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ABSTRACT

This research aims to determine the effect of using the group investigation
methods to the students learning outcomes mathematics of first grader of
'Aisyiyah 1’s Senior High School Palembang. The type of this research is the true
experimental design with the design pretest - posttest control group design, the
populations are all first grader of 'Aisyiyah 1’s Senior High School Palembang
2016/2017, which has three classes with student numbers are 110 students. This
research took two classes as a samples by using the cluster random sampling
technique. The classes are X.IPS 1 with 35 students as a control class and X. IPS
II with 35 students as a experiment class. The research was conducted of four
meetings. In the first until the three meeting, the two classes were given a
treatment which are experiment class use the group investigation methods and
control class use conventional methods on the system’s of linear equations of two
variables. In the fourth meeting, the two classes did pottest to determine whether
there is an increasing in their mathematical learning outcomes after being treated
or not. The collection of datas are done by using an instrument which are students
learning outcomes mathematics test. the percentage of completeness learning
results obtained by the students in the experimental class and the control was
82.85% and 51.42% with the average value of the experimental class 77.63,
while the control class is 67.71. The datas obtained from the test are used to test
the research hypothesis by using t. From the analysis, tcount = 4,1471 and α = 0.05
was obtained ttabel = 1,995 which means tcount > ttable = 4,1471 > 1,995. This shows
that Ha was received. Its means that there is positive effect of using the
investigation methods to the students learning outcomes mathematics of students.
Keyword: the group investigation methods, students learning outcomes mathematics,
the system’s of linear equations of two variables
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode group investigation
terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika kelas X SMA
‘Aisyiyah 1 Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah true exprimental
design dengan desain posttest only control design, populasi yang digunakan
adalah seluruh siswa kelas X yang ada di SMA ‘Aisyiyah 1 Palembang tahun
ajaran 2016/2017 yang terdiri dari tiga kelas dengan jumlah siswa 110 siswa.
Penelitian ini mengambil dua kelas sebagai sampel yang diambil dengan
menggunakan teknik cluster random sampling yaitu kelas X.IPS 1 dengan jumlah
35 siswa sebagai kelas kontrol dan kelas X.IPS 2 berjumlah 35 siswa sebagai
kelas ekprimen. Penelitian itu dilaksanakan sebanyak empat kali pertemuan.
Pertemuan pertama sampai ketiga diberi perlakuan yaitu kelas eksprimen dengan
metode group investigation dan kelas kontrol dengan metode konvensional pada
materi sistem persamaan linear dua variabel. Pada pertemuan keempat, kedua
kelas dilakukan posttest untuk mengetahui hasil belajar siswa pada pembelajaran
matematika setelah diberi perlakuan. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan instrumen berupa tes hasil belajar siswa pada pembelajaran
matematika. Persentase ketuntasan hasil belajar yang diperoleh siswa pada kelas
eksperimen dan kontrol adalah 82.85% dan 51.42% dengan nilai rata-rata kelas
eksperimen sebesar 77.63, sedangkan kelas kontrol sebesar 67.71. Data yang
diperoleh dari hasil tes digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan
menggunakan uji-t. Dari hasil analisis diperoleh thitung = 4,1471 dan dengan α =
0,05 diperoleh ttabel = 1,995 yang berarti thitung> ttabel yaitu 4,1471> 1,995. Hal ini
menunjukkan bahwa Ha diterima artinya terdapat pengaruh metode group
investigation terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika.
Kata–kata kunci : metode group investigation, hasil belajar siswa pada
pembelajaran matematika, sistem persamaan linear dua
variabel
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan sangat berperan dalam memajukan kehidupan suatu
bangsa. Karena berperan dalam mengembangkan kemampuan potensi, bakat,
kepribadian, sikap mandiri dan tanggung jawab kepada sesama. Hal ini seperti
yang dituangkan pada undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional yang menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya,
masyarakat, bangsa dan Negara (Kadir, 2012: 62).
Peran pendidikan menjadi satu-satunya harapan untuk mengangkat
derajat kemuliaan seseorang dari keterbelakangan, kebodohan, kesengsaraan,
dan kemiskinan yang menjadi sindrom menakutkan dalam kehidupan ini.
Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:
              

              

  

1

2

Artinya:
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah
kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah
akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah
kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orangorang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa
derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT akan meninggikan
orang-orang yang beriman dan berilmu di atas orang yang tidak berilmu,
begitu pula dengan masyarakat dari suatu bangsa. Orang-orang yang
berpengetahuan,

pada

gilirannya

mempunyai

keistimewaan

tertentu

dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan. Menurut Quthb
(2004, 296), itulah balasan atas ketawadhuan dan kepatuhannya terhadap
perintah berdiri. Konteks diatas ialah konteks kedekatan dengan Rasullah guna
menerima ilmu di majelisnya. Ayat di atas mengajarkan kepada mereka bahwa
keimananlah yang mendorong mereka berlapang dada dan menaati perintah.
Ilmulah yang membina jiwa, lalu dia bermurah hati dan taat. Kemudian iman
dan ilmu itu mengantarkan seseorang kepada derajat yang tinggi di sisi Allah
SWT. Derajat ini merupakan imbalan atas tempat yang diberikannya dengan
suka hati dan atas kepatuhan kepada perintah Rasulullah. Sehingga dapat
dianggap betapa penting dan berharganya sebuah pendidikan dilihat dalam
konsep agama Islam. Berdasarkan hal tersebut pemerintah berupaya untuk
meningkatkan kualitas pendidikan.
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Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan suatu
standar proses pendidikan karena standar proses pendidikan memiliki peranan
yang penting dan dapat dijadikan sebagai landasan dalam meningkatkan suatu
kualitas pembelajaran.
Menurut Sanjaya (2006: 4) standar proses pendidikan adalah standar
nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada
salah satu aturan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan
(Peraturan pemerintah No 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 ayat 6). Sanjaya
(2006: 13) juga mengatakan bahwa penetapan standar proses pendidikan
merupakan kebijakan yang sangat penting dan strategis untuk pemerataan dan
peningkatan kualitas pendidikan.
Melalui standar proses pendidikan setiap guru dapat menentukan
bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian
berarti guru merupakan komponen yang sangat penting. Guru harus berperan
aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, maka dari itu guru diharapkan
dapat menciptakan proses pembelajaran yang baik dan lebih menarik, dimana
siswa dapat berperan aktif didalam proses pembelajaran. Dengan adanya
campur

tangan

guru

dalam

proses

pembelajaran

diharapkan

dapat

meningkatkan kualitas pembelajaran. Suprijono (2011: 11) mengatakan bahwa
pembelajaran merupakan terjemahan dari learning yang merupakan proses,
cara,

perbuatan

mempelajari.

Aqib

(2013:

66)

menyatakan

bahwa

pembelajaran adalah upaya secara sistematis yang dilakukan guru untuk
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mewujudkan proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien yang
dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
Dalam proses pembelajaran tersebut, siswa diharapkan mendapatkan
ilmu pengetahuan yang nantinya dapat menjadi bekal untuk masa depannya.
Salah satu ilmu pengetahuan yang berperan penting dan dipelajari siswa di
sekolah adalah mata pelajaran matematika. Menurut Ismail dkk dalam
Hamzah dan Muslisrarini (2014: 48) matematika adalah ilmu yang membahas
angka-angka dan perhitungannya, membahas masalah-masalah numerik,
mengenai kuantitas dan besaran, mempelajari hubungan pola, bentuk dan
struktur, sarana berpikir, kumpulan sistem, struktur dan alat.
Dalam pembelajaran matematika, siswa dituntut untuk aktif, kreatif,
mandiri dan bekerjasama. Pada kenyataannya, matematika menjadi salah satu
mata pelajaran yang sulit dipahami oleh siswa. Siswa cenderung pasif dan
tidak memiliki minat untuk belajar matematika. Pembelajaran matematika di
SMA ‘Aisyiyah 1 Palembang masih menggunakan model pembelajaran
konvensional yaitu metode ceramah. Dimana dalam proses pembelajarannya
siswa belajar perindividu. Metode ini menjadikan siswa pasif dalam menerima
informasi. Siswa hanya mendengarkan dan mencatat penjelasan dari guru,
sehingga proses pembelajaran hanya berpusat pada guru dan membuat siswa
cenderung tidak adanya aktivitas di dalam kelas. Dengan demikian guru tidak
tahu apakah siswanya benar-benar mengerti dengan materi yang disampaikan
sehingga berakibat pada hasil belajar siswa.
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Berkaitan dengan masalah-masalah di atas, permasalahan yang peneliti
temukan dalam pembelajaran matematika di Sekolah Menengah Atas (SMA)
‘Aisyiyah 1 Palembang setelah mengadakan observasi pendahuluan selama
PPLK antara lain: siswa menganggap matematika merupakan pelajaran yang
sulit dan menakutkan, serta rendahnya aktivitas di dalam kelas selama proses
pembelajaran berlangsung, antara lain: dalam mengajukan pertanyaan kepada
guru ketika siswa tidak mengerti akan materi yang disampaikan,
mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan, mengerjakan soal di depan
kelas dan mengerjakan latihan yang diberikan oleh guru. Rendahnya aktivitas
tersebut dilihat dari sedikitnya siswa yang aktif dalam proses pembelajaran,
dimana yang berinteraksi dengan guru hanya siswa-siswa itu saja. Sehingga
membuat siswa cenderung tidak belajar di dalam kelas, yang mengakibatkan
hasil belajar mereka rendah dan tidak mencapai standar ketuntasan yang telah
ditetapkan.
Hal ini dapat terlihat dari data hasil nilai ulangan siswa di kelas X
untuk pelajaran matematika di sekolah tersebut, dimana Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM) di sekolah tersebut adalah 75, sedangkan nilai ulangan siswa
kelas X rata-rata masih rendah yaitu 60. Dari hasil belajar matematika
tersebut, guru harus mencari salah satu alternatif metode pembelajaran yang
seperti apa yang dapat memotivasi siswa sehingga siswa dapat lebih aktif dan
mandiri dalam proses pembelajaran berlangsung.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, seorang guru harus dapat
mengaktifkan siswa di dalam kelas yang akan berdampak terhadap perubahan
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hasil belajar yang lebih baik. Dimana proses pembelajaran tidak lagi berpusat
pada guru, melainkan berpusat pada siswa dan siswa tidak lagi belajar
perindividu

melainkan

berkelompok.

Menurut

Rusman

(2014:

324)

pembelajaran aktif merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih banyak
melibatkan aktivitas belajar siswa dalam mengakses berbagai informasi dan
pengetahuan untuk dibahas dan dikaji lebih dalam proses pembelajaran
dikelas, sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat
meningkatkan pemahaman dan kompetensinya. Uno dan Nurdin Muhammad
(2011: 10) mengatakan dengan pembelajaran yang aktif ini diharapkan akan
tumbuh dan berkembang segala potensi yang mereka miliki sehingga pada
akhirnya dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa. Maka dari itu peneliti
mencoba untuk menerapkan metode group investigation dengan tujuan agar
siswa aktif di dalam kelas dan dapat mengembangkan kemampuannya dalam
pembelajaran matematika serta dapat menyelesaikan masalah-masalah
matematika secara bersama sehingga hasil belajarnya meningkat dari KKM
yang telah ditetapkan yaitu 75.
Metode group investigation yang pertama kali dikembangkan oleh
Saran. Pada prinsipnya metode group investigation sudah banyak di adopsi
oleh berbagai bidang pengetahuan, baik humaniora maupun saintifik. Akan
tetapi, dalam konteks pembelajaran kooperatif, metode group investigation
tetap menekankan pada heterogenitas dan kerjasama antar siswa (Huda, 2013:
292). Metode group investigation dengan kegiatan pembelajaran: pengarahan,
buat kelompok heterogen dengan orientasi tugas, rencanakan pelaksanaan
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investigasi, tiap kelompok menginvestigasikan proyek tertentu, pengolahan
data penyajian data hasil investigasi, dan presentasi (Suyatno, 2009: 56).
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti
tentang Pengaruh Metode Group Investigation Terhadap Hasil Belajar
Siswa Pada Pembelajaran Matematika Kelas X SMA ‘Aisyiyah 1
Palembang.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh metode group investigation
terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika kelas X SMA
‘Aisyiyah 1 Palembang ?”

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada pengaruh
metode group investigation terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran
matematika kelas X SMA ‘Aisyiyah 1 Palembang.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini diantaranya adalah :
1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan
pengalaman tentang cara pembelajaran matematika dengan menggunakan
metode group investigation.
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2. Bagi siswa, dapat memberikan alternatif pembelajaran dalam memahami
matematika dan meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan metode
group investigation.
3. Bagi guru, dapat dijadikan sebagai salah satu salah satu alternatif strategi
pembelajaran agar dapat tercipta suasana pembelajaran yang efektif dan
inovatif.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Metode Group Investigation
1.

Pengertian Metode Group Investigation
Menurut

Sani

(2014:138)

metode

group

investigation

dikembangkan berdasarkan metode yang dikembangkan oleh Sharan dan
Lazarowitz, yang fokus pada upaya penyelesaian masalah secara
berkelompok. Peserta didik memperoleh informasi,

menganalisis

informasi, memberikan ide dan secara bersama menyelesaikan masalah.
Shoimin (2014: 80) mengatakan bahwa group investigation adalah
metode pembelajaran yang menekankan pada pilihan dan kontrol siswa
daripada menerapkan teknik-teknik pengajaran di ruang kelas. Selain itu
memadukan prinsip belajar demokratis dimana siswa terlibat secara aktif
dalam kegiatan pembelajaran, baik dari tahap awal sampai akhir
pembelajaran termasuk didalamnya siswa mempunyai kebebasan untuk
memilih materi yang akan dipelajari sesuai dengan topik yang sedang
dibahas. Hal ini sejalan dengan pemikiran Huda (2014: 123) yang
menyatakan metode yang dikembangkan Sharan ini lebih menekankan
pada pilihan dan kontrol siswa daripada menekankan teknik-teknik
pengajaran diluar kelas. Dalam metode GI, siswa diberi kontrol dan
pilihan penuh untuk merencanakan apa yang ingin dipelajari dan
diinvestigasi.
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Menurut Kurniasih (2015: 71) metode ini harus melibatkan siswa
mulai dari perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk
mempelajarinya melalui investigasi. Tipe ini menuntut para siswa untuk
memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam
keterampilan proses kelompok. Rusmaini (2013: 152) menyatakan dalam
pelaksanaannya metode GI melibatkan peserta didik mulai dari proses
perencanaannya, mulai dari menentukan topik ataupun cara untuk
mempelajarinya melalui investigasi. Kelas dibagi menjadi beberapa
kelompok yang beranggotakan sejumlah 5 atau 6 orang dengan
karakteristik yang heterogen. Pembagian kelompok dapat juga dilakukan
berdasarkan keakraban sesama teman atau kesamaan minat terhadap
suatu topik tertentu. Peserta didik memilih topik yang ingin dipelajari,
merencanakan kerjasama, melakukan implementasi, melakukan analisis
dan sintesis terhadap berbagai informasi, dan selanjutnya menyajikan
hasil akhir. Evaluasi dilakukan oleh guru dan peserta didik setelah
kelompok mempresentasikan hasil kerjanya, dengan cara memberikan
kontribusi untuk perbaikan hasil kerja kelompok. Evaluasi dapat
dilakukan baik terhadap peserta didik secara individual maupun
kelompok.
Suprijono (2011: 34) mengatakan bahwa dalam penggunaan
metode group investigation, setiap kelompok akan bekerja melakukan
investigasi sesuai dengan masalah yang mereka pilih. Kesuma (2013: 18)
mengatakan bahwa metode group investigation ini membantu guru
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mengaitkan antara materi yang diajarkan dan situasi nyata siswa, serta
mendorong siswa membuat

hubungan antara pengetahuan yang

dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka. Dengan metode
ini minat belajar siswa meningkat dan hasil pembelajarannya diharapkan
lebih bermakna bagi siswa.
Menurut Suyatno (2009: 56)

metode group investigation

merupakan pembelajaran kooperatif yang melibatkan kelompok kecil
dimana siswa bekerja secara kooperatif, perencanaan, proyek, dan diskusi
kelompok, kemudian mempresentasikan di kelas. Shadiq (2009: 25)
mengatakan ada empat karakteristik pada metode ini.
a. Kelas dibagi ke dalam sejumlah kelompok (grup).
b. Kelompok siswa dihadapkan pada masalah dengan berbagai aspeknya
yang dapat meningkatkan daya keingintahuan dan daya saling
ketergantungan positif di antara mereka.
c. Di dalam kelompok, siswa terlibat dalam komunikasi aktif untuk
meningkatkan keterampilan cara belajar.
d. Guru bertindak selaku sumber belajar dan pimpinan tak langsung,
memberikan arah dan klarifikasi hanya jika diperlukan, dan
menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
2. Langkah-Langkah Metode Group Investigation
Adapun langkah-langkah penerapan metode group investigation menurut
Huda (2013: 293) sebagai berikut:
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a. Seleksi topik
Para siswa memilih berbagai subtopik dari sebuah bidang masalah
umum yang biasanya digambarkan terlebih dahulu oleh guru. Mereka
selanjutnya diorganisasikan ke dalam kelompok-kelompok yang
berorientasi pada tugas yang beranggotakan 2 hingga 6 orang.
Komposisi kelompok seharusnya heterogen, baik dari sisi jenis
kelamin, etnik, maupun kemampuan akademiknya.
b. Perencanaan kerja sama
Para siswa dan guru merencanakan berbagai prosedur belajar khusus,
tugas, dan tujuan umum yang konsisten dengan berbagai topik dan
subtopik yang telah dipilih pada langkah sebelumnya.
c. Implementasi
Para siswa melaksanakan rencana yang telah dirumuskan pada langkah
sebelumnya. Pembelajaran harus melibatkan berbagai aktivitas dan
keterampilan dengan variasi yang luas.
d. Analisis dan sintesis
Para siswa menganalisis dan membuat sintesis atas berbagai informasi
yang diperoleh pada langkah sebelumnya, lalu berusaha meringkasnya
menjadi suatu penyajian yang menarik di depan kelas.
e. Penyajian hasil akhir
Semua kelompok menyajikan presentasinya atas topik-topik yang telah
dipelajari agar semua siswa dalam kelas saling terlibat dari mencapai
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suatu perspektif yang luas mengenai topik tertentu. Presentasi
kelompok dikoordinir oleh guru.
f. Evaluasi
Para siswa dan guru melakukan evaluasi mengenai konstribusi tiap
kelompok terhadap pekerjaan kelas sebagai suatu keseluruhan.
Evaluasi dapat dilakukan pada setiap siswa secara individual maupun
kelompok, atau keduanya.
Langkah-langkah penerapan metode group investigation menurut Shoimin
(2013: 199) sebagai berikut:
a. Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok yang heterogen.
b. Guru menjelaskan maksud pelajaran dan tugas kelompok yang harus
dikerjakan.
c. Guru mengundang ketua-ketua kelompok untuk memberikan materi
tugas secara kooperatif dalam kelompoknya.
d. Masing-masing kelompok membahas materi tugas yang diberikan
secara kooperatif dalam kelompoknya.
e. Setelah selesai masing-masing kelompok yang diwakili ketua
kelompok

atau

salah

satu

anggotanya

menyampaikan

hasil

pembahasan.
f. Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap hasil pembahasan.
g. Guru memberikan penjelasan singkat bila terjadi kesalahan konsep dan
memberikan kesimpulan.
h. Evaluasi.
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Langkah-langkah penerapan metode group investigation menurut Hamzah
(2014: 169) sebagai berikut:
a. Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok heterogen
b. Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok
c. Guru memanggil ketua kelompok dan setiap kelompok mendapatkan
satu materi atau tugas yang berbeda dari kelompok lain
d. Masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada secara
kooperatif
e. Setelah selesai diskusi, juru bicara kelompok yang menyampaikan
hasil pembahasan kelompok
f. Guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberi kesimpulan
g. Evaluasi
h. Penutup
Langkah-langkah penerapan metode group investigation menurut Sani
(2014: 138) sebagai berikut:
a. Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok heterogen
b. Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok
c. Guru memanggil ketua kelompok dan setiap kelompok mendapatkan
satu materi atau tugas yang berbeda dari kelompok lain
d. Masing-masing

kelompok

membahas

materi

diberikan

secara

kooperatif
e. Setelah selesai diskusi, juru bicara kelompok yang menyampaikan
hasil pembahasan kelompok
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f. Guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberi kesimpulan
g. Guru melakukan evaluasi beberapa teknik, misalnya: penilaian peserta
didik, penilaian teman sejawat, lembar pengamatan, dan sebagainya.
Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran diatas, cara pelaksanaan
metode group investigation dalam penelitian yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut:
a. Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok yang heterogen.
b. Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok.
c. Guru mengundang ketua-ketua kelompok untuk memberikan materi
tugas secara kooperatif dalam kelompoknya.
d. Masing-masing kelompok membahas materi tugas yang diberikan
secara kooperatif dalam kelompoknya.
e. Setelah selesai masing-masing kelompok yang diwakili ketua
kelompok

atau

salah

satu

anggotanya

menyampaikan

hasil

pembahasan.
f. Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap hasil pembahasan.
g. Guru memberikan penjelasan singkat bila terjadi kesalahan konsep dan
memberikan kesimpulan.
h. Evaluasi.
3. Kelebihan dan Kekurangan Metode Group Investigation
Adapun kelebihan dan kekurangan metode group investigation menurut
Shoimin (2014: 81) sebagai berikut:
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Kelebihan metode group investigation
a. Secara pribadi
1) Dalam proses belajarnya siswa dapat bekerja secara bebas.
2) Memberikan semangat berinisiatif, kreatif dan aktif.
3) Rasa percaya diri dapat lebih meningkat.
4) Dapat belajar untuk memecahkan dan menangani suatu masalah.
5) Mengembangkan antusiasme dan rasa pada fisik.
b. Secara Sosial
1) Meningkatkan belajar bekerja sama.
2) Belajar berkomunikasi baik dengan teman sendiri maupun guru.
3) Belajar berkomunikasi yang baik secara sistematis.
4) Belajar menghargai pendapat orang lain.
5) Meningkatkan partisipasi dalam membuat suatu keputusan.
c. Secara akademis
1) Siswa terlatih untuk mempertanggungjawabkan jawaban yang
diberikan.
2) Bekerjasama secara sistematis.
3) Mengembangkan dan melatih keterampilan fisik dalam berbagai
bidang.
4) Merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaannya.
5) Mengecek kebenaran jawaban yang mereka buat.
6) Selalu berpikir tentang cara atau strategi yang digunakan sehingga
didapat kesimpulan yang berlaku umum.
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Kekurangan metode group investigation
a. Sedikitnya materi yang disampaikan pada satu kali pertemuan.
b. Sulitnya memberikan penilaian secara personal.

B. Hasil Belajar
Menurut Suprijono (2011: 5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan,
nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan.
Merujuk pemikiran Gagne, hasil belajar berupa informasi verbal, keterampilan
intelektual, strategi kognitif, keterampilan motorik dan sikap. Menurut Bloom,
hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik.
Sementara menurut Lindgren hasil belajar meliputi kecakapan, informasi,
pengertian dan sikap. Soetopo (2011: 2) mengatakan bahwa hasil belajar
adalah ditandai dengan adanya “perubahan”, perubahan yang dimaksud disini
adalah perubahan yang terjadi secara sadar dan tertuju untuk memperoleh
sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya.
Susanto (2013: 5) mengatakan bahwa hasil belajar yaitu perubahanperubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif,
afektif dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Dymiati dan
Mudjiono dalam Ismail (2014: 38) mengatakan bahwa hasil belajar adalah
tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan
pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan
skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol. Hasil belajar tampak sebagai
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terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan
diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan.
Bloom dalam Daryanto dan Mulyo (2012: 27) mengemukakan tiga
ranah hasil belajar yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Untuk aspek
kognitif,

Bloom

menyebutkan

enam

tingkatan

yaitu:

pengetahuan;

pemahaman, pengertian; aplikasi; analisa; sintesa dan evaluasi. Sani (2014:
53) mengatakan taksonomi belajar dalam domain kognitif yang paling umum
dikenal adalah taksonomi bloom. Benjamin S. Bloom membagi taksonomi
hasil belajar dalam enam kategori, sebagai berikut:
1. Pengetahuan: siswa dapat mengingat informasi konkret ataupun abstrak.
Deskriptor: Siswa dapat mengidentifikasi masalah SPLDV dan bukan
SPLDV dengan mengingat bentuk umum SPLDV
2. Pemahaman: siswa memahami dan menggunakan informasi yang
dikomunikasikan.
Deskriptor:

Siswa

dapat

menggambar

sebuah

grafik

dengan

menghubungkan titik-titik koordinat pada bidang kartesius.
3. Aplikasi: siswa dapat menerapkan konsep yang sesuai pada suatu problem
atau situasi baru.
Deskriptor: Siswa dapat menerapkan metode eliminasi dan substitusi
dalam menyelesaikan masalah SPLDV.
4. Analisis: siswa dapat menguraikan informasi atau bahan menjadi beberapa
bagian dan mendefinisikan hubungan antarbagian.
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5. Sintesis: siswa dapat menghasilkan produk, menggabungkan beberapa
bagian dari pengalaman atau informasi baru untuk menghasilkan sesuatu
yang baru.
6. Evaluasi: siswa memberikan penilaian tentang ide atau informasi baru.
Dari beberapa pengertian hasil belajar tersebut, dapat disimpulkan
bahwa hasil belajar adalah kemampuan baik kognitif, afektif maupun
psikomotorik yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan pembelajaran,
dengan ditandai adanya perubahan yang terjadi pada diri siswa yang lebih baik
dibandingkan sebelum belajar.

C. Pembelajaran Matematika
1. Pengertian Pembelajaran
Menurut Tampubolon (2014: 87) pembelajaran sama dengan proses
belajar mengajar. Dalam konteks pembelajaran terdapat dua komponen
penting, yaitu pendidik dan siswa yang saling berinteraksi. Jadi,
pembelajaran didefinisikan sebagai pengorganisasian atau pencapaian atau
pengaturan suatu kondisi lingkungan dengan sebaik-baiknya yang
menimbulkan keinginan belajar pada siswa. Sanjaya (2006: 42)
mengatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa
dengan lingkungannya. Guru perlu membangun interaksi secara penuh
dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk
berinteraksi dengan lingkungannya.
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Sani (2014: 40) mengatakan pembelajaran adalah penyediaan kondisi
yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Penyediaan
kondisi dapat dilakukan dengan bantuan pendidik (guru) atau ditemukan
sendiri oleh individu. Sedangkan Daryanto dan Mulyo (2012: 30)
mengatakan pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara
komponen-komponen sistem pembelajaran. Konsep dan pemahaman
pembelajaran dapat dipahami dengan menganalisis aktivitas komponen
pendidik, siswa, bahan ajar, media, alat, prosedur dan proses belajar.
Rusman (2014: 134) mengatakan pembelajaran pada hakikatnya
merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi
secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak
langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran.
Didasari oleh adanya perbedaan interaksi tersebut, maka kegiatan
pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pola
pembelajaran. Uno (2012: 54) mengatakan pembelajaran dapat diartikan
sebagai

suatu

proses

interaksi

antara

peserta

belajar

dengan

pengajar/instruktur dan atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
untuk pencapaian tujuan belajar tertentu.
Dari beberapa pengertian pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran itu adalah suatu upaya yang dilakukan oleh guru
dengan melakukan interaksi dengan siswa baik secara langsung maupun
tidak langsung, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
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siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk pencapaian tujuan
belajar tertentu sehingga menimbulkan keinginan belajar pada siswa.
2. Pengertian Matematika
Menurut Depdiknas dalam Hamzah dan Muslisrarini (2014: 48)
matematika berasal dari kata mathema artinya pengetahuan, mathanein
artinya berpikir atau belajar. Dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan
matematika adalah ilmu tentang bilangan hubungan antara bilangan dan
prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah
mengenai bilangan. Johnson dan Myklebust dalam Abdurrahman (2010:
252) mengatakan matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi
praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan
keruangan, sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan
berpikir. Uno (2010: 109) mengatakan matematika adalah sebagai suatu
bidang ilmu yang merupakan alat pikir, berkomunikasi, alat untuk
memecahkan berbagai persoalan praktis, yang unsur-unsurnya logika dan
intuisi, analisis dan kontruksi, generalitas dan individualitas, dan
mempunyai cabang-cabang antara lain aritmetika, aljabar, geometri dan
analisis.
Susanto (2013: 186) mengatakan pembelajaran matematika adalah
suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk
mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan
kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan
mengkonstruksikan pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan
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penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Daryanto dan Mulyo
(2012: 240) juga mengatakan mata pelajaran Matematika perlu diberikan
kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar untuk membekali mereka
dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif
serta kemampuan bekerja sama. Dalam membelajarkan matematika
kepada siswa, apabila guru masih menggunakan paradigma pembelajaran
lama dalam arti komunikasi dalam pembelajaran matematika cenderung
berlangsung satu arah umumnya dari guru ke siswa, guru lebih
mendominasi pembelajaran maka pembelajaran cenderung monoton
sehingga mengakibatkan siswa merasa jenuh dan tersiksa. Oleh karena itu
dalam membelajarkan matematika kepada siswa, guru hendaknya lebih
memilih berbagai variasi pendekatan, strategi, metode yang sesuai dengan
situasi sehingga tujuan pembelajaran yang direncanakan akan tercapai.
Perlu diketahui bahwa baik atau tidaknya suatu pemilihan model
pembelajaran akan tergantung tujuan pembelajarannya, kesesuian dengan
materi pembelajaran, tingkat perkembangan siswa, kemampuan guru
dalam mengelola pembelajaran serta mengoptimalkan sumber-sumber
belajar yang ada.
Dengan demikian pembelajaran matematika adalah suatu upaya yang
dilakukan oleh guru dengan melakukan interaksi dengan siswa baik secara
langsung maupun tidak langsung, untuk pencapaian tujuan belajar tertentu
sehingga siswa mempunyai kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis,
kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja sama.
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D. Kajian Materi Pembelajaran
Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
1. Pengertian Sistem persamaan Linear Dua Variabel
Bentuk umum persamaan linear dua variabel dengan variabel x dan y
dapat dinyatakan sebagai berikut
ax + by = c dengan a, b, dan c є R
Sementara, sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) adalah sistem
persamaan dengan bentuk sebagai berikut,
+
+

=
=

Dengan

,

,

,

adalah koefisien variabel yang merupakan

anggota himpunan bilangan real. Sedangkan,

,

adalah konstanta

yang juga merupakan anggota himpunan bilangan real.
2. Penyelesaian Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
Suatu sistem persamaan linear dikatakan memiliki penyelesaian jika
terdapat nilai x dan y yang memenuhi persamaan linear tersebut. Nilai x
dan y tersebut adalah penyelesaiannya.
Misalnya, diberikan sistem persamaan
+
+
Jika

=
=
,

−

,

≠ 0, maka sistem persamaan di atas memiliki tepat

satu penyelesaian.
Jika

,

−

penyelesaian

,

= 0, maka sistem persamaan di atas tidak memiliki
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Jika

,

−

,

= 0, dan

,

−

,

≠ 0 atau

,

−

,

≠

0 maka sistem persamaan di atas memiliki banyak penyelesaian.
Terdapat empat metode penyelesaian dari sistem persamaan linear dua
variabel
a. Metode Grafik
Terdapat tiga kemungkinan titik potong yang berkaitan dari dua garis
pada SPLDV
1) Jika kedua garis tidak paralel, berarti terdapat tepat satu
penyelesaian.
2) Jika kedua garis berbeda dan paralel, berarti tidak ada
penyelesaian.
3) Jika kedua garis berhimpit atau tepat sama, berarti terdapat tak
hingga penyelesaian.
Langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian SPLDV dengan
metode grafik adalah sebagai berikut.
1) Gambarlah garis lurus dari kedua persamaan pada bidang kartesius.
2) Titik potong dari kedua grafik persamaan merupakan penyelesaian
dari sistem persamaan linear.
Contoh
Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2x + 3y = 6 dan 2x + y =
-2 dengan metode grafik!
Jawab:
Pada persamaan 2x + 3y = 6
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X
Y
(x,y)

0
2
(0, 2)

3
0
(3, 0)

Jadi, grafik 2x + 3y = 6 melalui titik (0, 2) dan (3, 0).
Pada persamaan 2x + y = -2
X
Y
(x,y)

0
-2
(0, -2)

-1
0
(-1, 0)

Jadi, grafik 2x + y = -2 melalui titik (0, -2) dan (-1, 0).
Y

(-3, 4)

4
2
2x + 3y = 6

-3

-1

0
-2

3

2x + y = -2

Jika kita perhatikan grafik tersebut, kedua garis lurus dari kedua
persamaan berpotongan di satu titik, yaitu (-3, 4). Dengan demikian
diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah {(−3, 4)}.
b. Metode Eliminasi
Langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian SPLDV dengan
metode eliminasi adalah sebagai berikut:
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1) Samakan koefisien dari variabel yang dieliminasi dengan cara
mengalikan kedua persamaan dengan bilangan yang sesuai.
2) Lakukan

operasi

penjumlahan

atau

pengurangan

untuk

mendapatkan solusinya.
Contoh
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear
+3 =1
dengan metode eliminasi!
2 − =9
Jawab:
x + 3y = 1 | x 1 | x + 3y = 1
2x – y = 9 | x 3 | 6x – 3y = 27
7x = 28
x + 3y = 1 | x 2 | 2x + 6y = 1
2x – y = 9 | x 1 | 2x – y = 9
7y = -7
y = -1
Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah {(4,−1)}.
c. Metode Substitusi
Langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian SPLDV dengan
metode substitusi adalah sebagai berikut
1) Ubahlah salah satu variabel sebagai fungsi dari variabel lainnya
pada salah satu persamaan
2) Substitusikan variabel pada langkah pertama ke persamaan lainnya.
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Contoh
Tentukan

himpunan

penyelesaian

dari

sistem

persamaan

2 − 3 = −7
dengan metode substitusi!
3 + 5 = −1
Jawab:
2x – 3y = -7

 3y = 2x + 7
y=

Bentuk y =

kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan 3x +

5y = -1, sehingga diperoleh:
= -1  3x +

3x + 5

= -1  9x + 10x + 35 = -3

 19x = -38  x = -2
Nilai x = -2 disubstitusikan ke dalam y =
y=

(

)

, sehingga diperoleh

=1

Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah {(−2, 1)}.
d. Metode Gabungan Eliminasi Dan Substitusi
Metode ini dilakukan dengan cara mengeliminasi salah satu variabel.
Kemudian, dilanjutkan dengan menyubstitusikan hasil dari eliminasi
tersebut. Metode ini dipandang sebagai metode yang paling efektif
dalam penyelesaian sistem persamaan linear.
Contoh
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear
3 + 7 = −1
dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi!
−3 = 5
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Jawab:
3x + 7y = -1 │x 1 │  3x + 7y = -1
x – 3y = 5 │x 3 │  3x – 9y = 15
16y = -16
y = -1
Substitusikan nilai y = -1 ke dalam x – 3y = 5, sehingga
x – 3(-1) = 5
x+3=5


x=2

Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah {(2, −1)} (Kusnandar, 2014:
21).

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:
a. Penelitian yang dilakukan oleh H. Istikomah (2010) dari UNS Semarang
yang berjudul “Penggunaan Model Pembelajaran Group Investigation
Untuk Menumbuhkan Sikap Ilmiah Siswa” Subyek penelitian ini adalah
siswa kelas VIII SMP N 1 Bulakamba tahun ajaran 2009/2010 dan jenis
penelitiannya adalah penelitian eksperimen. Terungkap bahwa Penggunaan
Model Pembelajaran Group Investigation dapat Menumbuhkan Sikap
Ilmiah Siswa. Persamaannya adalah sama-sama melibatkan metode group
investigation dan jenis penelitiannya sama-sama eksperimen. Perbedaannya
adalah peneliti ingin melihat pengaruh metode group investigation terhadap
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hasil belajar matematika siswa pada pembelajaran matematika siswa. Selain
itu subjek penelitiannya berbeda, subjek yang digunakan peneliti ialah
siswa-siswi kelas X SMA ‘Aisyiyah 1 Palembang.
b. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Amira (2013) dari UIN Raden
Fatah Palembang yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Group
Investigation Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Dalam Mata
Pelajaran Matematika Di SMP Adabiyah Palembang” Penelitian ini
dilakukan dengan metode eksperimen. Subyek penelitian ini adalah siswa
kelas VIII tahun ajaran 2013/2014. Terungkap bahwa ada pengaruh Model
Pembelajaran Group Investigation Terhadap Kemampuan Pemecahan
Masalah dalam Mata Pelajaran Matematika Di SMP Adabiyah Palembang.
Persamaannya adalah sama-sama menerapkan metode group investigation
dan jenis penelitiannya sama-sama eksperimen. Perbedaannya terdapat
pada subjek, dan variabel yang akan diamati. Subjek yang digunakan
peneliti ialah siswa-siswi kelas X SMA ‘Aisyiyah 1 Palembang. Sedangkan
variabel yang akan diamati oleh peneliti ialah hasil belajar siswa pada
pembelajaran matematika.
c. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Sri Hidayanti (2014) dari UIN Raden
Fatah Palembang yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Investigasi Kelompok Terhadap Kemampuan Berpikir
Kritis Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Pada Pokok Bahasan
Bangun Ruang Sisi Datar Di Kelas VII SMP Persatuan Tarbiyah
Islamiyah

Palembang”

Penelitian

ini

dilakukan

dengan

metode

30

eksperimen. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII tahun ajaran
2013/2014. Terungkap bahwa ada pengaruh Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Investigasi Kelompok Terhadap Kemampuan Berpikir
Kritis Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Pada Pokok Bahasan
Bangun Ruang Sisi Datar Di Kelas VII SMP Persatuan Tarbiyah Islamiyah
Palembang. Persamaannya adalah sama-sama menerapkan metode group
investigation dan jenis penelitiannya sama-sama eksperimen. Perbedaannya
terdapat pada subjek, dan variabel yang akan diamati. Subjek yang
digunakan peneliti ialah siswa-siswi kelas X SMA ‘Aisyiyah 1 Palembang.
Sedangkan variabel yang akan diamati oleh peneliti ialah hasil belajar siswa
pada pembelajaran matematika.
d. Penelitian yang dilakukan oleh Nas Haryati Setyaningsih (2014) dari UNS
Semarang yang berjudul “Model Kolaboratif Tipe Investigasi Kelompok
Sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Apresiasi Prosa Mahasiswa”
Subyek penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra
Indonesia, dan jenis penelitiannya adalah penelitian kaji tindak (action
research). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan
teknik deskriptif persentase dan rerata. Terungkap bahwa Model
Kolaboratif Tipe Investigasi Kelompok dapat dijadikan Sebagai Upaya
dalam

meningkatkan

Kemampuan

Apresiasi

Prosa

Mahasiswa.

Persamaannya adalah sama-sama melibatkan metode group investigation.
Perbedaannya adalah peneliti ingin melihat pengaruh metode group
investigation terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika.
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Selain itu subjek penelitian, jenis penelitian dan teknik analisis data yang
digunakan juga berbeda. subjek yang digunakan peneliti ialah siswa-siswi
kelas X SMA ‘Aisyiyah 1 Palembang, sedangkan jenis penelitian yang
digunakan peneliti ialah penelitian eksperimen dan untuk pengujian
hipotesisnya digunakan uji-t.
Tabel 2.1
Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Dilakukan
Peneliti
Nama

Tahun

Jenis
Penelitian

H. Istikomah

2010

Kuantitatif
Eksperimen

Fatimah
Amira

2013

Kuantitatif
Eksperimen

Desi Sri
Hidayanti

2014

Kuantitatif
Eksperimen

2014

Penelitian
kaji tindak
(action
research)

Nas Haryati
Setyaningsih

Imelda Lina

2016

Kuantitatif
Eksperimen

Fokus Penelitian
Penggunaan Model Pembelajaran
Group
Investigation
Untuk
Menumbuhkan Sikap Ilmiah Siswa
Pengaruh Model Pembelajaran
Group Investigation Terhadap
Kemampuan Pemecahan Masalah
Dalam Mata Pelajaran Matematika
Di SMP Adabiyah Palembang
Pengaruh Model Pembelajaran
Kooperatif
Tipe
Investigasi
Kelompok Terhadap Kemampuan
Berpikir Kritis Siswa Dalam
Menyelesaikan Soal Cerita Pada
Pokok Bahasan Bangun Ruang Sisi
Datar Di Kelas VII SMP Persatuan
Tarbiyah Islamiyah Palembang
Model Kolaboratif Tipe Investigasi
Kelompok
Sebagai
Upaya
Peningkatan Kemampuan Apresiasi
Prosa Mahasiswa
Pengaruh
metode
group
investigation terhadap hasil belajar
siswa
pada
pembelajaran
matematika
kelas
X
SMA
‘Aisyiyah 1 Palembang

Materi
Pembelajaran
Fisika

lingkaran

Bangun Ruang
Sisi Datar

Apresiasi
Prosa
Sistem
Persamaan
Linear Dua
variabel

F. Hipotesis Penelitian
Menurut Arikunto (2010 :10) hipotesis berasal dari dua penggalan kata
“hypo” yang artinya “dibawah” dan “thesa” yang artinya “kebenaran”. Jadi
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hipotesis yang kemudian cara menulisnya disesuaikan dengan ejaan bahasa
indonesia menjadi hipotesa dan berkembang menjadi hipotesis.
Hipotesis dalam penelitian ini ada, yaitu:
H0 = tidak ada pengaruh metode group investigation terhadap hasil belajar
pada pembelajaran matematika kelas X SMA ‘Aisyiyah 1 Palembang
Ha = ada pengaruh metode group investigation terhadap hasil belajar pada
pembelajaran matematika kelas X SMA ‘Aisyiyah 1 Palembang

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian true experimental (penelitian
yang betul-betul). Dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel
luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ciri utama dari true
experimental adalah bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun
sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu.
Adapun desain penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan Posttest
only Control Design (Desain Kontrol Pasca Tes) (Sugiyono, 2013:112).
Desain penelitiannya sebagai berikut:
R X

O2

R

O4

Gambar 3.1
Posttest Only Countrol Design
Keterangan:
R : Kelas eksperimen dan kelas kontrol
X : Perlakuan kelompok dengan menggunakan metode group investigation
O2:Pengukuran nilai posttest setelah diberi perlakuan dengan menggunakan
metode group investigation
O4:Pengukuran nilai posttest tanpa perlakuan metode group investigation
Dalam pelaksanaan penelitian ini, sampel dibagi menjadi dua
kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok
pertama adalah kelompok eksperimen yang diberi perlakuan dengan metode
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group investigation dan kelompok kedua adalah kelompok dengan
pembelajaran konvensional sebagai kelompok kontrol dalam penelitian. Dasar
penelitian desain ini adalah karena peneliti ingin melihat hasil belajar siswa
pada pembelajaran matematika dengan menggunakan metode group
investigation.

B. Variabel Penelitian
Menurut Tuckman dalam Setyosari (2013: 141) variabel bebas
(independen) adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi, yaitu
faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk
menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati.
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode group investigation.
Variabel terikat (dependen) adalah suatu variabel respons atau hasil
(Setyosari, 2013: 141). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil
belajar dalam pembelajaran matematika.

C. Definisi Operasional Variabel
1. Metode group investigation merupakan metode pembelajaran yang fokus
pada upaya penyelesaian masalah secara berkelompok. Peserta didik
memperoleh informasi, menganalisis informasi, memberikan ide dan
secara bersama menyelesaikan masalah.
2. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika yang
didapatkan oleh siswa setelah diterapkan metode group investigation
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berupa tes tertulis dimana kemampuan yang diukur adalah kemampuan
kognitif siswa yaitu pengetahuan (C1), pemahaman (C2), dan penerapan
(C3).
Untuk menentukan kategori hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soalsoal, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.1
Kategori Hasil Belajar Siswa
Rentang Angka
80-100
66-79
56-65
40-55
0-39

Kriteria
Baik Sekali
Baik
Cukup
Kurang
Gagal

(Arikunto, 2013: 281)

D. Populasi dan Sampel Penelitian
1. Populasi
Menurut Margono (2010: 118) populasi adalah keseluruhan objek
penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhtumbuhan,

gejala-gejala,

nilai

tes

atau

peristiwa-peristiwa

sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu
penelitian. Sugiyono (2012: 80) mengatakan bahwa populasi adalah
wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang
memiliki kualitas dan karakateristik tertentu yang hendak diteliti. Adapun
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populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X (X.IPA, X.IPS I dan
X.IPS II) SMA ‘Aisyiyah 1 Palembang tahun ajaran 2016-2017.
2. Sampel
Menurut Margono (2010: 121) sampel adalah sebagai bagian dari
populasi, sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara
tertentu. Sugiyono (2012: 81) mengatakan bahwa sampel adalah bagian
dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
yang dimaksud dengan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik
yang dimiliki oleh populasi yang diambil dengan menggunakan cara-cara
tertentu.
Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua
kelas yaitu kelas X.IPS II sebagai kelas eksperimen dan kelas X.IPS I
sebagai kelas kontrol. Pengambilan sampel dalam penelitian ini diambil
dengan menggunakan Cluster Random Sampling (area sampling) karena
sampel yang peneliti ambil kelas yang sudah tersedia dalam populasi dan
semua kelas mempunyai kemampuan yang homogen. Teknik ini
dilakukan dengan cara

pengambilan sampel kelas secara acak dalam

menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol.
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E. Prosedur Penelitian
Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan, perlu disusun
prosedur yang sistematis. Secara umum prosedur penelitian dapat dibagi
menjadi tiga tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian.
1.

Tahap Persiapan
Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah sebagai
berikut :
a.

Konsultasi dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan dan dosen
pembimbing

b.

Melakukan perizinan tempat untuk penelitian

c.

Menentukan dan memilih sampel dan populasi

d.

Menyusun instrumen penelitian kemudian dikonsultasikan dengan
dosen pembimbing. Instrumen penelitian ini di antaranya Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menggunakan metode group
investigation, LKS dan soal post-test

e.

Uji instrumen penelitian
Untuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menggunakan
metode group investigation dan LKS di validasi menggunakan
validitas

konstrak

(Construct

Validity).

Menurut

Sugiyono

(2013:177), untuk menguji validitas konstrak, dapat digunakan
pendapat dari para ahli (judgment experts), yang disebut dengan
validator. Dalam hal ini ada 3 validator, yaitu: Riza Agustiani, M.Pd,
Hendro Tanzil, S.Pd, dan Evi Astika Permata Sari, S.Pd.
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Untuk soal Post-test divalidasikan melalui pakar dan uji coba
soal Post-test. Sebelum instrumen tersebut diujikan pada kelas
eksperimen dan kelas kontrol, terlebih dahulu instumen tersebut diuji
coba. Setelah uji coba dilaksanakan, selanjutnya dilakukan analisis
mengenai validitas dan reliabilitas.
2.

Tahap Pelaksanaan
Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam tahap ini, yaitu sebagai
berikut :
a. Melaksanakan kegiatan pembelajaran di kedua kelas tersebut. Di kelas
kontrol, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pembelajaran
secara konvensional. Sedangkan di kelas eksperimen, pembelajaran
dilakukan dengan menggunakan metode group investigation.
b. Memberikan posttest di kelas kontrol dan eksperimen.

3.

Tahap Penyelesaian
Setelah diperoleh data hasil tes siswa, selanjutnya data dianalisis
kemudian melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan dari hasil
penelitian yang telah dilakukan di SMA ‘Aisyiyah 1 Palembang.

F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan
instrumen berupa tes. Menurut Anne Anastasi dalam Azwar (2011: 3)
mengatakan bahwa tes pada dasarnya merupakan suatu pengukuran yang
objektif dan standar terhadap sampel perilaku. Sedangkan Frederick G. Brown
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mengatakan bahwa tes adalah prosedur yang sistematik guna mengukur
sampel perilaku seseorang. Margono (2010: 170) mengatakan bahwa tes ialah
seperangkat stimulus yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk
mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor angka. Jadi
tes adalah suatu pengukuran yang dilakukan dengan prosedur yang sistematis
untuk mengukur sampel perilaku seseorang yang dijadikan dasar bagi
penetapan skor.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tes yang berbentuk essey.
Tes essey yaitu tes yang menghendaki agar testee memberikan jawaban dalam
bentuk uraian atau kalimat-kalimat yang disusun sendiri (Margono, 2010:170).
Tes diberikan kepada siswa pada akhir siklus untuk mengetahui hasil belajar
siswa dalam pembelajaran matematika.
Sebelum instrumen tersebut diujikan pada kelas eksperimen dan kelas
kontrol, terlebih dahulu instrumen tersebut diuji coba. Uji coba dilaksanakan
di kelas XI yang berjumlah 20 orang. Setelah uji coba dilaksanakan,
selanjutnya dilakukan analisis mengenai validitas dan reliabilitas.
1. Validitas
Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauhmana
ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran (tes) dalam
melakukan fungsi ukurnya. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini
ada dua jenis yaitu validitas logis dan validitas empiris. Validasi logis
dilakukan sebelum instrumen diujicobakan dengan memvalidasikan
terlebih dahulu kepada para pakar untuk mengetahui kevalidan dari suatu
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instrumen. Validasi logis yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat
kualitatif, maka untuk menentukan valid tidaknya suatu instrumen tersebut
berdasarkan dari lembar validasi. Jika pada lembar validasi tersebut sudah
di acc oleh para pakar maka suatu instrumen tersebut dinyatakan valid.
Setelah melakukan validasi logis selanjutnya peneliti mengujicobakan
instrumen tersebut kemudian melakukan validasi empiris. Validasi empiris
ini dilakukan dengan menghitung butir soal dari hasil ujicoba yang telah
dilaksanakan. Adapun untuk menentukan valid tidaknya suatu instrumen
dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi product moment.
Rumus korelasi product moment :
N  X .Y   X  Y 

rx . y 

N  X

2

  X 

2

N  Y

2

  Y 

2



Keterangan :
rxy : koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y, dua variabel yang
dikorelasikan.
X : skor tiap soal.
Y : skor total.
N : jumlah siswa uji coba.
Untuk menafsirkan keberartian harga validitas tiap item maka harga
tersebut dikonfirmasikan ke dalam tabel harga kritik product moment
untuk N siswa dengan taraf nyata

= 5%. Jika rxy> rtabel dengan α = 5%

maka item soal dikatakan valid atau dengan kata lain jika rxy< rtabel maka
item soal tidak valid. Pada taraf α = 5% dengan n = 20 diperoleh rtabel =
0.441.
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Menurut Sugiyono (2011:257) untuk mengetahui interpretasi
mengenai besarnya koefisien korelasi adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2
Interprestasi Validitas Nilai rxy
Interval Koefisien
0,00 – 0,199
0,20 – 0,399
0,40 – 0,599
0,60 – 0,799
0,80 – 1,000

Tingkat Hubungan
Sangat rendah
Rendah
Sedang
Kuat
Sangat Kuat

2. Reliabel
Reliabilitas diterjemahkan dari kata realibility. Pengukuran yang
memiliki reliabilitas tinggi maksudnya adalah pengukuran yang dapat
menghasilkan data yang reliabel (Azwar, 2011: 180). Suatu instrumen
dikatakan mantap apabila dalam mengukur sesuatu berulangkali, dengan
syarat bahwa kondisi saat pengukuran tidak berubah, instrumen tersebut
memberikan hasil yang sama. Karena tes yang digunakan berbentuk uraian
maka untuk mengetahui reabilitas tes digunakan rumus alpha.
Rumus :
2
 i
 n 
r11  
1


t2
 n  1 






dimana
X

2

2

X


N

2

 

N

Keterangan :
r11

: reliabilitas yang dicari
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n

: banyaknya butir pertanyaan atau soal
2

i : jumlah varians skor tiap-tiap item

t
N

2

: varians total
: jumlah siswa uji coba (Arikunto, 2013:122).

Tabel 3.3
Klasifikasi Guilford untuk Derajat Reliabilitas dan Korelasi
Nilai Koefisien
<0,20
0,21 – 0,40
0,41 – 0,70
0,71 – 0,90
0,91 – 1,00
1,00

Keterangan
Derajat reliabilitas hampir ada, hubungan lemah sekali
Derajat reliabilitas rendah, hubungan cukup berarti
Derajat reliabilitas sedang, hubungan cukup berarti
Derajat reliabilitas tinggi, hubungan tinggi
Derajat reliabilitas tinggi sekali, hubungan tinggi sekali
Derajat reliabilitas dan hubungan sempurna

(Mahmud, 2011:196)

G. Teknik Analisis Data
1. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti
berdistribusi normal atau tidak. Uji kenormalan yang digunakan adalah uji
liliefors.
Ho : Data populasi berdistribusi normal
Ha : Data populasi berdistribusi tidak normal
Langkah-langkah pengujian normalitas data dengan uji liliefors adalah
sebagai berikut :
a. Pengamatan

,

…

menggunakan rumus zi =

dijadikan bilangan baku
̅

,

…

dengan
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Dimana :
x : Data
̅ : Rata-rata data tunggal
S : Simpangan baku
b. Untuk setiap skor baku ini dengan menggunakan daftar tabel distribusi
( ) = P(z ≤

normal baku, kemudian hitung peluang

) untuk zi

yang bertanda negative (-) harga f(zi) diperoleh dari 0.5- angka tabel
sebaliknya untuk zi yang bertanda positif (+) harga f(zi) = 0.5+ angka
tabel.
c. Hitung s(zi) yaitu proposi

,

dengan zi dengan rumus : s(zi) =

…

yang lebih kecil atau sama
,

,

……

d. Hitung selisih dari f(zi) – s(zi) kemudian tentukan harga mutlaknya
e. Ambillah harga mutlak terbesar di antara hara-harga mutlak selisih
tersebut
f. Kriteria :

maka

diterima (Sudjana, 2005: 466).

2. Uji Homogenitas
Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kelompok
yang diteliti memiliki varians yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok
mempunyai varians yang sama maka kelompok tersebut dikatakan
homogen. Hipotesis yang akan diuji :
Ho :

=

H1 :

≠
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Keterangan:
: Varians kelompok eksperimen
: Varians kelompok kontrol
Untuk menguji kesamaan varians tersebut rumus yang digunakan adalah
uji-F, yaitu :
Fhitung =

(Sugiyono, 2013: 276)

Dengan kriteria pengujian jika Fhitung < Ftabel dengan α = 5 %, dk
pembilang = (nb – 1) dan dk penyebut = (nk – 1) maka data homogen.
Keterangan:
nb: banyaknya data yang variansnya lebih besar
nk: banyaknya data yang variansnya lebih kecil (Sudjana, 2005 : 205)
3. Uji Hipotesis Statistik
Untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan dan untuk
mendapat suatu kesimpulan maka hasil data tes akan dianalisis dengan
menggunakan uji-t.
Perumusan hipotesis statistik adalah sebagai berikut :
:µ ≤µ
:µ >µ
Keterangan :
µ :Rata-rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen.
µ : Rata-rata hasil belajar siswa pada kelas kontrol.
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Perumusan hipotesis deskriptif adalah sebagai berikut :
Ho = tidak ada pengaruh metode group investigation terhadap hasil belajar
siswa pada pembelajaran matematika kelas X SMA ‘aisyiyah 1
palembang.
Hα = ada pengaruh metode group investigation terhadap hasil belajar siswa
pada pembelajaran matematika kelas X SMA ‘aisyiyah 1 palembang.
Adapun rumus uji-t yang digunakan adalah menurut (Sudjana, 2005:
239-241), yaitu sebagai berikut:
a. Jika data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan varians
dalam populasi bersifat homogen, maka untuk uji t dilakukan uji
kesamaan dua rata-rata yaitu uji t dengan rumus:
x1  x 2

t hitung 

S gab

1
1

n1 n 2

dimana
2

S gab 

( n1  1) S 1  n 2  1S 2
n1  n 2  2

2

Keterangan:

x1 : rata-rata nilai kelas eksperimen.
x2 : rata-rata nilai kelas kontrol.
n1 : sampel 1 (hasil belajar siswa dengan menggunakan metode group
investigation).
n2:sampel 2 (hasil belajar siswa dengan menggunakan metode
ceramah).
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S1 : varians kelas eksperimen.
S2 : varians kelas kontrol.
Kemudian harga thitung > ttabel. Disini penulis mengambil taraf
signifikan 5%, dengan ttabel didapat dari daftar distribusi student
dengan peluang (1-  ) dan dk = n1+n2 – 2.
b. Apabila data berasal dari populasi yang berdistribusi normal tetapi
varians populasi tidak homogen maka pengujian menggunakan statistik
t’ yaitu sebagai berikut:

′=

̅

̅

Keterangan:

x1 : rata-rata nilai kelas eksperimen.
x2 : rata-rata nilai kelas kontrol.
S1 : varians kelas eksperimen.
S2 : varians kelas kontrol.
n1 : sampel 1 (hasil belajar siswa dengan menggunakan metode group
investigation).
n2:sampel 2 (hasil belajar siswa dengan menggunakan metode
ceramah).
Kemudian harga t’hitung > ttabel. Disini penulis mengambil taraf
signifikan 5%, dengan ttabel didapat dari daftar distribusi student
dengan peluang (1-  ) dan dk = n1+n2 – 2.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Kegiatan Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SMA ‘Aisyiyah 1 Palembang tahun
ajaran 2016/2017 pada tanggal 06 September 2016 sampai 04 Oktober
2016 dengan materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Sampel
dalam penelitian ini adalah kelas X.IPS II sebagai kelas eksperimen
dengan jumlah 35 siswa dan X.IPS I sebagai kelas kontrol dengan jumlah
35 siswa.
Penelitian dilaksanakan sebanyak empat kali pertemuan, pertemuan
pertama sampai ketiga pemberian materi pembelajaran dan pertemuan
keempat diberikan posttest. Setiap pertemuan berlangsung selama 2 x 40
menit baik untuk kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Post-test
dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam pembelajaran
matematika setelah kegiatan pembelajaran dilakukan baik di kelas
kontrol yang menggunakan metode pembelajaran konvensional maupun
kelas eksperimen yang menggunakan metode group investigation.
Peneliti melaksanakan penelitian sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Berikut tabel jadwal penelitian di SMA ‘Aisyiyah 1 Palembang.
Tabel 4.1
Jadwal penelitian di SMA ‘Aisyiyah 1 Palembang
Hari/Tanggal

Selasa, 06
September 2016
Selasa, 20

Jam Pelajaran
07.00 – 08.20
10.00 – 11.20
07.00 – 08.20
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Kegiatan
Melaksanakan pembelajaran pertemuan
pertama di kelas eksperimen
Melaksanakan pembelajaran pertemuan
pertama di kelas kontrol
Melaksanakan pembelajaran pertemuan
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September 2016
10.00 – 11.20
Selasa, 27
September2016
Selasa, 04
Oktober 2016

07.00 – 08.20
10.00 – 11.20
07.00 – 08.20
10.00 – 11.20

kedua di kelas eksperimen
Melaksanakan pembelajaran pertemuan
kedua di kelas kontrol
Melaksanakan pembelajaran pertemuan
ketiga di kelas eksperimen
Melaksanakan pembelajaran pertemuan
ketiga di kels kontrol
Melaksanakan posttest di kelas
eksperimen
Melaksanakan posttest di kelas kontrol

2. Deskripsi Hasil Uji Validitas dan Uji Reabilitas Instrumen Penelitian
a. Hasil Uji Validitas kepada Pakar
Instrumen penelitian dalam penelitian ini divalidasi dengan
membuat lembar validasi. Kemudian instrumen dikonsultasikan ke
pakar matematika (validator) untuk mendapatkan saran dari pakar
tersebut. Pakar yang terlibat dalam validasi instrumen penelitian
adalah satu orang dosen Pendidikan Matematika yaitu Ibu Riza
Agustiani, M.Pd dan dua orang guru matematika di SMA ‘Aisyiyah 1
Palembang yaitu Bapak Hendro Tanzil, S.Pd dan Ibu Evi Astika
Permata Sari, S.Pd. Kemudian peneliti merevisi instrumen tersebut
berdasarkan saran yang telah diberikan oleh para pakar. Diantara
saran yang diberikan oleh para validator mengenai kevalidan RPP,
LKS, dan soal post-test dalam penelitian ini antara lain dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.2
Komentar/Saran Validator Mengenai RPP
Validator
Riza Agustiani, M.Pd
(Dosen UIN Raden Fatah
Palembang)

Komentar/Saran
1.
2.
3.
4.

Lengkapi indikator yang dimuat
di RPP
Bagi indikator yang ingin dicapai
dalam 3 pertemuan
Kegiatan inti sebaiknya dibuat
lebih dekat ke materi
Lengkapi bagian penilaian dengan
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kisi-kisi dan pedoman penskoran
Cek kembali kisi-kisi penilaian
Pedoman penskoran diperjelas
RPP sudah dapat digunakan untuk
penelitian.
ACC

5.
6.
7.
Hendro Tanzil, S.Pd
(Guru Matematika SMA
‘Aisyiyah 1 Palembang)
Evi Astika Permata Sari, S.Pd
(Guru Matematika SMA
‘Aisyiyah 1 Palembang)

1.
2.
3.

Tujuan
pembelajaran
tidak
dituliskan di RPP
Materi pembelajaran dilampirkan,
Kegiatan
pembelajaran
ditambahkan tujuan pembelajaran

Tabel 4.3
Komentar/Saran Validator Mengenai LKS
Validator
Riza Agustiani, M.Pd
(Dosen UIN Raden Fatah
Palembang)

Hendro Tanzil, S.Pd
(Guru Matematika SMA
‘Aisyiyah 1 Palembang)
Evi Astika Permata Sari, S.Pd
(Guru Matematika SMA
‘Aisyiyah 1 Palembang)

Komentar/Saran
1.
2.
3.
4.
5.

Sesuaikan LKS dengan metode GI
Buat apersepsinya
Perhatikan urutan masalah
Perhatikan penulisan
Buat langkah-langkah eliminasi,
metode grafik dan substitusi yang
lebih sederhana dan detail
ACC

ACC

Tabel 4.4
Komentar/Saran Validator Mengenai Soal Post-test
Validator
Riza Agustiani, M.Pd
(Dosen UIN Raden Fatah
Palembang)
Hendro Tanzil, S.Pd
(Guru Matematika SMA
‘Aisyiyah 1 Palembang)
Evi Astika Permata Sari, S.Pd
(Guru Matematika SMA
‘Aisyiyah 1 Palembang)

Komentar/Saran
1.
2.

Buat kisi-kisi soal terlebih dahulu
Pedoman penskoran dibuat lebih
detail
3. Perbaiki kisi-kisi soal
ACC

Perbaiki urutan penulisan no soal dan
kalimat

Validasi logis dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Maka
untuk menyatakan suatu instrumen tersebut valid atau tidak
dinyatakan berdasarkan lembar validasi pakar. Berdasarkan tabel 4.1,
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tabel 4.2, tabel 4.3 dan tabel 4.4 diketahui bahwa ketiga instrumen
yang terdiri dari RPP, LKS dan soal Post-test sudah di ACC oleh para
pakar. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga instrumen tersebut
berkategori valid dan siap digunakan untuk proses pembelajaran.
b. Hasil Analisis Uji Instrumen
1) Uji Validitas Posttest
Setelah dilakukan uji validitas pakar, soal post-test
diujicobakan kepada 20 orang siswa kelas XI untuk menguji
kevalidan soal tes. Uji validitas dilakukan dengan cara
menghitung korelasi masing–masing pertanyaan (item) dengan
skor totalnya. Rumus korelasi yang dipergunakan adalah korelasi
product moment. Hasil ujicoba soal posttest dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 4.5
Hasil Validasi Soal Post-test
Item/Soal
1
2
3
4

0.685
0.663
0.704
0.803

0,441
0,441
0,441
0,441

Validitas
Kriteria
Kuat
Kuat
Kuat
Sangat Kuat

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid

Pada taraf α = 5% dengan n = 20 diperoleh rtabel = 0.441.
Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk setiap butir soal koefisien
rhitung lebih besar dari rtabel. Dengan demikian semua butir soal tes
matematika pada materi sistem persamaan linear dua variabel
tersebut

dinyatakan

valid.

Adapun

perhitungan

instrumen selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

validitas
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2) Uji Reliabilitas Posttest
Untuk melihat apakah instrumen cukup dapat dipercaya
untuk digunakan sebagai alat pengukur data, maka dilakukan uji
reliabilitas. Rumus yang digunakan adalah rumus Alpha. Dari
perhitungan didapat r11= 0,672 dan rtabel = 0,441 maka r11>
rtabel. Ini berarti instrumen tes tersebut reliabel. Menurut
Klasifikasi Guilford untuk Derajat Reliabilitas dan Korelasi,
derajat reliabilitas tes ini termasuk ke dalam derajat reliabilitas
yang sedang. Untuk perhitungan reliabilitas tes hasil belajar
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

3. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian Pada Kelas Eksperimen dan Kelas
Kontrol
a. Pelaksanaan

Penelitian

Pada

Kelas

Eksperimen

dengan

Menggunakan Metode Group Investigation
Penelitian di kelas eksperimen ini yaitu kelas X.IPS II,
dilaksanakan pada

hari selasa tanggal 06 September 2016 dan

berlangsung mulai pukul 07.00 sampai pukul 08.20 WIB. Sebelum
peneliti melaksanakan pembelajaran, peneliti membuka pelajaran
dengan mengucapkan salam, berdo’a, mengecek kehadiran siswa,
memberikan apersepsi dengan melakukan tanya jawab kepada siswa
yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari yaitu Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel, kemudian menyampaikan tujuan
pembelajaran.
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Peneliti

juga

menjelaskan

langkah-langkah

metode

pembelajaran yang akan dilaksanakan pada penelitian ini, yaitu pada
pelaksanaan

proses

pembelajaran

akan

dilaksanakan

secara

berkelompok melalui berbagai tahapan. Peneliti menjelaskan bahwa
materi yang akan dipelajari yaitu materi tentang definisi sistem
persamaan linear dua variabel. Hal ini bertujuan agar siswa mengerti
dan dapat mengikuti pembelajaran di kelas.
Peneliti membagi siswa menjadi beberapa kelompok secara
heterogen yang terdiri dari 6 kelompok. Kelompok 1-5 terdiri dari 6
orang siswa dan kelompok

6 terdiri dari 5 orang siswa. Guru

menunjuk salah satu anggota kelompok untuk menjadi ketua
kelompok. Kemudian peneliti membagikan LKS pada ketua
kelompok dan ketua kelompok membagikan LKS pada kelompoknya.
Peneliti menginstruksikan kepada setiap anggota kelompok untuk
merencanakan

dan

membagi

tugas

untuk

menyelesaikan

permasalahan sebelum melakukan investigasi. Pada saat melakukan
investigasi masih banyak kekurangan dalam pelaksanaanya, karena
siswa belum terbiasa belajar kelompok, sehingga beberapa siswa
masih belum serius mengikuti proses pembelajaran. Selama proses
investigasi berlangsung, peneliti membimbing kelompok yang
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan di LKS.
Pada saat siswa mengerjakan LKS, terdapat sedikit kendala pada
LKS yang diberikan. Sehingga mengakibatkan muncul pertanyaan
dari kelompok 6 pada soal no 1 tentang langkah pertama dalam
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menyelesaikan soal tersebut yaitu “tuliskan informasi yang diperoleh
dari masalah diatas”. Untuk menjawab pertanyaan siswa, peneliti
memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dari langkah pertama
dalam menyelesaikan soal tersebut adalah menuliskan informasi yaitu
menuliskan apa yang diketahui dan ditanya dari soal tersebut.
Selanjutnya setelah selesai mengerjakan LKS, masing-masing
kelompok menyiapkan laporan dan merencanakan apa yang akan
dipresentasikan di depan kelas. Pada saat akan melakukan presentasi
ada 4 kelompok yang ingin maju di depan kelas yaitu kelompok 1, 3,
4 dan 6. Dikarenakan soal yang ada pada LKS itu terdiri dari 2 soal
maka peneliti memilih dua kelompok untuk mempresentasikan hasil
diskusi. Presentasi pertama diwakilkan oleh kelompok 1 sebagai
penyaji

yang

mempresentasikan

model

matematika

pada

permasalahan 1. Sedangkan presentasi kedua diwakilkan oleh
kelompok 3 sebagai penyaji yang mempresentasikan mengidentifikasi
masalah SPLDV dan bukan SPLDV yang terdapat pada permasalahan
1&2. Kelompok yang tidak terpilih sebagai penyaji dapat mengajukan
pertanyaan atau saran apabila ada yang belum mengerti penjelasan
dari penyaji. Kemudian peneliti melakukan evaluasi terhadap kerja
kelas pada setiap kelompok.
Pada tahap akhir, guru bersama siswa menyimpulkan materi
yang telah dipelajari, dan meminta siswa mempelajari materi
selanjutnya tentang penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel
dengan metode grafik dan eliminasi.
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Gambar 4.1
Pembagian Kelompok
Pertemuan kedua, dilaksanakan pada

hari selasa tanggal 20

September 2016 dan berlangsung mulai pukul 07.00 sampai pukul
08.20 WIB. Sebelum peneliti melaksanakan pembelajaran, peneliti
membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, berdo’a, mengecek
kehadiran siswa, memberikan apersepsi, kemudian menyampaikan
tujuan pembelajaran.
Pada tahap inti, langkah-langkah pada proses pembelajaran
sama dengan langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan pertama.
Sedangkan materi yang dipelajari berbeda yaitu penyelesaian SPLDV
dengan metode grafik dan eliminasi. Pertemuan kedua ini suasana
kelas sedikit ribut, pada saat siswa mengerjakan soal penyelesaian
SPLDV dengan metode grafik. Dikarenakan siswa kurang memahami
dalam menentukan nilai-nilai x dan y dalam bidang kartesius dan
menentukan titik potong koordinat, sehingga siswa mengalami
kesulitan dalam menggambar grafik. Untuk mengatasi permasalahan
tersebut, peneliti mengambil tindakan dengan memberikan bimbingan
kepada siswa sehingga suasana kelas kembali membaik.
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Pada saat akan melakukan presentasi ada 3 kelompok yang ingin
maju di depan kelas yaitu kelompok 2, 5, dan 6. Dikarenakan soal
yang ada pada LKS itu terdiri dari 2 soal maka peneliti memilih dua
kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Presentasi pertama
diwakilkan oleh kelompok 6 sebagai penyaji yang mempresentasikan
penyelesaian SPLDV dengan metode grafik. Sedangkan presentasi
kedua

diwakilkan

oleh

kelompok

2

sebagai

penyaji

yang

mempresentasikan penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi.
Kelompok yang tidak terpilih sebagai penyaji dapat mengajukan
pertanyaan atau saran apabila ada yang belum mengerti penjelasan
dari penyaji. Kemudian peneliti melakukan evaluasi terhadap kerja
kelas pada setiap kelompok.
Pada tahap akhir, guru bersama siswa menyimpulkan materi
yang telah dipelajari, dan meminta siswa mempelajari materi
selanjutnya tentang penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel
dengan metode substitusi dan gabungan eliminasi dan substitusi.

Gambar 4.2
Setiap Kelompok Mengerjakan LKS
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Pertemuan ketiga, dilaksanakan pada

hari selasa tanggal 27

September 2016 dan berlangsung mulai pukul 07.00 sampai pukul
08.20 WIB. Sebelum peneliti melaksanakan pembelajaran, peneliti
membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, berdo’a, mengecek
kehadiran siswa, memberikan apersepsi, kemudian menyampaikan
tujuan pembelajaran.
Pada tahap inti, langkah-langkah pada proses pembelajaran
sama dengan langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan pertama.
Sedangkan materi yang dipelajari berbeda yaitu penyelesaian SPLDV
dengan metode substitusi dan gabungan eliminasi dan substitusi. Pada
pertemuan ini tidak terjadi kendala semua berjalan lancar, itu
dikarenakan siswa sudah mulai terbiasa dengan kegiatan belajar yang
ada. Semua siswa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, tetapi
ada sebagian siswa yang terlihat kurang bersemangat.
Pada saat akan melakukan presentasi ada 3 kelompok yang ingin
maju di depan kelas yaitu kelompok 1, 4, dan 5. Dikarenakan soal
yang ada pada LKS itu terdiri dari 2 soal maka peneliti memilih dua
kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Presentasi pertama
diwakilkan oleh kelompok 5 sebagai penyaji yang mempresentasikan
penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi. Sedangkan presentasi
kedua

diwakilkan

oleh

kelompok

4

sebagai

penyaji

yang

mempresentasikan penyelesaian SPLDV dengan metode gabungan
eliminasi dan substitusi. Kelompok yang tidak terpilih sebagai penyaji
dapat mengajukan pertanyaan atau saran apabila ada yang belum
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mengerti penjelasan dari penyaji. Kemudian peneliti melakukan
evaluasi terhadap kerja kelas pada setiap kelompok.
Pada

tahap

akhir

pembelajaran,

guru

bersama

siswa

menyimpulkan materi yang telah dipelajari, dan memberikan
informasi bahwa pertemuan selanjutnya akan diadakan tes akhir yang
mencakup materi pertemuan pertama sampai akhir.

Gambar 4.3
Perwakilan Kelompok Mempresentasikan Hasil Diskusi
b. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian Pada Kelas Kontrol dengan
Menggunakan Model Pembelajaran Konvensional
Penelitian di kelas kontrol ini yaitu kelas X.IPS I, dilaksanakan
pada hari selasa tanggal 06 September 2016 dan berlangsung mulai
pukul 10.00 sampai pukul 11.20 WIB. Proses pembelajaran pada
pertemuan pertama sama dengan materi yang diajarkan pada kelas
eksperimen. Sebelum peneliti melaksanakan pembelajaran, peneliti
membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, berdo’a, mengecek
kehadiran siswa, memberikan apersepsi dengan melakukan tanya
jawab kepada siswa yang berkaitan dengan materi yang akan
dipelajari yaitu Sistem Persamaan Linear Dua Variabel, kemudian
menyampaikan tujuan pembelajaran.
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Pada tahap inti, di kelas kontrol ini peneliti menggunakan model
pembelajaran konvensional dengan

metode ceramah. Peneliti

menjelaskan materi tentang defenisi sistem persamaan linear dua
variabel dan membuat model matematika dari masalah SPLDV.
Namun dalam proses pembelajaran peserta didik terlihat pasif, tidak
ada yang bertanya ketika peneliti memberikan kesempatan untuk
bertanya. Selanjutnya, peneliti membuat contoh soal dipapan tulis dan
mengajak siswa secara bersama-sama membahas contoh soal tersebut
agar semua siswa dapat mengerti. Setelah semua mengerti, peneliti
melanjutkan pembelajaran dengan memberikan latihan individu ke
semua siswa. Pada saat siswa mengerjakan latihan soal peneliti juga
memantau pekerjaan siswa dan membantu siswa jika ada yang
mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal. Setelah siswa selesai
mengerjakan latihan dan mengumpulkan soal latihan. Peneliti
menunjuk beberapa siswa untuk menyelesaikan soal di papan tulis.
Pada kelas kontrol sebagian siswa telah mengerti membedakan sistem
persamaan linear dua variabel dan bukan sistem persamaan linear dua
variabel serta sudah bisa membuat

model matematika dari

permasalahan SPLDV.
Pada

tahap

akhir

pembelajaran,

guru

bersama

siswa

menyimpulkan materi yang telah dipelajari, dan meminta siswa
mempelajari

materi

selanjutnya

tentang

penyelesaian

sistem

persamaan linear dua variabel dengan metode grafik dan eliminasi.
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Gambar 4.4
Peneliti Menjelaskan Materi SPLDV
Pertemuan kedua, dilaksanakan pada

hari selasa tanggal 20

September 2016 dan berlangsung mulai pukul 10.00 sampai pukul
11.20 WIB. Proses pembelajaran pada pertemuan kedua sama dengan
materi yang diajarkan pada kelas eksprimen. Sebelum peneliti
melaksanakan pembelajaran, peneliti membuka pelajaran dengan
mengucapkan

salam,

berdo’a,

mengecek

memberikan

apersepsi

dengan

mengingatkan

sebelumnya

yang

telah

dipelajari

yaitu

kehadiran

siswa,

kembali

materi

SPLDV,

kemudian

menyampaikan tujuan pembelajaran.
Pada tahap inti, di kelas kontrol ini peneliti menggunakan model
pembelajaran konvensional dengan

metode ceramah.

menjelaskan

dipapan

materi

pembelajaran

tulis

Peneliti
mengenai

penyelesaian masalah SPLDV dengan metode grafik dan eliminasi.
Selanjutnya, peneliti membuat contoh soal dipapan tulis dan
mengajak siswa secara bersama-sama membahas contoh soal tersebut
agar semua siswa dapat mengerti. Setelah semua mengerti, peneliti
melanjutkan pembelajaran dengan memberikan latihan individu ke
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semua siswa. Pada saat siswa mengerjakan latihan soal peneliti juga
memantau pekerjaan siswa dan membantu siswa jika ada yang
mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal. Setelah siswa selesai
mengerjakan latihan dan mengumpulkan soal latihan. Peneliti
menunjuk beberapa siswa untuk menyelesaikan soal di papan tulis.
Pada

tahap

akhir

pembelajaran,

guru

bersama

siswa

menyimpulkan materi yang telah dipelajari, dan meminta siswa
mempelajari

materi

selanjutnya

tentang

penyelesaian

sistem

persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi dan gabungan
eliminasi dan substitusi.
Pertemuan ketiga, dilaksanakan pada hari selasa tanggal 27
September 2016 dan berlangsung mulai pukul 10.00 sampai pukul
11.20 WIB. Proses pembelajaran pada pertemuan ketiga sama dengan
materi yang diajarkan pada kelas eksprimen. Sebelum peneliti
melaksanakan pembelajaran, peneliti membuka pelajaran dengan
mengucapkan

salam,

berdo’a,

mengecek

memberikan

apersepsi

dengan

mengingatkan

sebelumnya

yang

telah

dipelajari

yaitu

kehadiran

siswa,

kembali

materi

SPLDV,

kemudian

menyampaikan tujuan pembelajaran.
Pada tahap inti, di kelas kontrol ini peneliti menggunakan model
pembelajaran konvensional dengan

metode ceramah. Peneliti

menjelaskan

dipapan

materi

pembelajaran

tulis

mengenai

penyelesaian masalah SPLDV dengan metode substitusi dan
gabungan eliminasi dan substitusi.

Selanjutnya, peneliti membuat
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contoh soal dipapan tulis dan mengajak siswa secara bersama-sama
membahas contoh soal tersebut agar semua siswa dapat mengerti.
Setelah semua mengerti, peneliti melanjutkan pembelajaran dengan
memberikan latihan individu ke semua siswa. Pada saat siswa
mengerjakan latihan soal peneliti juga memantau pekerjaan siswa dan
membantu siswa jika ada yang mengalami kesulitan dalam
mengerjakan soal. Setelah siswa selesai mengerjakan latihan dan
mengumpulkan soal latihan. Peneliti menunjuk beberapa siswa untuk
menyelesaikan soal di papan tulis.
Pada

tahap

akhir

pembelajaran,

guru

bersama

siswa

menyimpulkan materi yang telah dipelajari, dan memberikan
informasi bahwa pertemuan selanjutnya akan diadakan tes akhir yang
mencakup materi pertemuan pertama sampai akhir.

Gambar 4.5
Siswa Mengerjakan Soal Latihan di Papan Tulis
4. Deskripsi Pelaksanaan Tes Akhir (Post-Test) di Kelas X.IPS II
(Eksprimen) dan Kelas X.IPS I (Kontrol)
Pertemuan keempat dilaksanakan pada Selasa, 04 Oktober 2016.
dan berlangsung selama 2 x 40 menit. Pada pertemuan terakhir peneliti
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melaksanakan tes akhir (post-test) baik dikelas eksperimen maupun kelas
kontrol. Tujuan peneliti melakukan tes akhir (post-test) dikelas
eksperimen untuk mengetahui hasil belajar siswa serta pengaruh
penggunaan metode group investigation. Sedangkan tujuan peneliti
melakukan tes akhir (post-test) dikelas kontrol untuk mengetahui hasil
belajar siswa.

Gambar 4.6
Pelaksanaan Post-test di Kelas Eksperimen dan Kontrol
5. Analisis Hasil Belajar Siswa
Hasil belajar siswa diketahui setelah siswa mengerjakan soal posttest
berjumlah 4 soal bentuk uraian. Setelah kegiatan pembelajaran selesai,
diberikan posttest dan diujikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol
yang masing-masing diikuti oleh 35 siswa, berikut adalah analisis hasil
belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Tabel 4.6
Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen
Skor

Frekuensi

Kriteria

80-100

15

Baik Sekali

66-79

17

Baik

56-65

2

Cukup

40-55

1

Kurang

0-39

0

Gagal
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20

17

15
15
10
5

2

1

0

0
Baik Sekali
Baik
Cukup
Kurang
Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen

Gagal

Diagram 4.1
Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen
Dari standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata
pelajaran matematika yang ditetapkan oleh SMA ‘Aisyiyah 1 Palembang
sebesar 75 maka siswa mendapat nilai tuntas di kelas eksperimen dapat
dilihat pada lampiran.
Ketuntasan Belajar
17.14%
Tuntas

82.85%

Tidak Tuntas

Diagram 4.2
Persentase Hasil Belajar Kelas Eksperimen Berdasarkan KKM
Adapun untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah pembelajaran
berlangsung pada kelas kontrol.
Tabel 4.7
Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol
Skor

Frekuensi

Kriteria

80-100

3

Baik Sekali

66-79

20

Baik

56-65

7

Cukup

64

40-55

5

Kurang

0-39

0

Gagal

Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol
30
20
20
10

7

3

5
0

0
Baik Sekali

Baik

Cukup

Kurang

Gagal

Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol

Diagram 4.3
Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol
Dari standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata
pelajaran matematika yang ditetapkan oleh SMA ‘Aisyiyah 1 Palembang
sebesar 75 nilai tuntas di kelas kontrol dapat dilihat pada lampiran. Berikut
ini gambaran KKM siswa kelas kontrol.
Ketuntasan Belajar

48.57%

51.42%

Tuntas
Tidak Tuntas

Diagram 4.4
Persentase Hasil Belajar Kelas Kontrol Berdasarkan KKM
Sebelum dilakukan pengujian hipotesa, data yang diperoleh terlebih
dahulu diuji kenormalan dan kehomogenannya. Analisis data hasil belajar
siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan metode group investigation
pada materi sistem persamaan linear dua variabel yang didapat dari
posttest.
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Berdasarkan tabel 4.6 dan 4.7 di atas, nilai rata-rata hasil post-test
kelas eksperimen setelah mengikuti pembelajaran metode group
investigation lebih tinggi dibandingkan dengan kelas yang hanya diajarkan
dengan menggunakan pembelajaran konvensional. Skor hasil belajar siswa
setelah mengikuti pembelajaran yang merupakan hasil posttest baik kelas
eksperimen yang dalam pembelajarannya menggunakan metode group
investigation maupun kelas kontrol yang pembelajaran konvensional
berdistribusi normal Perhitungan ini dapat dilihat di lampiran.
a. Uji Normalitas Data
Uji normalitas data dilakukan pengujian menggunakan rumus uji
lilifors baik dikelas eksperimen maupun kelas kontrol. Sebelum
dilakukan perhitungan, terlebih dahulu dicari mean, dan simpangan
bakunya. Berikut ini adalah hasil perhitungannya:
Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Mean dan Standar Deviasi
Kelas
Eksperimen
Kontrol

77.63
67.71

S
9.29
11.40

Dari data yang diperoleh, kemudian ditentukan uji normalitas datanya
dengan menggunakan uji lilifors. Selengkapnya uji normalitas hasil
belajar siswa akhir (posttest) setelah mengikuti pembelajaran terdapat
di dalam tabel dibawah ini
Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas Posttest
Kelas
Eksperimen
Kontrol

L0
0.1269
0.1300

Lk
0.1497
0.1497

Kesimpulan
berdistribusi Normal
berdistribusi Normal
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b. Uji Homogenitas Data
Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel
yang digunakan dalam penelitian merupakan sampel yang homogen,
dengan hipotesis:
Ho :

=

H1 :

≠

Dengan kriteria pengujiannya H1 diterima jika Fhitung < Ftabel dengan α
= 5 %. Dari perhitungan pada uji normalitas kelas eksperimen dan
kontrol telah diperoleh Fhitung = 1.5061 sedangkan dk untuk pembilang
34 dan penyebut 34 dengan α = 5% dari daftar distribusi diperoleh
Ftabel 1.776, karena Fhitung < Ftabel sehingga H0 diterima, dengan
demikian sampel yang digunakan dalam penelitian merupakan sampel
yang homogen. Hasil perhitungan dapat dilihat dilampiran.
c. Uji Hipotesis
Untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan dan untuk
mendapat suatu kesimpulan maka hasil data tes akan dianalisis dengan
menggunakan uji-t. Pada penelitian ini, dilakukan uji-t terhadap nilai
posttest siswa di kelas konrol dan eksperimen.
Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:
H0 = Tidak Ada Pengaruh

Metode Group Investigation Terhadap

Hasil Belajar Pada Pembelajaran Matematika Kelas X SMA
‘Aisyiyah 1 Palembang
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Ha = Ada Pengaruh

Metode Group Investigation Terhadap Hasil

Belajar Pada Pembelajaran Matematika Kelas X SMA ‘Aisyiyah
1 Palembang
Adapun uji hipotesis tersebut menggunakan rumus uji-t sebagai
berikut:
t hitung 

x1  x 2
S gab

1
1

n1 n 2

Dimana

(n1  1) S1  n 2  1S 2

n1  n 2  2
2

S gab

2

Kriteria pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah terima
Ho jika thitung< t1-α dengan taraf signifikan 5% dengan ttabel didapat dari
daftar distribusi student dengan peluang (1 – α) dan dk = n1 + n2 – 2.
Dari uji t, diperoleh thitung = 4,1471 dengan dk = 68 dengan taraf
signitifikan 5 %, maka ttabel adalah 1,995 . Sehingga didapat thitung >
ttabel maka Ha diterima. Berdasarkan kriteria pengujian uji-t dapat
disimpulkan bahwa ada pengaruh metode Group Investigation
terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran Matematika kelas X
SMA ‘Aisyiyah 1 Palembang.

B. Pembahasan
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tes. Tes digunakan
peneliti untuk mengetahui hasil belajar yang diperoleh siswa setelah diadakan
treatment pada kelas kontrol dan eksperimen. Jenis tes yang digunakan adalah
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tes tertulis berbentuk uraian yang terdiri dari 4 soal dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel 4.10
Rincian Soal Tiap Item
Nomor
Soal

Aspek Kognitif

Indikator Soal

Deskriptor

1

Pengetahuan

Siswa
mampu
mengidentifikasi
masalah
yang berhubungan dengan
sistem persamaan linear dua
variabel.
Siswa mampu menyelesaikan
masalah yang melibatkan
sistem persamaan linear dua
variabel
dengan
metode
grafik.
Siswa mampu menyelesaikan
masalah yang melibatkan
sistem persamaan linear dua
variabel
dengan
metode
eliminasi.
Siswa mampu menyelesaikan
masalah yang melibatkan
sistem persamaan linear dua
variabel
dengan
metode
subtitusi.

Siswa
dapat
mengidentifikasi masalah
SPLDV dan bukan SPLDV
dengan mengingat bentuk
umum SPLDV
Siswa dapat menggambar
sebuah
grafik
dengan
menghubungkan titik-titik
koordinat pada bidang
kartesius.
Siswa dapat menerapkan
metode eliminasi dalam
menyelesaikan
masalah
SPLDV.

2
Pemahaman

3
Penerapan

4
Penerapan

Siswa dapat menerapkan
metode substitusi dalam
menyelesaikan
masalah
SPLDV.

Penjelasan lebih rinci mengenai soal yang diberikan kepada siswa dijelaskan
seperti berikut:
1. Hasil Posttest Soal Ke-1
Soal uraian posttest nomor 1 ini mengukur aspek pengetahuan pada
ranah kognitif siswa, yaitu mengukur kemampuan siswa dalam memahami
definisi, menyebutkan bentuk umum, dan membedakan SPLDV dan bukan
SPLDV. Soal ini bertujuan untuk mengetahui konsep dasar SPLDV yang
dikuasai siswa setelah proses pembelajaran berlangsung.
Dari hasil yang diperoleh siswa, soal nomor 1 ini dapat dikerjakan di
kelas eksperimen dengan rata-rata persentase sebesar 80.31%. Sedangkan
di kelas kontrol, persentase rata-rata siswa yang mampu mengerjakan soal
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ini sebesar 73.01% hal ini berarti proses pembelajaran dapat dikatakan
berhasil. Pada soal ini rata-rata persentase pada kelas eksperimen lebih
tinggi dari kelas kontrol, dikarenakan sebagian besar siswa pada kelas
eksperimen telah mampu memahami konsep dasar SPLDV dengan baik.
Pada kelas eksperimen siswa menjawab soal dengan benar sehingga
mendapatkan skor 9, sedangkan pada kelas kontrol sebagian siswa tidak
menuliskan apa yang diketahui dan ditanya serta tidak mengembalikan
jawaban kedalam soal cerita sehingga mendapatkan skor 6.
Adapun contoh jawaban siswa pada soal posttest nomor 1 ini adalah
seperti berikut:
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Pengetahuan

Gambar 4.7
Jawaban Posttest Siswa Mendapat skor 9

Gambar 4.8
Jawaban Soal Posttest Siswa mendapatkan skor 6
Berdasarkan gambar 4.7 siswa sudah bisa membedakan SPLDV dan
bukan SPLDV, dimana siswa sudah mengingat konsep SPLDV dengan
menuliskan bentuk umum dari SPLDV. Jadi sudah terlihat aspek
pengetahuan yang dimiliki siswa. Sedangkan pada gambar 4.8 siswa juga
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bisa membedakan SPLDV tetapi siswa tidak menuliskan bentuk umum
dari SPLDV. Padahal dari bentuk umum tersebut merupakan hal yang
penting diingat untuk membedakan masalah SPLDV dan bukan SPLDV.
Jadi belum terlihat aspek pengetahuan yang dimiliki siswa.

2. Hasil Posttest Soal Ke-2
Soal uraian posttest nomor 2 ini juga mengukur aspek pemahaman
pada ranah kognitif siswa, yaitu mengukur kemampuan memahami
definisi, membuat model matematika, dan menyelesaikan permasalahan
SPLDV. Soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam
menyelesaikan permasalahan SPLDV dengan menggunakan metode
grafik.
Dari hasil yang diperoleh siswa, soal nomor 2 ini dapat dikerjakan di
kelas eksperimen dengan rata-rata persentase sebesar 76.50%. Sedangkan
di kelas kontrol, persentase rata-rata siswa yang mampu mengerjakan soal
ini sebesar 68.57%. Hal ini berarti proses pembelajaran dapat dikatakan
berhasil karena sebagian besar siswa telah mampu menyelesaikan
permasalahan SPLDV dengan metode grafik. Hanya saja sebagian siswa
ada yang tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanya dari soal
tersebut, serta kesalahan perhitungan dalam menjawab soal. Sehingga
mendapatkan skor 8 dan 7. Adapun contoh jawaban siswa pada soal
posttest nomor 2 ini adalah seperti berikut:
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Pemahaman

Gambar 4.9
Jawaban Posttest Siswa Mendapatkan skor 8
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Pemahaman

Gambar 4.10
Jawaban Soal Posttest Siswa mendapatkan skor 7
Berdasarkan gambar 4.9 siswa sudah bisa menggambar sebuah grafik
dengan benar

dari menghubungkan titik-titik koordinat yang telah

didapatkan dari kedua persamaan soal tersebut, meskipun dalam
pengerjaan soal masih ada kesalahan dalam perhitungan. Jadi sudah
terlihat aspek pemahaman yang dimiliki siswa. Sedangkan pada gambar
4.10 siswa sudah bisa menggambar sebuah grafik dengan benar

dari

menghubungkan titik-titik koordinat yang telah didapatkan dari kedua
persamaan soal tersebut, tetapi dalam pengerjaan soal siswa tidak
menjawab dengan lengkap. Jadi sudah terlihat aspek pemahaman yang
dimiliki oleh siswa.
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3. Hasil Posttest Soal Ke-3
Soal uraian posttest nomor 3 ini mengukur aspek penerapan pada
ranah kognitif siswa. Soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan
siswa dalam menyelesaikan permasalahan SPLDV dengan menggunakan
metode eliminasi.
Dari hasil yang diperoleh siswa, soal nomor 3 ini dapat dikerjakan
di kelas eksperimen dengan rata-rata persentase sebesar 80.63%.
Sedangkan di kelas kontrol, persentase rata-rata siswa yang mampu
mengerjakan soal ini sebesar 66.03%. Hal ini berarti proses pembelajaran
juga dapat dikatakan cukup berhasil karena sebagian besar siswa telah
mampu menyelesaikan permasalahan SPLDV dengan menggunakan
metode eliminasi. Namun sebagian siswa tidak mengembalikan jawaban
ke soal cerita dan tidak membuat kesimpulan selain itu ada juga yang tidak
menuliskan diketahui dan ditanya dari soal. Sehingga masing-masing
mendapatkan skor sebesar 6 dan 5.
Adapun contoh jawaban siswa pada soal posttest nomor 3 ini adalah
seperti berikut:
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Penerapan

Gambar 4.11
Jawaban Posttest Siswa Yang mendapatkan skor 6
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Penerapan

Gambar 4.12
Jawaban Soal Posttest Siswa yang mendapatkan skor 5.
Berdasarkan gambar 4.11 siswa sudah bisa menerapkan metode
eliminasi dengan melakukan mengeliminasi salah satu variabel terlebih
dahulu selanjutnya melakukan eliminasi pada variabel yang lain. Jadi
sudah terlihat aspek penerapan yang dimiliki siswa. Pada gambar 4.12
siswa juga sudah bisa menerapkan metode eliminasi dengan melakukan
mengeliminasi salah satu variabel terlebih dahulu selanjutnya melakukan
eliminasi pada variabel yang lain. Jadi sudah terlihat aspek penerapan
yang dimiliki oleh siswa.

4. Hasil Posttest Soal Ke-4
Soal uraian posttest nomor 4 ini mengukur aspek penerapan atau
aplikasi pada ranah kognitif siswa. Soal ini bertujuan untuk mengetahui
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kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah SPLDV dengan
menggunakan metode substitusi.
Dari hasil yang diperoleh siswa, soal nomor 4 ini dapat dikerjakan di
kelas eksperimen dengan rata-rata persentase sebesar 73.33%. Sedangkan
di kelas kontrol, persentase rata-rata siswa yang mampu mengerjakan soal
ini sebesar 63.80%. Hal ini berarti hasil belajar pada kelas eksperimen
dapat dikatakan cukup karena sebagian besar siswa telah mampu
menyelesaikan permasalahan SPLDV dengan metode substitusi. Pada soal
no 4 ini kesalahan dalam menuliskan apa yang diketahui dari soal dan
kesalahan dalam perhitungan sehingga mendapatkan skor 6. Ada sebagian
siswa di kelas kontrol yang tidak menuliskan diketahui dan ditanya serta
kesalahan dalam perhitungan juga tidak mengembalikan jawaban kedalam
soal cerita.
Adapun contoh jawaban siswa pada soal posttest nomor 4 ini pada
kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah
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Penerapan

Gambar 4.13
Jawaban Posttest Siswa mendapatkan skor 6
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Penerapan

Gambar 4.14
Jawaban Posttest Siswa Mendapatkan skor 5
Berdasarkan gambar 4.13 siswa sudah bisa menerapkan metode
subtitusi dengan membuat fungsi terlebih dahulu dari salah satu
persamaan, kemudian melakukan substitusi dari fungsi yang telah
diperoleh ke persamaan lainnya. Jadi sudah terlihat aspek penerapan yang
dimiliki siswa. Pada gambar 4.14 siswa juga sudah bisa menerapkan
metode subtitusi dengan membuat fungsi terlebih dahulu dari salah satu
persamaan, kemudian melakukan substitusi dari fungsi yang telah
diperoleh ke persamaan lainnya. Tetapi dalam proses pengerjaan soal pada
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saat melakukan substitusi mengalami kesalahan. Jadi sudah terlihat aspek
penerapan yang dimiliki oleh siswa.
Berdasarkan pembahasan tersebut, diketahui persentase masingmasing dari keempat butir soal pada kelas eksperimen dan kelas kontrol
adanya perbedaan dan untuk penjelasan terperincinya dapat dilihat pada
diagram berikut.

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Eksperimen

Soal 1
80,31%

Soal 2
76,50%

Soal 3
80,63%

Soal 4
73,33%

Kontrol

73,01%

68,57%

66,03%

63,80%

Diagram 4. 5
Persentase Hasil Belajar Siswa Per-Soal
Berdasarkan diagram 4.5 dapat diketahui selisih perbutir soal di kelas
eksperimen dan kelas kontrol. Adapun selisih antara ke-4 soal di kelas
eksperimen dan kelas kontrol adalah sebagai berikut. Pada soal no 1, 2, 3, dan
4 mengalami selisih berturut-turut sebesar 7.3%, 7.93%, 14.06%, dan 9.53%.
Adapun rata-rata keseluruhan dari 4 soal posstest yang diberikan kelas
eksperimen lebih baik dengan rata-rata post-test sebesar 77.63 untuk siswa
yang diajarkan dengan menggunakan metode group investigation, sedangkan
nilai rata-rata kelas yang diajarkan secara konvensional sebesar 67.71.
Berdasarkan perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan uji t, diperoleh
thitung = 4.1471 dengan dk = 68 dengan taraf signifikan 5%, maka ttabel adalah
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1.993. Sehingga didapat thitung>ttabel, maka Ha diterima. Dari hasil pembahasan
dapat disimpulkan bahwa Ada Pengaruh Metode Group Investigation
Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Matematika Kelas X SMA
‘Aisyiyah 1 Palembang. Hal ini dapat diketahui dari perbedaan hasil belajar
yang diperoleh siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi dengan judul,
“Pengaruh Metode Group investigation terhadap Hasil Belajar Siswa pada
Pembelajaran Matematika Kelas X SMA ‘Aisyiyah 1 Palembang”. Dapat
disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan metode group
investigation lebih baik daripada hasil belajar siswa tanpa menggunakan
metode group investigation. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata hasil belajar
siswa kelas eksperimen sebesar 77.63, sedangkan kelas kontrol sebesar
67.71. Berdasarkan dari hasil perhitungan uji-t yang menghasilkan thitung =
4.1471 dengan dk = 68 dan ttabel adalah 1.995 dengan taraf signifikan

=

5%, sehingga didapat thitung>ttabel, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak dan
Ha diterima, artinya Ada Pengaruh Metode Group investigation terhadap
Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Matematika Kelas X SMA ‘Aisyiyah
1 Palembang.

B. Saran
Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan sesuai dengan hasil penelitian
ini, yaitu :
1. Pada proses pembelajaran sebagian siswa ribut, tidak serius dan tidak
aktif, sehingga guru harus memberikan reward dan hukuman. Reward
diberikan pada kelompok yang terbaik pada setiap pertemuan. Diharapkan
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dengan pemberian reward dan hukuman dapat memotivasi siswa untuk
aktif selama proses pembelajaran.
2. Pada penelitian ini, siswa tidak memahami tentang langkah-langkah dalam
menyelesaikan soal di LKS, untuk itu guru harus menginformasikan
dengan jelas tentang langkah-langkah yang terdapat pada LKS sebelum
siswa menyelesaikan LKS.
3. Pada tahap pelaksanaan, sebelum siswa memahami penyelesaian SPLDV
dengan metode grafik, eliminasi, substitusi, siswa harus memahami
konsep pecahan. Untuk itu diperlukan tes mengenai pecahan, agar siswa
lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan SPLDV.

Lampiran 1
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Tabel Perhitungan Uji Validitas Soal Post-Test

No

100

Adelia Rahmawati
Adisti
Lili Kurnia Margareta
Marleni Trianti
M. Rizky
Putri Krisna
Shita Aisyah H
Yulia Melenia
Yunisa Paradilla
Yudhi Permana
M. Rizky S
Muhammad Faqih
Nyayu Thassa A.H
Adi Sutrisno
Waridati Rahmi
FalsyahAyuSekharima
Sulastri Marini
Selvi
Orintia Yolanda

X1

X2

X3

X4

9
8
4
5
6
4
6
8
8
7
8
6
6
0
7
6
7
7
6

8
6
7
7
6
6
8
6
6
7
8
8
6
0
7
7
8
0
8

8
9
7
7
7
8
8
0
8
3
0
8
8
0
9
7
6
7
6

8
8
7
6
8
0
9
8
7
6
0
7
7
0
8
0
8
6
8

Y
33
31
25
25
27
18
31
22
29
23
16
29
27
0
31
20
29
20
28
100

X2

XY
X1.Y X2.Y X3.Y
297
248
100
125
162
72
186
176
232
161
128
174
162
0
217
120
203
140
168

264
186
175
175
162
108
248
132
174
161
128
232
162
0
217
140
232
0
224

264
279
175
175
189
144
248
0
232
69
0
232
216
0
279
140
174
140
168

X4 .Y

(X1)

264
248
175
150
216
0
279
176
203
138
0
203
189
0
248
0
232
120
224

81
64
16
25
36
16
36
64
64
49
64
36
36
0
49
36
49
49
36

2

(X2)
64
36
49
49
36
36
64
36
36
49
64
64
36
0
49
49
64
0
64

2

(X3)
64
81
49
49
49
64
64
0
64
9
0
64
64
0
81
49
36
49
36

2

(X4)
64
64
49
36
64
0
81
64
49
36
0
49
49
0
64
0
64
36
64

2

Y2
1089
961
625
625
729
324
961
484
841
529
256
841
729
0
961
400
841
400
784

Lampiran 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nama

No Soal

20

Yeni Marlina
Jumlah
Kuadrat Jumlah
(∑X)(∑Y)

7
7
7
6
27
189
125
126
123
117
491
3260
15625 15876 15129 13689 241081
61375 61866 60393 57447

101

101

189 189
3309 3313

162
3227

49
855

49
894

49
921

36
869

729
13109

UJI VALIDITAS DATA POSTTEST
Diketahui rtabel dengan α = 5% dengan n = 20 adalah ,
(∑

=
{

∑

) − (∑ ) (∑ )

− (∑ ) } { ∑

− (∑ ) }

Validitas Soal No.1
=

=

=

20 (3260) − 61375
{20 (855) − 15625}{20(13109) − 241081}
3825
{(1475)(21099)}
3825
5578,622142

= 0.685
Karena r11 > rtabel, maka soal pertama dinyatakan Valid.

Validitas Soal No.2
=

=

=

20 (3309) − 61866
{20 (894) − 15876}{20(13109) − 241081}
4314
{(2004)(21099)}
4314
6502,491522

= 0.663
Karena r21 > rtabel, maka soal kedua dinyatakan Valid.
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Validitas Soal No.3
=

=

=

20 (3313) − 60393
{20 (921) − 15129}{20(13109) − 241081}
5867
{(3291)(21099)}
5867
8332,875194

= 0.704
Karena r31 > rtabel, maka soal ketiga dinyatakan Valid.

Validitas Soal No.4
=

=

=

20 (3227) − 57447
{20 (869) − 13689}{20(13109) − 241081}
7093
{(3691)(21099)}
7093
8824,76113

= 0.803
Karena r41 > rtabel, maka soal keempat dinyatakan Valid.
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UJI RELIABILITAS DATA POSTTEST
Diketahui rtabel dengan α = 5% dengan n = 20 adalah ,
r11 = (

)(1 −

dengan,

( )

( )

( )

( )

=

=

=

=

=

∑

)

∑

(∑ )

∑

atau

=

∑

−

(∑

)

15625
20 = 73,75 = 3,6875
20
20

855 −

15876
20 = 100,2 = 5,01
20
20

894 −

15129
20 = 164,55 = 8,2275
20
20

921 −

13689
20 = 184,55 = 9,2275
20
20

869 −

Jadi Varian Semua Item, ∑ σ

=

( )+

( )+

( )+

( )

= 26,1525

241081
20 = 1054,95 = 52,7475
20
20

13109 −

=
Maka,
r11 = (
r11 =

)(1 −

∑

)

∑

1−

,
,

=

(1 − 0,495805488) =

(0.504194512)

= 0,672
Karena r11 > rxy maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas tes hasil belajar
tersebut reliable
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SILABUS MATA PELAJARAN: MATEMATIKA
Satuan Pendidikan
Kelas/Semester

: SMA ‘Aisyiyah 1 Palembang
: X/ Gazal

Kompetensi Inti

:
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KI 1

:

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

:

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3

:

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah.

KI 4

:

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Materi Pokok

Pembelajaran

1. 1 Menghayati dan mengamalkan
agama yang dianutnya.
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Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber
Belajar

Lampiran 7

Kompetensi Dasar

2.1 Menunjukkan sikap senang,
percayadiri, motivasi internal,
sikap kritis, bekerjasama, jujur
dan percayadiri serta responsif
dalam menyelesaikan berbagai
permasalahan nyata.
2.2 Memiliki rasa ingin tahu yang
terbentuk dari pengalaman
belajar dalam berinteraksi dengan
lingkungan sosial dan alam
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2.3 Berperilaku peduli , bersikap
terbuka dan toleransi terhadap
berbagai perbedaan di dalam
masyarakat.

3.3 Mendeskripsikan dan
menerapkan konsep sistem
persamaan linier dan kuadrat
dua variabel (SPLKDV) dan
memilih metode yang efektif
untuk menentukan himpunan
penyelesaiaanya
3.4 Menganalisis nilai diskriminan
persamaan linier dan kuadrat
dua variabel dan
menerapkannya untuk

Sistem Persamaan
Linier dan Kuadrat
Dua Variabel

Mengamati
Membaca dan
mencermati
mengenai
pengertian, metode
penyelesaian
SPLKDV,
diskriminan, dan
penerapannya pada
masalah nyata dari
berbagai sumber
belajar.
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Tugas
● Membaca dan
mencermati mengenai
pengertian, metode
penyelesaian SPLKDV,
diskriminan, dan
penerapannya pada
masalah nyata minimal
dari 2 sumber belajar
(buku, artikel cetak, atau
elektronik).
● Mengerjakan latihan

6 x 3 jam
pelajaran

● Buku
Teks
Pelajara
n
Matemat
ika
Peminat
an kelas
X.
● Buku
referensi
dan

menentukan himpunan
penyelesaian sistem persamaan
yang diberikan.

Menanya
Membuat
pertanyaan
mengenai
pengertian, metode
penyelesaian
SPLKDV,
diskriminan, dan
penerapannya pada
masalah nyata.

107

Mengeksplorasi
Menentukan unsurunsur yang terdapat
pada pengertian,
metode
penyelesaian
SPLKDV,
diskriminan, dan
penerapannya pada
masalah nyata.
Mengasosiasi
● Menganalisis dan
membuat kategori dari
unsur-unsur yang terdapat
pada pengertian, metode
penyelesaian SPLKDV,
diskriminan, dan
penerapannya pada
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soal-soal mengenai
pengertian, metode
penyelesaian SPLKDV,
diskriminan, dan
penerapannya pada
masalah nyata.
Portofolio
Menyusun dan
membuat
rangkuman dari
tugas-tugas yang
sudah diselesaikan,
kemudian membuat
refleksi diri.
Tes
Tes tertulis bentuk uraian
mengenai pengertian,
metode penyelesaian
SPLKDV, diskriminan, dan
penerapannya pada masalah
nyata.

artikel.
● Internet.

masalah nyata.
● Menghubungkan unsurunsur yang sudah
dikategorikan sehingga
dapat dibuat kesimpulan
mengenai pengertian,
metode penyelesaian
SPLKDV, diskriminan,
dan penerapannya pada
masalah nyata.
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Mengomunikasikan
Menyampaikan pengertian,
metode penyelesaian
SPLKDV, diskriminan, dan
penerapannya pada masalah
nyata dengan lisan, tulisan,
dan bagan.

●
4.3 Memecahkan dan menyajikan
hasil pemecahan masalah nyata
sebagai terapan konsep dan
aturan penyelesaian sistem
persamaan linier dan kuadrat
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dua variabel.
4.4 Mengolah dan menganalisis
informasi dari suatu
permasalahan nyata dengan
memilih variabel dan membuat
model matematika berupa
sistem persamaan linier dan
kuadrat dua variabel dan
mengiterpretasikan hasil
penyelesaian sistem tersebut.
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Lampiran 8

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
KELAS EKSPERIMEN

Nama Sekolah

: SMA ‘AISYIYAH 1 PALEMBANG

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Semester

:X/I

Materi Pokok

: Sistem Persamaan Linear Dua Variabel

Alokasi Waktu

: 6 x 40 Menit (3 Pertemuan)

Tahun Pelajaran

: 2016-2017

A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun,
ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan
proaktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa
dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang

ilmu pengetahuan,

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar
2.1 Menunjukkan sikap senang, percaya diri, motivasi internal, sikap kritis,
bekerja

sama,

jujur,

dan

percaya

diri

menyelesaikanberbagai permasalahan nyata.
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serta

responsif

dalam

2.2 Memiliki rasa ingin tahu yang terbentuk dari pengalaman belajar dalam
berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam.
2.3 Berperilaku peduli, bersikap terbuka, dan toleransi terhadap berbagai
perbedaan di dalam masyarakat.
3.3 Mendeskripsikan dan menerapkan konsep sistem persamaan linier dan
kuadrat dua variabel (SPLKDV) dan memilih metode yang efektif untuk
menentukan himpunan penyelesaiaanya.
C. Indikator
Pertemuan Ke-1
1. Membuat model matematika yang berhubungan dengan sistem persamaan
linier dua variabel.
2. Mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan sistem persamaan
linear dua variabel
Pertemuan Ke-2
1. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem persamaan linear dua
variabel dengan metode grafik.
2. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem persamaan linear dua
variabel dengan metode eliminasi.
Pertemuan Ke-3
1. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem persamaan linear dua
variabel dengan metode substitusi.
2. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem persamaan linear dua
variabel dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi
D. Materi Pembelajaran
Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
E. Metode Pembelajaran
Metode Pembelajaran: Group Investigation
Langkah-langkah metode Group Investigation yaitu sebagai berikut:
1. Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok yang heterogen.
2. Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok.
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3. Guru mengundang ketua-ketua kelompok untuk memberikan materi tugas
secara kooperatif dalam kelompoknya.
4. Masing-masing kelompok membahas materi tugas yang diberikan secara
kooperatif dalam kelompoknya.
5. Setelah selesai masing-masing kelompok yang diwakili ketua kelompok
atau salah satu anggotanya menyampaikan hasil pembahasan.
6. Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap hasil pembahasan.
7. Guru memberikan penjelasan singkat bila terjadi kesalahan konsep dan
memberikan kesimpulan.
8. Evaluasi.
F. Alat/Media/Sumber Pembelajaran
Media Pembelajaran: Papan tulis, spidol dan penghapus.
Sumber Belajar

: Buku Belajar Matematika Untuk SMA Kelas X

G. Kegiatan Pembelajaran
PERTEMUAN KE-1
Kegiatan
Pendahuluan

Deskripsi Kegiatan

Waktu

1. Guru mengucapkan salam dan berdoa sebelum 10 menit
belajar
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa
tentang apa yang mereka biasa beli dalam
kehidupan sehari hari dan berapa harga dari
barang

tersebut.

dan

mengaitkan

permasalahan tersebut dengan materi yang
dipelajari hari ini tentang sistem persamaan
linear dua variabel
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
Inti

1. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok 60 menit
heterogen yang terdiri dari 5-7 orang siswa
(Langkah 1)
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2. Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran
yang akan dilaksanakan hari ini dan tugas
yang akan diberikan (Langkah 2)
3. Guru memberikan LKS pada masing-masing
kelompok tentang materi yang dipelajari hari
ini (Langkah 3)
Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
Pengertian Sistem persamaan Linear Dua
Variabel
Bentuk umum persamaan linear dua
variabel dengan variabel x dan y dapat
dinyatakan sebagai berikut
ax + by = c dengan a, b, dan c є R
Sementara, sistem persamaan linear dua
variabel (SPLDV) adalah sistem persamaan
dengan bentuk sebagai berikut,
+
+
Dengan

=
=
,

,

,

adalah koefisien

variabel yang merupakan anggota himpunan
bilangan real. Sedangkan,

,

adalah

konstanta yang juga merupakan anggota
himpunan bilangan real.
4. Masing-masing kelompok dengan bimbingan
guru mempersiapkan investigasi terhadap
permasalahan

yang

terdapat

pada

LKS

(Langkah 4)
5. Siswa menyiapkan bahan untuk melakukan
investigasi permasalahan (baik dari buku,
maupun dari internet) (Langkah 4)
6. Masing-masing

kelompok
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mendiskusikan

jawaban atas permasalahan yang terdapat di
LKS (Langkah 4)
7. Siswa membuat kesimpulan dari tiap-tiap
jawaban permasalahan (Langkah 4)
8. Siswa

mempersiapkan

perlengkapan

serta

bahan

dan

mengorganisasikan

presentasi kelompoknya agar berjalan dengan
baik dan menarik (Langkah 4)
9. Setiap kelompok secara bergantian maju ke
depan

untuk

mempresentasikan

laporan

kelompoknya (Langkah 5)
10. Siswa

dari

kelompok

lain

mengajukan

pertanyaan atas materi kelompok yang baru
saja melakukan presentasi (Langkah 6)
11. Siswa yang melakukan presentasi menjawab
pertanyaan dari siswa lainnya (Langkah 6)
12. Siswa bertanya pada guru tentang materi yang
kurang jelas (Langkah 6)
13. Guru memberikan penjelesan tentang hal yang
belum dimengerti oleh siswa dan memberikan
kesimpulan (Langkah 7)
14. Siswa dan guru bersama-sama mengevaluasi
(mengomentari, memberi kritik dan saran)
terhadap penampilan dan materi laporan
masing-masing kelompok (Langkah 8)
Penutup

1. Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran
2. Guru menyampaikan

materi

yang

akan

dipelajari selanjutnya
3. Guru

mengakhiri

mengucapkan salam
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pembelajaran

dengan

10 menit

PERTEMUAN KE-2
Kegiatan
Pendahuluan

Diskripsi Kegiatan

Waktu

1. Guru mengucapkan salam dan berdoa 10 menit
sebelum belajar
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru mengingatkan kembali materi SPLDV
yang telah dipelajari sebelumnya. Guru
memberikan contoh permasalahan seharihari yang melibatkan SPLDV. Selanjutnya
guru menghubungkan dengan pelajaran hari
ini.
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

Inti

1. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok 60 menit
heterogen yang terdiri dari 5-7 orang siswa
(Langkah 1)
2. Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran
yang akan dilaksanakan hari ini dan tugas
yang akan diberikan (Langkah 2)
3. Guru memberikan LKS pada masing-masing
kelompok tentang materi yang dipelajari
hari ini (Langkah 3)
Penyelesaian Sistem Persamaan Linear
Dua Variabel
Suatu sistem persamaan linear dikatakan
memiliki penyelesaian jika terdapat nilai x
dan y yang memenuhi persamaan linear
tersebut. Nilai x dan y tersebut adalah
penyelesaiannya.
Misalnya, diberikan sistem persamaan
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+
+

=
=
,

Jika

−

,

≠ 0,

maka

sistem

persamaan di atas memiliki tepat satu
penyelesaian.
,

Jika

−

persamaan

,

= 0,

di

atas

maka

tidak

sistem
memiliki

penyelesaian
,

Jika
,

−

,

= 0,

,

−

≠ 0 atau

,

dan
,

−

≠ 0 maka

sistem persamaan di atas memiliki banyak
penyelesaian.
Penyelesaian Sistem Persamaan Linear
dua variabel dengan Metode Grafik
Terdapat tiga kemungkinan titik potong
yang berkaitandari dua garis pada SPLDV
a. Jika kedua garis tidak paralel, berarti
terdapat tepat satu penyelesaian.
b. Jika kedua garis berbeda dan paralel,
berarti tidak ada penyelesaian.
c. Jika kedua garis berhimpit atau tepat
sama,

berarti

terdapat

tak

hingga

untuk

menentukan

penyelesaian.
Langkah-langkah

penyelesaian SPLDV dengan metode grafik
adalah sebagai berikut.
a. Gambarlah

garis

lurus

dari

kedua

persamaan pada bidang kartesius.
b. Titik

potong

dari

kedua

grafik

persamaan merupakan penyelesaian dari
sistem persamaan linear.
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Penyelesaian Sistem Persamaan Linear
dua variabel dengan Metode Eliminasi
Langkah-langkah
penyelesaian

untuk

SPLDV

menentukan

dengan

metode

eliminasi adalah sebagai berikut
a. Samakan koefisien dari variabel yang
dieliminasi dengan cara mengalikan
kedua persamaan dengan bilangan yang
sesuai.
b. Lakukan

operasi

pengurangan

penjumlahan

untuk

atau

mendapatkan

solusinya.
4. Masing-masing

kelompok

dengan

bimbingan guru mempersiapkan investigasi
terhadap permasalahan yang terdapat pada
LKS (Langkah 4)
5. Siswa menyiapkan bahan untuk melakukan
investigasi permasalahan (baik dari buku,
maupun dari internet) (Langkah 4)
6. Masing-masing kelompok mendiskusikan
jawaban atas permasalahan yang terdapat di
LKS (Langkah 4)
7. Siswa membuat kesimpulan dari tiap-tiap
jawaban permasalahan (Langkah 4)
8. Siswa

mempersiapkan

perlengkapan
presentasi

serta

bahan

dan

mengorganisasikan

kelompoknya

agar

berjalan

dengan baik dan menarik (Langkah 4)
9. Setiap kelompok secara bergantian maju ke
depan untuk mempresentasikan laporan
kelompoknya (Langkah 5)
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10. Siswa dari kelompok lain mengajukan
pertanyaan atas materi kelompok yang baru
saja melakukan presentasi (Langkah 6)
11. Siswa yang melakukan presentasi menjawab
pertanyaan dari siswa lainnya (Langkah 6)
12. Siswa bertanya pada guru tentang materi
yang kurang jelas (Langkah 6)
13. Guru memberikan penjelesan tentang hal
yang belum dimengerti oleh siswa dan
memberikan kesimpulan (Langkah 7)
14. Siswa dan guru bersama-sama mengevaluasi
(mengomentari, memberi kritik dan saran)
terhadap penampilan dan materi laporan
masing-masing kelompok (Langkah 8)
Penutup

1. Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran
2. Guru menyampaikan

materi

yang

10 menit

akan

dipelajari selanjutnya
3. Guru

mengakhiri

pembelajaran

dengan

mengucapkan salam

PERTEMUAN KE-3
Kegiatan
Pendahuluan

Diskripsi Kegiatan

Waktu

1. Guru mengucapkan salam dan berdoa 10 menit
sebelum belajar
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru mengingatkan kembali materi SPLDV
yang telah dipelajari sebelumnya. Guru
memberikan contoh permasalahan seharihari yang melibatkan SPLDV. Selanjutnya
guru menghubungkan dengan pelajaran hari
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ini.
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
Inti

1. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok 60 menit
heterogen yang terdiri dari 5-7 orang siswa
(Langkah 1)
2. Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran
yang akan dilaksanakan hari ini dan tugas
yang akan diberikan (Langkah 2)
3. Guru memberikan LKS pada masing-masing
kelompok tentang materi yang dipelajari
hari ini (Langkah 3)
Penyelesaian Sistem Persamaan Linear
dua variabel dengan Metode Subtitusi
Langkah-langkah
penyelesaian

untuk

SPLDV

menentukan

dengan

metode

substitusi adalah sebagai berikut
a. Ubahlah salah satu variabel sebagai
fungsi dari variabel lainnya pada salah
satu persamaan
b. Substitusikan variabel pada langkah
pertama ke persamaan lainnya.
Penyelesaian Sistem Persamaan Linear
dua variabel dengan Metode Gabungan
Eliminasi dan Subtitusi
Metode

ini

dilakukan

dengan

mengeliminasi

salah

Kemudian,

dilanjutkan

menyubstitusikan

hasil

satu

dari

cara

variabel.
dengan
eliminasi

tersebut. Metode ini dipandang sebagai
metode

yang

paling

efektif

penyelesaian sistem persamaan linear.
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dalam

4. Masing-masing

kelompok

dengan

bimbingan guru mempersiapkan investigasi
terhadap permasalahan yang terdapat pada
LKS (Langkah 4)
5. Siswa menyiapkan bahan untuk melakukan
investigasi permasalahan (baik dari buku,
maupun dari internet) (Langkah 4)
6. Masing-masing kelompok mendiskusikan
jawaban atas permasalahan yang terdapat di
LKS (Langkah 4)
7. Siswa membuat kesimpulan dari tiap-tiap
jawaban permasalahan (Langkah 4)
8. Siswa

mempersiapkan

perlengkapan
presentasi

serta

bahan

dan

mengorganisasikan

kelompoknya

agar

berjalan

dengan baik dan menarik (Langkah 4)
9. Setiap kelompok secara bergantian maju ke
depan untuk mempresentasikan laporan
kelompoknya (Langkah 5)
10. Siswa dari kelompok lain mengajukan
pertanyaan atas materi kelompok yang baru
saja melakukan presentasi (Langkah 6)
11. Siswa yang melakukan presentasi menjawab
pertanyaan dari siswa lainnya (Langkah 6)
12. Siswa bertanya pada guru tentang materi
yang kurang jelas (Langkah 6)
13. Guru memberikan penjelesan tentang hal
yang belum dimengerti oleh siswa dan
memberikan kesimpulan (Langkah 7)
14. Siswa dan guru bersama-sama mengevaluasi
(mengomentari, memberi kritik dan saran)
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terhadap penampilan dan materi laporan
masing-masing kelompok (Langkah 8)
Penutup

1. Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran
2. Guru menyampaikan

materi

yang

akan

dipelajari selanjutnya
3. Guru

mengakhiri

mengucapkan salam
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pembelajaran

dengan

10 menit

 PENILAIAN
Teknik
: Tertulis
Bentuk Instrumen : Essay
Soal/Instrumen :
PERTEMUAN KE-1
No
1.

Kompetensi Dasar

2.1

122

Menunjukkan sikap senang,
percaya diri, motivasi internal,
sikap kritis, bekerja sama, jujur,
dan percaya diri serta responsif
dalam
menyelesaikanberbagai
permasalahan nyata.
2.2 Memiliki rasa ingin tahu yang
terbentuk dari pengalaman belajar
dalam
berinteraksi
dengan
lingkungan sosial dan alam.
2.3
Berperilaku peduli, bersikap
terbuka, dan toleransi terhadap
berbagai perbedaan di dalam
masyarakat.
3.3 Mendeskripsikan dan menerapkan
konsep sistem persamaan linier
dan
kuadrat
dua
variabel
(SPLKDV) dan memilih metode
yang efektif untuk menentukan
himpunan penyelesaiaanya.

Indikator

Instrumen Soal

Ranah

No.

Kognitif

Soal

Membuat model matematika
yang berhubungan dengan
sistem persamaan linear dua
variabel

Intan membeli 4 pena dan 5 mistar seharga Rp
19.000,-. Jika di toko yang sama Bela membeli 3
pena dan 4 mistar seharga Rp 15.000,-.
Buatlah model matematika dari permasalahan di
atas.

C1

1

Mengidentifikasi masalah yang
berhubungan dengan sistem
persamaan linear dua variabel.

Perhatikan permasalahan dibawah ini!
Masalah 1:

C1

2

Intan membeli 4 pena dan 5 mistar seharga Rp
19.000,-. Jika di toko yang sama Bela membeli 3
pena dan 4 mistar seharga Rp 15.000,-. Tentukan
berapa harga sebuah pena dan sebuah mistar!

Masalah 2:
Pagi ini ibu pergi kepasar dan membeli 7
buah apel dan 2 buah jeruk. Ketika ayah
pulang bekerja, ayah mampir ke toko buah
dan membeli 3 buah apel dan 5 buah jeruk
untuk dibawa pulang kerumah. Berapa
jumlah buah apel dan jeruk yang ada di
rumah?
Dari permasalahan diatas, manakah masalah
yang merupakan SPLDV?
Berikan alasannya!

122

PERTEMUAN KE-2
No
1.

123

Ranah

No.

Kognitif

Soal

Ibu Selly dan Ibu Astri berbelanja bersama.
Ibu Selly membeli 3 tomat dan 1 ikat
kangkung dengan harga Rp6.000. Ibu Astri
membeli 3 tomat dan 3 ikat kangkung dengan
harga Rp12.000. Tentukan harga 1 buah
tomat dan 1 ikat kangkung ? Selesaikan
dengan metode grafik !

C2

1

Ikhsan dan Jono pergi ke toko buah bersamasama membeli apel dan mangga. Ikhsan
membeli 2 kg apel dan 5 kg mangga dengan
harga Rp29.500. Jono membeli 4 kg apel dan
3 kg mangga dengan harga Rp34.500.
Berapakah harga 1 kg apel dan 1 kg mangga?
Selesaikan dengan metode eliminasi !

C3

2

Kompetensi Dasar

Indikator

Instrumen Soal

Menunjukkan sikap senang,
percaya diri, motivasi internal,
sikap kritis, bekerja sama, jujur,
dan percaya diri serta responsif
dalam
menyelesaikanberbagai
permasalahan nyata.
2.2 Memiliki rasa ingin tahu yang
terbentuk dari pengalaman belajar
dalam
berinteraksi
dengan
lingkungan sosial dan alam.
2.3
Berperilaku peduli, bersikap
terbuka, dan toleransi terhadap
berbagai perbedaan di dalam
masyarakat.

Menyelesaikan masalah yang
melibatkan sistem persamaan
linear dua variabel dengan
metode grafik.

Menyelesaikan masalah yang
melibatkan sistem persamaan
linear dua variabel dengan
metode eliminasi.

2.1

3.3 Mendeskripsikan dan menerapkan
konsep sistem persamaan linier dan
kuadrat dua variabel (SPLKDV) dan
memilih metode yang efektif untuk
menentukan himpunan
penyelesaiaanya.
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PERTEMUAN KE-3
No
1.

124

Kompetensi Dasar

Indikator

Instrumen Soal

Menunjukkan sikap senang,
percaya diri, motivasi internal,
sikap kritis, bekerja sama, jujur,
dan percaya diri serta responsif
dalam
menyelesaikanberbagai
permasalahan nyata.
2.2 Memiliki rasa ingin tahu yang
terbentuk dari pengalaman belajar
dalam
berinteraksi
dengan
lingkungan sosial dan alam.
2.3
Berperilaku peduli, bersikap
terbuka, dan toleransi terhadap
berbagai perbedaan di dalam
masyarakat.

Menyelesaikan masalah yang
melibatkan sistem persamaan
linear dua variabel dengan
metode substitusi

Mesin produksi A menghasilkan 100 unit
barang per jam, sedangkan mesin produksi B
menghasilkan 150 unit barang per jam kedua
mesin itu diharapkan dapat menghasilkan
2.600 unit barang. Jumlah jam kerja dalam
satu hari untuk mesin A dan mesin B adalah
20 jam. Berapa jam mesin A dan mesin B
harus bekarja dalam satu hari? Selesaikan
dengan metode substitusi !
Seseorang membeli 4 buku tulis dan 3 pensil.
Ia membayar Rp 19.500. Jika ia membeli 2
buku tulis dan 4 pensil ia harus membayar Rp
16.000. Tentukanlah harga sebuah buku tulis
dan sebuah pensil! Selesaikan dengan metode
gabungan eliminasi dan substitusi !

2.1

Menyelesaikan masalah yang
melibatkan sistem persamaan
linear dua variabel dengan
metode gabungan eliminasi dan
substitusi.

3.3 Mendeskripsikan dan menerapkan
konsep sistem persamaan linier dan
kuadrat dua variabel (SPLKDV) dan
memilih metode yang efektif untuk
menentukan himpunan
penyelesaiaanya.
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Ranah

No.

Kognitif

Soal

C3

1

C3

2

 PEDOMAN PENSKORAN
PERTEMUAN KE-1

No
1.

Indikator Pembelajaran
Membuat model matematika
yang berhubungan dengan
sistem persamaan linier dua
variabel

Soal
Intan membeli 4 pena dan 5 mistar seharga
Rp 19.000,-. Jika di toko yang sama Bela
membeli 3 pena dan 4 mistar seharga Rp
15.000,-.
Buatlah
model
matematika
dari
permasalahan di atas.

125
2.

Mengidentifikasi
masalah
yang berhubungan dengan
sistem persamaan linear dua
variabel

Perhatikan permasalahan dibawah ini!
Masalah 1:
Intan membeli 4 pena dan 5 mistar seharga
Rp 19.000,-. Jika di toko yang sama Bela
membeli 3 pena dan 4 mistar seharga Rp
15.000,-. Tentukan berapa harga sebuah
pena dan sebuah mistar!
Masalah 2:
Pagi ini ibu pergi kepasar dan membeli 7
buah apel dan 2 buah jeruk. Ketika ayah
pulang bekerja, ayah mampir ke toko buah
dan membeli 3 buah apel dan 5 buah jeruk
untuk dibawa pulang kerumah. Berapa
jumlah buah apel dan jeruk yang ada di
rumah?
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Kunci
Dik: Intan membeli 4 pena dan 5 mistar seharga Rp 19.000
Bela membeli 3 pena dan 4 mistar seharga Rp 15.000
Dit : Model matematika dari permasalahan di atas ?
Jawab :
Untuk membuat model matematika dari permasalahan diatas maka
dimisalkan:
x = harga pena
y = harga mistar
Dari banyaknya barang yang dibeli Intan diperoleh pers:
4 + 5 = 19000 . . . (1)
Dari banyaknya barang yang dibeli Bela diperoleh pers:
3 + 4 = 15000. . . (2)
Pers (1) dan (2) membentuk model matematika dari pers tersebut,
yaitu:
4 + 5 = 19000
3 + 4 = 15000
Dik:
Masalah 1: Intan membeli 4 pena dan 5 mistar seharga Rp 19.000
Bela membeli 3 pena dan 4 mistar seharga Rp 15.000
Masalah 2 : ibu membeli 7 buah apel dan 2 buah jeruk
ayah membeli 3 buah apel dan 5 buah jeruk
Dit : Manakah masalah yang merupakan SPLDV? Berikan alasannya!
Jawab :
Dari masalah 1:
misal:
∶ harga pena
∶ harga mistar
Dari permasalahan yang diketahui maka diperoleh model
matematikanya:
4 + 5 = 19000
3 + 4 = 15000

Skor
3

3

3

Dari permasalahan diatas, manakah masalah
yang merupakan SPLDV?
Berikan alasannya!

Dari masalah 2:
misal:
∶ banyaknya buah apel
∶ banyaknya buah jeruk
Dari permasalahan yang
matematikanya:

diketahui

maka

diperoleh

model
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7 +2
3 +5
Dari 2 masalah yang ada, model matematika yang diperoleh:
Masalah 1:
4 + 5 = 19000
3 + 4 = 15000
Masalah 2 :
7 +2
3 +5
Dapat dilihat bahwa yang model matematika yang sesuai dengan
bentuk umum SPLDV yaitu Masalah 1.
Bentuk umum SPLDV adalah:
1 + 1 = 1
2 + 2 = 2
Sesuai dengan model matematika dari Masalah 1:
4 + 5 = 19000
3 + 4 = 15000
Jadi yang merupakan masalah SPLDV adalah Masalah 1.
SKOR MAKSIMAL
NILAI PEROLEHAN SISWA = (JPS/JSM)x100

3

3

15
...

PERTEMUAN KE-2

No
1.

Indikator Pembelajaran
Menyelesaikan masalah yang
melibatkan sistem persamaan
linear dua variabel dengan
metode grafik

Soal
Ibu Selly dan Ibu Astri berbelanja bersama.
Ibu Selly membeli 3 tomat dan 1 ikat
kangkung dengan harga Rp6.000. Ibu Astri
membeli 3 tomat dan 3 ikat kangkung
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Kunci
Dik:
Ibu Selly membeli 3 tomat dan 1 ikat kangkung dengan harga Rp6.000
Ibu Astri membeli 3 tomat dan 3 ikat kangkung dengan harga Rp12.000
Dit : dengan menggunakan metode garfik Berapa harga 1 buah tomat

Skor
3

dengan harga Rp12.000. Tentukan harga 1
buah tomat dan 1 ikat kangkung ?
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dan 1 ikat kangkung ?
Jawab:
Untuk membuat model matematika dari permasalahan diatas maka kita
misalkan:
x = harga 1 tomat
y = harga 1 ikat kangkung
Pers (1) dan (2) membentuk sistem pers linear dua peubah, yaitu
3 + = 6.000
3 + 3 = 12.000
Akan ditentukan nilai x dan y yang merupakan penyelesaian sistem
persamaan linear tersebut.
Untuk menggambar grafik kedua persamaan dalam sistem persamaan
ini, tentukan terlebih dahulu titik potong grafik dengan sumbu-sumbu
koordinat
titik potong grafik dengan sumbu-sumbu koordinat:
Persamaan 1 : 3 + = 6000
0
2.000
x
6.000
0
y
(0,6.000)
(2.000,0)
(x.y)
Persamaan 2:3 + 3 = 12.000
0
4.000
x
4.000
0
y
(0,4.000)
(4.000,0)
(x,y)
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128

2.

Menyelesaikan masalah yang
melibatkan sistem persamaan
linear dua variabel dengan
metode eliminasi.

Ikhsan dan Jono pergi ke toko buah
bersama-sama membeli apel dan mangga.
Ikhsan membeli 2 kg apel dan 5 kg mangga
dengan hargaRp29.500. Jono membeli 4 kg
apel dan 3 kg mangga dengan harga
Rp34.500. Berapakah harga 1 kg apel dan 1
kg mangga?
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Dengan memperhatikan grafik tersebut, tampak bahwa:
HP= {1.000; 3.000}
Untuk memeriksa apakah jawaban yang diperoleh benar maka:
= 1.000 dan = 3.000 masing-masing disub ke pers (1) dan (2):
3 + = 3(1.000) + 3.000
= 3.000 + 3.000
= 6.000 (benar)
3 + 3 = 3(1.000) + 3(3.000)
= 3.000 + 9.000
= 12.000 (benar)
Jadi, harga 1 tomat adalah Rp 1.000 dan harga 1 ikat kangkung
adalah Rp 12.000.
Dik:
Ikhsan membeli 2 kg apel dan 5 kg mangga seharga Rp29.500
Jono membeli 4 kg apel dan 3 kg mangga seharga Rp34.500
Dit: dengan metode eliminasi tentukan harga 1 kg apel dan 1 kg
mangga?
Jawab:
Misal:x = harga 1 kg apel
y = harga 1 kg mangga
Dari permasalahan diatas diperoleh pers:2 + 5 = 29.500
4 + 3 = 34.500
Akan ditentukan nilai x dan y yang merupakan penyelesaian sistem
persamaan linear tersebut.
eliminasi variabel y untuk mencari nilai x:
2 + 5 = 29.500 │ 3 │ ⟺ 6 + 15 = 88.500
4 + 3 = 34.500 │ 5│ ⟺ 20 + 15 = 172.500
−14 = −84.000
= 6.000
eliminasi variabel x untuk mencari nilai y:
2x + 5y = 29.500 │x4│  8x + 20y = 118.000

3

3

3

4 + 3 = 34.500 │ 2│ ⟺ 8 + 6 = 69.000
14 = 49.000
= 3.500
HP= {6.000; 3.500}
= 6.000 dan = 3.500 disub ke pers (1) dan (2):
2 +5
= 2(6.000) + 5(3.500)
= 12.000 + 17.500
= 29.500 (benar)
4 + 3 = 4(6.000) + 3(3.500)
= 24.000 + 10.500
=34.500 (benar)
Jadi, harga sebuah 1 kg ape l= Rp 6.000 dan harga 1 kg mangga = Rp
3.500.
SKOR MAKSIMAL
NILAI PEROLEHAN SISWA = (JPS/JSM)x100
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PERTEMUAN KE-3

No
1.

IndikatorPembelajaran
Menyelesaikan masalah yang
melibatkan sistem persamaan
linear dua variabel dengan
metode subtitusi.

Soal
Mesin produksi A menghasilkan 100 unit barang
per jam, sedangkan mesin produksi B
menghasilkan 150 unit barang per jam kedua
mesin itu diharapkan dapat menghasilkan 2.600
unit barang. Jumlah jam kerja dalam satu hari
untuk mesin A dan mesin B adalah 20 jam. Berapa
jam mesin A dan mesin B harus bekarja dalam
satu hari?
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Kunci
Dik:
Mesin A menghasilkan 100 unit barang per jam
Mesin B menghasilkan 150 unit barang per jam
kedua mesin itu diharapkan dapat menghasilkan 2.600 unit
barang
Jumlah jam kerja dalam satu hari untuk mesin A dan mesin B
adalah 20 jam
Dit: berapa jam mesin A dan B harus bekerja dalam satu hari
(metode subtitusi)?
Jawab:
Misal:
x = jumlah jam kerja satu hari mesin produksi A bekerja
y = jumlah jam kerja satu hari mesin produksi B bekerja
Dari permasalahan diatas diperoleh pers:
100 + 150 = 2.600
+
= 20
Akan ditentukan nilai x dan y yang merupakan penyelesaian
sistem persamaan linear tersebut.
Dari persamaan (2) diperoleh:
+
= 2.000
= 20 −
Sub = 20 − ke pers (1):
100 + 150 = 2.600
100(20 − ) + 150 = 2.600
2.000 − 100 + 150 = 2.600
50 = 2.600 − 2.000
50 = 600
= 12
Sub = 12 ke pers (2):
+
= 20
+ 12 = 20
= 20 − 12
=8
HP= {8; 12}

Skor
3

3

2.

Menyelesaikan masalah yang
melibatkan sistem persamaan
linear dua variabel dengan
metode gabungan (eliminasi
dan subtitusi).

Seseorang membeli 4 buku tulis dan 3 pensil. Ia
membayar Rp 19.500. Jika ia membeli 2 buku
tulis dan 4 pensil ia harus membayar Rp 16.000.
Tentukanlah harga sebuah buku tulis dan sebuah
pensil!
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= 8 dan = 12 disubtitusikan ke pers (1) dan (2):
100 + 150
= 100(8) + 150(12)
= 800 + 1800
= 2600 (benar)
+
= 8 + 12
= 20 (benar)
Jadi, mesin A bekerja 8 jam perhari dan mesin B bekerja 20 jam
perhari

3

Diketahui:
Jika membeli 4 buku tulis dan 3 pensil membayar Rp 19.500
Jika ia membeli 2 buku tulis dan 4 pensil membayar Rp 16.000
Ditanyakan: Harga sebuah buku tulis dan sebuah pensil?
Jawab:
Untuk membuat model matematika dari permasalahan diatas
maka kita misalkan:x = harga sebuah buku tulis
y = harga sebuah pensil
Dari barang-barang yang diperoleh persamaan:
4 + 3 = 19.500 . . . (1)
2 + 4 = 16.000. . . (2)
Persamaan (1) dan (2) membentuk sistem pesamaan linear dua
peubah, yaitu: 4 + 3 = 19.500
2 + 4 = 16.000
Akan ditentukan nilai x dan y yang merupakan penyelesaian
sistem persamaan linear tersebut.
Untuk menyelesaikan SPLDV tersebut kita menggunakan
metode campuran eliminasi dan subtitusi
Untuk mencari nilai x, kita eliminasi variabel y diperoleh:
4 + 3 = 19.500
4 ⟺ 16 + 12 = 78.000
2 + 4 = 16.000 3 ⟺ 6 + 12 = 48.000 10 = 30.000
= 3.000
Untuk mencari nilai y, kita subtitusi x=3000 ke persamaan (1)
diperoleh:
4 +3
= 19.500
4(3000) + 3 = 19.500
12000 + 3
= 19.500
3 = 19.500 − 12000

3

3

3

= 7.500
= 2.500

HP= {3.000; 2.500}
Untuk memeriksa apakah jawaban yang diperoleh benar maka:
= 3.000 dan = 2.500 masing-masing disubtitusikan ke
persamaan (1) dan (2) diperoleh:
4 +3
= 4(3.000) + 3(2.500)
= 12.000 + 7.500
= 19.500 (benar)
2 + 4 = 2(3.000) + 4(2.500)
= 6.000 + 10.000
=16.000 (benar)
Jadi, harga sebuah buku tulis adalah Rp 3.000 dan harga sebuah
pensil adalah Rp 2.500.
SKOR MAKSIMAL
NILAI PEROLEHAN SISWA = (JPS/JSM)x100
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Rubrik penilaian
Kriteria

Pemahaman
Soal

Penyelesaian
Soal

Memeriksa
Kembali

Reaksi terhadap Soal/Masalah

Dapat memahami soal, siswa menuliskan: apa yang
diketahui, apa yang ditanya dan membuat model
matematika
Menuliskan hanya sebagian besar dari apa yang
dipahami pada soal cerita, antara lain: apa yang
diketahui, ditanya dan membuat model matematika
Menuliskan sebagian kecil apa yang dipahami dari
soal cerita: apa yang diketahui, apa yang ditanya,
dan membuat model matematika
Tidak menuliskan apa yang dipahami dari soal
cerita
Mampu menyelesaikan soal cerita: menentukan
jawaban dari model matematika dengan lengkap
Mampu menyelesaikan soal cerita: menentukan
jawaban dari model matematika kurang lengkap
Kurang mampu menyelesaikan soal cerita
Tidak ditemukan kemampuan menyelesaikan soal
cerita
Mengembalikan jawaban ke soal cerita
Mengembalikan sebagian besar jawaban ke soal
cerita
Mengembalikan sebagian kecil jawaban ke soal
cerita
Tidak mengembalikan jawaban ke soal cerita

Skor
3

2

1
0
3
2
1
0
3
2
1
0

Palembang, Agustus 2016
Peneliti

Imelda Lina
NIM. 12221035
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Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
A. Pengertian Sistem persamaan Linear Dua Variabel
Bentuk umum persamaan linear dua variabel dengan variabel x dan y
dapat dinyatakan sebagai berikut
ax + by = c dengan a, b, dan c є R
Sementara, sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) adalah sistem
persamaan dengan bentuk sebagai berikut,
+
+

=
=

Dengan

,

,

,

adalah koefisien variabel yang merupakan

anggota himpunan bilangan real. Sedangkan,

,

adalah konstanta

yang juga merupakan anggota himpunan bilangan real.
B. Penyelesaian Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
Suatu sistem persamaan linear dikatakan memiliki penyelesaian jika
terdapat nilai x dan y yang memenuhi persamaan linear tersebut. Nilai x
dan y tersebut adalah penyelesaiannya.
Misalnya, diberikan sistem persamaan
+
+
Jika

=
=
,

−

,

≠ 0, maka sistem persamaan di atas memiliki tepat

satu penyelesaian.
Jika

,

−

,

= 0, maka sistem persamaan di atas tidak memiliki

,

= 0, dan

penyelesaian
Jika

,

−

,

−

,

≠ 0 atau

,

−

,

≠

0 maka sistem persamaan di atas memiliki banyak penyelesaian.
Terdapat empat metode penyelesaian dari sistem persamaan linear dua
variabel
1. Metode Grafik
Terdapat tiga kemungkinan titik potong yang berkaitandari dua
garis pada SPLDV
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a. Jika kedua garis tidak paralel, berarti terdapat tepat satu
penyelesaian.
b. Jika kedua garis berbeda dan paralel, berarti tidak ada
penyelesaian.
c. Jika kedua garis berhimpit atau tepat sama, berarti terdapat tak
hingga penyelesaian.
Langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian SPLDV dengan
metode grafik adalah sebagai berikut.
a. Gambarlah garis lurus dari kedua persamaan pada bidang kartesius.
b. Titik potong dari kedua grafik persamaan merupakan penyelesaian
dari sistem persamaan linear.
Contoh 3.1
Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2x + 3y = 6 dan 2x + y =
-2 dengan metode grafik!
Jawab:
Pada persamaan 2x + 3y = 6
X

0

3

Y

2

0

(x,y)

(0, 2)

(3, 0)

Jadi, grafik 2x + 3y = 6 melalui titik (0, 2) dan (3, 0).
Pada persamaan 2x + y = -2
X

0

-1

Y

-2

0

(x,y)

(0, -2)

(-1, 0)

Jadi, grafik 2x + y = -2 melalui titik (0, -2) dan (-1, 0).
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Y

(-3, 4)
4

2

-3

-1

2x + 3y = 6

0

3

-2

2x + y = -2

Jika kita perhatikan grafik tersebut, kedua garis lurus dari kedua
persamaan berpotongan di satu titik, yaitu (-3, 4). Dengan demikian
diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah {(−3, 4)}.
2. Metode Eliminasi
Langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian SPLDV dengan
metode eliminasi adalah sebagai berikut
a. Samakan koefisien dari variabel yang dieliminasi dengan cara
mengalikan kedua persamaan dengan bilangan yang sesuai.
b. Lakukan

operasi

penjumlahan

atau

pengurangan

untuk

mendapatkan solusinya.
Contoh 3.2
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear
+3 =1
dengan metode eliminasi!
2 − =9
Jawab:
x + 3y = 1 | x 1 | x + 3y = 1
2x – y = 9 | x 3 | 6x – 3y = 27
7x = 28
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x + 3y = 1 | x 2 | 2x + 6y = 1
2x – y = 9 | x 1 | 2x – y = 9
7y = -7
y = -1
Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah {(4,−1)}.
3. Metode Substitusi
Langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian SPLDV dengan
metode substitusi adalah sebagai berikut
a. Ubahlah salah satu variabel sebagai fungsi dari variabel lainnya
pada salah satu persamaan
b. Substitusikan variabel pada langkah pertama ke persamaan lainnya.
Contoh 3.3
Tentukan

himpunan

penyelesaian

dari

sistem

persamaan

2 − 3 = −7
dengan metode substitusi!
3 + 5 = −1
Jawab:
2x – 3y = -7

 3y = 2x + 7
y=

Bentuk y =

kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan 3x +

5y = -1, sehingga diperoleh:
= -1  3x +

3x + 5

= -1  9x + 10x + 35 = -3

 19x = -38  x = -2
Nilai x = -2 disubstitusikan ke dalam y =
y=

(

)

, sehingga diperoleh

=1

Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah {(−2, 1)}.
4. Metode Gabungan Eliminasi dan Substitusi
Metode ini dilakukan dengan cara mengeliminasi salah satu variabel.
Kemudian, dilanjutkan dengan menyubstitusikan hasil dari eliminasi
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tersebut. Metode ini dipandang sebagai metode yang paling efektif
dalam penyelesaian sistem persamaan linear.
Contoh 3.4
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear
3 + 7 = −1
dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi!
−3 = 5
Jawab:
3x + 7y = -1 │x 1 │  3x + 7y = -1
x – 3y = 5 │x 3 │  3x – 9y = 15
16y = -16
y = -1
Substitusikan nilai y = -1 ke dalam x – 3y = 5, sehingga
x – 3(-1) = 5
x+3=5

x=2
Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah {(2, −1)} (Kusnandar, dkk,
2014: 21).
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Lampiran 9

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
KELAS KONTROL

Nama Sekolah

: SMA ‘AISYIYAH 1 PALEMBANG

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Semester

:X/I

Materi Pokok

: Sistem Persamaan Linear Dua Variabel

Alokasi Waktu

: 6 x 40 Menit (3 Pertemuan)

Tahun Pelajaran

: 2016-2017

A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun,
ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan
proaktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa
dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang

ilmu pengetahuan,

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar
2.1 Menunjukkan sikap senang, percaya diri, motivasi internal, sikap kritis,
bekerja

sama,

jujur,

dan

percaya

diri

menyelesaikanberbagai permasalahan nyata.
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serta

responsif

dalam

2.2 Memiliki rasa ingin tahu yang terbentuk dari pengalaman belajar dalam
berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam.
2.3 Berperilaku peduli, bersikap terbuka, dan toleransi terhadap berbagai
perbedaan di dalam masyarakat.
3.3 Mendeskripsikan dan menerapkan konsep sistem persamaan linier dan
kuadrat dua variabel (SPLKDV) dan memilih metode yang efektif untuk
menentukan himpunan penyelesaiaanya.
C. Indikator
Pertemuan Ke-1
1. Membuat model matematika yang berhubungan dengan sistem persamaan
linier dua variabel.
2. Mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan sistem persamaan
linear dua variabel
Pertemuan Ke-2
1. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem persamaan linear dua
variabel dengan metode grafik.
2. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem persamaan linear dua
variabel dengan metode eliminasi.
Pertemuan Ke-3
1. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem persamaan linear dua
variabel dengan metode substitusi.
2. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem persamaan linear dua
variabel dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi
D. Materi Pembelajaran
Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
E. Metode Pembelajaran
Metode Pembelajaran: Metode ceramah
F. Alat/Media/Sumber Pembelajaran
Media Pembelajaran : Papan tulis, spidol dan penghapus.
Sumber Belajar

: Buku Belajar Matematika Untuk SMA Kelas X
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G. Kegiatan Pembelajaran
PERTEMUAN KE-1
Kegiatan
Pendahuluan

Deskripsi Kegiatan
1. Guru

mengucapkan

salam

Waktu
dan

berdoa 10 menit

sebelum belajar
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa
tentang apa yang mereka biasa beli dalam
kehidupan sehari hari dan berapa harga dari
barang

tersebut.

dan

mengaitkan

permasalahan tersebut dengan materi yang
dipelajari hari ini tentang sistem persamaan
linear dua variabel
4. Guru menyampaikan, apabila materi ini
dikuasai dapat menyelesaikan permasalahan
sehari-hari
Inti

1. Guru menjelaskan kepada siswa mengenai 60 menit

materi pembelajaran hari ini.
Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
Pengertian Sistem persamaan Linear Dua
Variabel
Bentuk umum persamaan linear dua
variabel dengan variabel x dan y dapat
dinyatakan sebagai berikut
ax + by = c dengan a, b, dan c є R
Sementara, sistem persamaan linear dua
variabel (SPLDV) adalah sistem persamaan
dengan bentuk sebagai berikut,
+
+

=
=

141

,

Dengan

,

,

adalah koefisien

variabel yang merupakan anggota himpunan
bilangan real. Sedangkan,

,

adalah

konstanta yang juga merupakan anggota
himpunan bilangan real.
2. Guru bersama-sama siswa membahas contoh
soal mengenai materi menyelesaikan sistem
persamaan linear dua variabel
3. Guru memberikan soal latihan tentang materi
penyelesaian sistem persamaan linear dua
variabel agar siswa lebih memahami materi
yang disajikan guru
4. Guru

mengawasi

kegiatan

siswa

yang

kesulitan dalam mengerjakan soal latihan
mengenai materi sistem persamaan linear dua
variabel
5. Guru bersama-sama siswa membahas soal
latihan tentang materi sistem persamaan
linear dua variabel
6. Guru menanyakan kepada siswa mengenai
hal-hal yang belum dipahami
Penutup

1. Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran
2. Guru menyampaikan

materi

yang

akan

dipelajari selanjutnya
3. Guru

mengakhiri

mengucapkan salam
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pembelajaran

dengan

10 menit

PERTEMUAN KE-2
Kegiatan
Pendahuluan

Diskripsi Kegiatan
1. Guru

mengucapkan

Waktu

salam

dan

berdoa 10 menit

sebelum belajar
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru mengingatkan kembali materi SPLDV
yang telah dipelajari sebelumnya. Guru
memberikan contoh permasalahan sehari-hari
yang melibatkan SPLDV. Selanjutnya guru
menghubungkan dengan pelajaran hari ini.
4. Guru menyampaikan, apabila materi ini
dikuasai dapat menyelesaikan permasalahan
sehari-hari.
Inti

1. Guru menjelaskan kepada siswa mengenai 60 menit

materi pembelajaran hari ini.
Penyelesaian Sistem Persamaan Linear
Dua Variabel
Suatu sistem persamaan linear dikatakan
memiliki penyelesaian jika terdapat nilai x
dan y yang memenuhi persamaan linear
tersebut. Nilai x dan y tersebut adalah
penyelesaiannya.
Misalnya, diberikan sistem persamaan
+
+
Jika

=
=
,

−

,

≠ 0,

maka

sistem

persamaan di atas memiliki tepat satu
penyelesaian.
Jika

,

persamaan

−

,

di
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= 0,
atas

maka

tidak

sistem
memiliki

penyelesaian
,

Jika
,

−

≠ 0 atau

,

= 0,

,

−

dan
,

,

−

≠ 0 maka

sistem persamaan di atas memiliki banyak
penyelesaian.
Penyelesaian Sistem Persamaan Linear
dua variabel dengan Metode Grafik
Terdapat tiga kemungkinan titik potong yang
berkaitan dari dua garis pada SPLDV
a. Jika kedua garis tidak paralel, berarti
terdapat tepat satu penyelesaian.
b. Jika kedua garis berbeda dan paralel,
berarti tidak ada penyelesaian.
c. Jika kedua garis berhimpit atau tepat
sama,

berarti

terdapat

tak

hingga

untuk

menentukan

penyelesaian.
Langkah-langkah

penyelesaian SPLDV dengan metode grafik
adalah sebagai berikut.
a. Gambarlah

garis

lurus

dari

kedua

persamaan pada bidang kartesius.
b. Titik potong dari kedua grafik persamaan
merupakan

penyelesaian

dari

sistem

persamaan linear.
Penyelesaian Sistem Persamaan Linear
dua variabel dengan Metode Eliminasi
Langkah-langkah
penyelesaian

untuk

SPLDV

menentukan

dengan

metode

eliminasi adalah sebagai berikut
a. Samakan koefisien dari variabel yang
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dieliminasi

dengan

cara

mengalikan

kedua persamaan dengan bilangan yang
sesuai.
b. Lakukan

operasi

pengurangan

penjumlahan

untuk

atau

mendapatkan

solusinya.
2. Guru bersama-sama siswa membahas contoh
soal mengenai materi menyelesaikan sistem
persamaan linear dua variabel dengan metode
grafik dan metode eliminasi
3. Guru memberikan soal latihan tentang materi
penyelesaian sistem persamaan linear dua
variabel dengan metode grafik dan metode
eliminasi agar siswa lebih memahami materi
yang disajikan guru
4. Guru

mengawasi

kegiatan

siswa

yang

kesulitan dalam mengerjakan soal latihan
mengenai

materi

penyelesaian

sistem

persamaan linear dua variabel dengan metode
grafik dan metode eliminasi
5. Guru bersama-sama siswa membahas soal
latihan tentang materi penyelesaian sistem
persamaan linear dua variabel dengan metode
grafik dan metode eliminasi
6. Guru menanyakan kepada siswa mengenai
hal-hal yang belum dipahami
Penutup

1. Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran
2. Guru menyampaikan

materi

yang

akan

dipelajari selanjutnya.
3. Guru

mengakhiri

mengucapkan salam
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pembelajaran

dengan

10 menit

PERTEMUAN KE-3
Kegiatan
Pendahuluan

Deskripsi Kegiatan

Waktu

1. Guru mengucap salam dan berdoa sebelum 10 menit
belajar
2. Guru mengecek kehadiran siswa
3. Guru mengingatkan kembali materi SPLDV
yang telah dipelajari sebelumnya. Guru
memberikan contoh permasalahan sehari-hari
yang melibatkan SPLDV. Selanjutnya guru
menghubungkan dengan pelajaran hari ini.
4. Guru menyampaikan, apabila materi ini
dikuasai dapat menyelesaikan permasalahan
sehari-hari.

Inti

1. Guru menjelaskan kepada siswa mengenai 60 menit
materi pembelajaran hari ini.
Penyelesaian Sistem Persamaan Linear
dua variabel dengan Metode Subtitusi
Langkah-langkah
penyelesaian

untuk

SPLDV

menentukan

dengan

metode

substitusi adalah sebagai berikut
a. Ubahlah salah satu variabel sebagai
fungsi dari variabel lainnya pada salah
satu persamaan
b. Substitusikan

variabel

pada

langkah

pertama ke persamaan lainnya.
Penyelesaian Sistem Persamaan Linear
dua variabel dengan Metode Gabungan
Eliminasi dan Subtitusi
Metode

ini

mengeliminasi

dilakukan
salah
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dengan

satu

cara

variabel.

Kemudian,

dilanjutkan

menyubstitusikan

hasil

dengan

dari

eliminasi

tersebut. Metode ini dipandang sebagai
metode

yang

paling

efektif

dalam

penyelesaian sistem persamaan linear.
2. Guru bersama-sama siswa membahas contoh
soal mengenai materi menyelesaikan sistem
persamaan linear dua variabel dengan metode
gabungan eliminasi dan substitusi.
3. Guru memberikan soal latihan tentang materi
penyelesaian sistem persamaan linear dua
variabel dengan metode gabungan eliminasi
dan substitusi agar siswa lebih memahami
materi yang disajikan guru
4. Guru

mengawasi

kegiatan

siswa

yang

kesulitan dalam mengerjakan soal latihan
mengenai

materi

penyelesaian

sistem

persamaan linear dua variabel dengan metode
gabungan eliminasi dan substitusi
5. Guru bersama-sama siswa membahas soal
latihan tentang materi penyelesaian sistem
persamaan linear dua variabel dengan metode
gabungan eliminasi dan substitusi
6. Guru menanyakan kepada siswa mengenai
hal-hal yang belum dipahami
Penutup

1. Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran
2. Guru mengingatkan siswa belajar untuk
persiapan

posttest

pada

pertemuan

selanjutnya
3. Guru

mengakhiri

mengucapkan salam.
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pembelajaran

dengan

10 menit

H. PENILAIAN
Teknik
: Tertulis
Bentuk Instrumen : Essay
Soal/Instrumen :
PERTEMUAN KE-1

148

No

Kompetensi Dasar

1.

2.1 Menunjukkan sikap senang, percaya diri,
motivasi internal, sikap kritis, bekerja
sama, jujur, dan percaya diri serta
responsif dalam menyelesaikanberbagai
permasalahan nyata.
2.2 Memiliki rasa ingin tahu yang terbentuk
dari
pengalaman
belajar
dalam
berinteraksi dengan lingkungan sosial dan
alam.
2.3 Berperilaku peduli, bersikap terbuka, dan
toleransi terhadap berbagai perbedaan di
dalam masyarakat.
3.3 Mendeskripsikan dan menerapkan konsep
sistem persamaan linier dan kuadrat dua
variabel (SPLKDV) dan memilih metode
yang efektif untuk menentukan himpunan
penyelesaiaanya.

Indikator

Instrumen Soal

Mengidentifikasi masalah yang
berhubungan dengan sistem
persamaan linear dua variabel.

148

Perhatikan permasalahan dibawah ini!
Masalah 1:
Ani membeli 4 buah pena dan 2 buah pensil. Bela
membeli 3 buah pena dan 2 buah pensil. Berapa
jumlah pena dan pensil yang ada?
Masalah 2:
Lia membeli 2 buah kue A dan 3 buah kue B
dengan harga Rp. 14.000. Pada toko yang sama,
Mety membeli 3 buah kue A dan 4 buah kue B
dengan harga Rp. 18.000. Berapkah besar uang
yang harus kamu siapkan untuk membeli5 buah
kue A dan 2 buah kue B?
Dari permasalahan diatas, manakah masalah yang
merupakan SPLDV?
Berikan alasannya!

Ranah

No.

Kognitif

Soal

C1

1

PERTEMUAN KE-2
Kompetensi Dasar

Indikator

Instrumen Soal

1.

2.1 Menunjukkan sikap senang, percaya diri,
motivasi internal, sikap kritis, bekerja
sama, jujur, dan percaya diri serta
responsif dalam menyelesaikanberbagai
permasalahan nyata.
2.2 Memiliki rasa ingin tahu yang terbentuk
dari
pengalaman
belajar
dalam
berinteraksi dengan lingkungan sosial dan
alam.
2.3 Berperilaku peduli, bersikap terbuka, dan
toleransi terhadap berbagai perbedaan di
dalam masyarakat.
3.3 Mendeskripsikan dan menerapkan konsep
sistem persamaan linier dan kuadrat dua
variabel (SPLKDV) dan memilih metode
yang efektif untuk menentukan himpunan
penyelesaiaanya.

Menyelesaikan masalah yang
melibatkan sistem persamaan
linear dua variabel dengan metode
grafik.

Ibu Nia dan Ibu Uci berbelanja bersama. Ibu Nia
membeli 2 kentang dan 1 ikat bayam dengan harga
Rp6.000. Ibu Astri membeli 2 kentang dan 2 ikat
bayam dengan harga Rp9.000. Tentukan harga 1
buah kentang dan 1 ikat bayam ?
Jumlah dua bilangan adalah 32. Jika diketahui
selisih kedua bilangan tersebut adalah 16.
Tentukan bilangan-bilangan yang dimaksud !
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No

Menyelesaikan masalah yang
melibatkan sistem persamaan
linear dua variabel dengan metode
eliminasi.

Ranah

No.

Kognitif

Soal

C2

1

C3

2

Ranah

No.

Kognitif

Soal

C3

1

PERTEMUAN KE-3
No

Kompetensi Dasar

Indikator

Instrumen Soal

1.

2.1 Menunjukkan sikap senang, percaya diri,
motivasi internal, sikap kritis, bekerja
sama, jujur, dan percaya diri serta
responsif dalam menyelesaikanberbagai
permasalahan nyata.

Menyelesaikan masalah yang
melibatkan sistem persamaan
linear dua variabel dengan metode
substitusi

Uang Aprita Rp 150.000 lebihnya dari uang Budi.
Jika tiga kali uang Aprita ditambah dua kali uang
Budi jumlahnya adalah Rp 950.000. Tentukan
besar masing-masing uang Aprita dan Budi !

149

2.2 Memiliki rasa ingin tahu yang terbentuk
dari
pengalaman
belajar
dalam
berinteraksi dengan lingkungan sosial dan
alam.
2.3 Berperilaku peduli, bersikap terbuka, dan
toleransi terhadap berbagai perbedaan di
dalam masyarakat.
3.3 Mendeskripsikan dan menerapkan konsep
sistem persamaan linier dan kuadrat dua
variabel (SPLKDV) dan memilih metode
yang efektif untuk menentukan himpunan
penyelesaiaanya.

Menyelesaikan masalah yang
melibatkan sistem persamaan
linear dua variabel dengan metode
gabungan eliminasi dan substitusi.

150

150

Keliling sebidang tanah yang berbentuk persegi
panjang adalah 48 m. Panjangnya lebih 6 m dari
lebarnya. Tentukan ukuran tanah itu.

C3

2

PEDOMAN PENSKORAN

PERTEMUAN KE-1
No
1.

Indikator Pembelajaran
Mengidentifikasi masalah
yang berhubungan dengan
sistem persamaan linear
dua variabel

151

Soal
Perhatikan permasalahan dibawah ini!
Masalah 1:
Ani membeli 4 buah pena dan 2 buah
pensil. Bela membeli 3 buah pena dan 2
buah pensil. Berapa jumlah pena dan
pensil yang ada?
Masalah 2:
Lia membeli 2 buah kue A dan 3 buah kue
B dengan harga Rp. 14.000. Pada toko
yang sama, Mety membeli 3 buah kue A
dan 4 buah kue B dengan harga Rp.
18.000.
Dari permasalahan diatas, manakah
masalah yang merupakan SPLDV?
Berikan alasannya

Kunci
Diketahui:
Masalah 1: Ani membeli 4 buah pena dan 2 buah pensil
Bela membeli 3 buah pena dan 2 buah pensil
Masalah 2: Lia membeli 2 buah kue A dan 3 buah kue B dengan
harga Rp. 14.000
Mety membeli 3 buah kue A dan 4 buah kue B dengan
harga Rp. 18.000
Ditanya : Manakah masalah yang merupakan SPLDV? Berikan
alasannya!
Jawab :
Dari masalah 1:
Untuk membuat model matematika dari permasalahan diatas maka
kita misalkan: ∶ banyaknya pena
∶ banyaknya pensil
Dari permasalahan yang diketahui maka diperoleh model
matematikanya:4 + 2
3 +2
Dari masalah 2:
Untuk membuat model matematika dari permasalahan diatas maka
kita misalkan:
∶ banyaknya kue A
∶ banyaknya kue B
Dari permasalahan yang diketahui maka diperoleh model
matematikanya:
2 + 3 =14.000
3 + 4 =18.000
Dari 2 masalah yang ada, model matematika yang kita peroleh
yaitu:
Masalah 1:
4 +2
3 +2
Masalah 2 :
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Skor
3

3

3

2 + 3 =14.000
3 + 4 =18.000
Dapat dilihat bahwa yang model matematika yang sesuai dengan
bentuk umum SPLDV yaitu Masalah 2.
Bentuk umum SPLDV adalah:
+
=
+
=
Sesuai dengan model matematika dari Masalah 2:
2 + 3 =14.000
3 + 4 =18.000
Jadi yang merupakan masalah SPLDV adalah Masalah 2.
SKOR MAKSIMAL
NILAI PEROLEHAN SISWA = (JPS/JSM)x100

9
...

PERTEMUAN KE-2
No
1.

152

Indikator Pembelajaran
Menyelesaikan masalah
yang melibatkan sistem
persamaan linear dua
variabel dengan grafik

Soal
Ibu Nia dan Ibu Uci berbelanja bersama.
Ibu Nia membeli 2 kentang dan 1 ikat
bayam dengan harga Rp6.000. Ibu Astri
membeli 2 kentang dan 2 ikat bayam
dengan harga Rp9.000. Tentukan harga 1
buah kentang dan 1 ikat bayam ?

Kunci
Dik:
Ibu Nia membeli 2 kentang dan 1 ikat bayam dengan harga
Rp6.000
Ibu Uci membeli 2 kentang dan 2 ikat bayam dengan harga
Rp9.000
Dit : dengan menggunakan metode grafik Berapa harga 1 buah
kentang dan 1 ikat bayam ?
Jawab:
Untuk membuat model matematika dari permasalahan diatas maka
kita misalkan:
x = harga 1 kentang
y = harga 1 ikat bayam
Pers (1) dan (2) membentuk sistem pers linear dua peubah, yaitu
2 + = 6.000
2 + 2 = 9.000
Akan ditentukan nilai x dan y yang merupakan penyelesaian sistem
persamaan linear tersebut.
Untuk menggambar grafik kedua persamaan dalam sistem
persamaan ini, tentukan terlebih dahulu titik potong grafik dengan
sumbu-sumbu koordinat
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Skor
3

3

titik potong grafik dengan sumbu-sumbu koordinat:
Persamaan 1 : 2 + = 6000
0
3.000
x
6.000
0
y
(0,6.000)
(3.000,0)
(x.y)
Persamaan 2:2 + 2 = 9.000
0
4.500
x
4.500
0
y
(0,4.500)
(4.500,0)
(x,y)

153
3

Dengan memperhatikan grafik tersebut, tampak bahwa:
HP= {1.500; 3.000}
= 1.500 dan = 3.000 masing-masing disubtitusikan
persamaan (1) dan (2) diperoleh:
2 +
= 2 (1.500) + 3000
= 6000 (benar)

153

ke

2.

Menyelesaikan masalah
yang melibatkan sistem
persamaan linear dua
variabel dengan eliminasi

Jumlah dua bilangan adalah 32. Jika
diketahui selisih kedua bilangan tersebut
adalah 16. Tentukan bilangan-bilangan
yang dimaksud !

154

2 + 2 = 2 (1.500) + 2 (3.000)
= 3000 + 6000
= 9000 (benar)
Jadi, harga 1 kentang adalah Rp 1.500 dan harga 1 ikat kangkung
adalah Rp 3.000.
Diketahui:
Dua bilangan x dan y
Jumlah dua bilangan adalah 32
Selisih kedua bilangan adalah 16.
Ditanyakan: Tentukan ke dua bilangan tersebut?
Jawab:
Untuk membuat model matematika dari permasalahan diatas maka
kita misalkan:
x = bilangan pertama
y = bilangan kedua
Dari permasalahan diatas diperoleh persamaan:
+ = 32 . . . (1)
− = 16. . . (2)
Persamaan (1) dan (2) membentuk sistem pesamaan linear dua
peubah, yaitu:
+ = 32
− = 16
Akan ditentukan nilai x dan y yang merupakan
penyelesaian sistem persamaan linear tersebut.
Untuk mencari nilai y, kita eliminasi variabel x diperoleh:
x + y = 32
x – y = 16
2y = 16
y=8
Untuk mencari nilai y, kita eliminasi variabel x diperoleh:
x + y = 32
x – y = 16 +
2x = 48
x = 24
HP= {24; 8}
Untuk memeriksa apakah jawaban yang diperoleh benar maka:
= 24 dan = 8 masing-masing disubtitusikan ke persamaan
(1) dan (2) diperoleh:
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3

3

3

+

= 24 + 8
= 32 (benar)
−
= 24 − 8
= 16 (benar)
Jadi, bilangan pertama adalah 24 dan bilangan ke dua adalah 8.
SKOR MAKSIMAL
NILAI PEROLEHAN SISWA = (JPS/JSM)x100

18
...

PERTEMUAN KE-3
No
1.

Indikator Pembelajaran
Menyelesaikan masalah
yang melibatkan sistem
persamaan linear dua
variabel dengan substitusi

Soal
Uang Aprita Rp 150.000 lebihnya dari
uang Budi. Jika tiga kali uang Aprita
ditambah dua kali uang Budi jumlahnya
adalah Rp 950.000. Tentukan besar
masing-masing uang Aprita dan Budi !
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Kunci
Diketahui:
Uang Aprita Rp 150.000 lebihnya dari uang Budi
tiga kali uang Aprita ditambah dua kali uang Budi jumlahnya
adalah Rp 950.000
Ditanyakan:
Tentukan besar masing-masing uang Aprita dan Budi?
Jawab:
Misalkan: x = uang Aprita
y = uang Budi
Dari permasalahan diatas diperoleh persamaan:
x = y + 150.000
. . . (1)
3x + 2y = 950.000 . . . (2)
Persamaan (1) dan (2) membentuk sistem pesamaan linear dua
peubah, yaitu:
x = y + 150.000
3x + 2y = 950.000
Subtitusikan x = y + 150.000 ke persamaan (2) diperoleh:
3x + 2y = 950.000
3 (y + 150.000) + 2y = 950.000
3y + 450.000 + 2y = 950.000
5y = 950.000 – 450.000
5y = 500.000
y = 100.000
Subtitusikan y = 100.000 ke persamaan (1) diperoleh:
x = y + 150.000, maka:
x = 100.000 + 150.000
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Skor
3

3

2

Menyelesaikan masalah
yang melibatkan sistem
persamaan linear dua
variabel dengan gabungan
eliminasi dan substitusi

Keliling sebidang tanah yang berbentuk
persegi panjang adalah 48 m. Panjangnya
lebih 6 m dari lebarnya. Tentukan ukuran
tanah itu.
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x = 250.000
HP= {250.000; 100.000}
Untuk memeriksa apakah jawaban yang diperoleh benar maka:
= 250.000 dan = 100.000 masing-masing disubtitusikan
ke persamaan (1) dan (2) diperoleh:
x = y + 150.000
250.000 = 100.000 + 150.000 (benar)
3x + 2y = 950.000
3 (250.000) + 2 (100.000) = 750.000 + 200.000 = 950.000 (benar)
Jadi, besar uang Aprita adalah Rp 250.000 dan besar uang Budi
adalah Rp 100.000
Diketahui:
Keliling sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang adalah 48
m.
Panjangnya lebih 6 m dari lebarnya
Ditanyakan:
Tentukan ukuran tanah itu?
Jawab:
Misalkan:x = panjang tanah
y = lebar tanah
Dari permasalahan diatas diperoleh persamaan:
keliling = 2 (p + l)
48 = 2 (x + y)
48 = 2x + 2y atau x + y = 24 . . . (1)
x = y + 6 atau x – y = 6 . . . (2)
Persamaan (1) dan (2) membentuk sistem pesamaan linear dua
peubah, yaitu:
x + y = 24
x–y=6
Akan ditentukan nilai x dan y yang merupakan penyelesaian sistem
persamaan linear tersebut.
Dari persamaan (1) diperoleh:
x + y = 24
x–y=6
2x = 30
x = 15
Subtitusikan
= 15 ke persamaan (2) diperoleh:
x–y=6
15 – y = 6
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3

3

3

15 – 6 = y
9=y
HP= {15 ; 9}
= 15
dan = 9 masing-masing
disubtitusikan
persamaan (1) dan (2) diperoleh
x + y = 24
15 + 9 = 24 (benar)
x–y=6
15 – 9 = 6 (benar)
Jadi, ukuran tanah tersebut adalah 15 m x 19 m
SKOR MAKSIMAL
NILAI PEROLEHAN SISWA = (JPS/JSM)x100

157

157

3

ke
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Rubrik penilaian
Kriteria

Pemahaman
Soal

Penyelesaian
Soal

Memeriksa
Kembali

Reaksi terhadap Soal/Masalah

Dapat memahami soal, siswa menuliskan: apa yang
diketahui, apa yang ditanya dan membuat model
matematika
Menuliskan hanya sebagian besar dari apa yang
dipahami pada soal cerita, antara lain: apa yang
diketahui, ditanya dan membuat model matematika
Menuliskan sebagian kecil apa yang dipahami dari
soal cerita: apa yang diketahui, apa yang ditanya,
dan membuat model matematika
Tidak menuliskan apa yang dipahami dari soal
cerita
Mampu menyelesaikan soal cerita: menentukan
jawaban dari model matematika dengan lengkap
Mampu menyelesaikan soal cerita: menentukan
jawaban dari model matematika kurang lengkap
Kurang mampu menyelesaikan soal cerita
Tidak ditemukan kemampuan menyelesaikan soal
cerita
Mengembalikan jawaban ke soal cerita
Mengembalikan sebagian besar jawaban ke soal
cerita
Mengembalikan sebagian kecil jawaban ke soal
cerita
Tidak mengembalikan jawaban ke soal cerita

Skor
3

2

1
0
3
2
1
0
3
2
1
0

Palembang, Agustus 2016
Peneliti

Imelda Lina
NIM. 12221035
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Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
A. Pengertian Sistem persamaan Linear Dua Variabel
Bentuk umum persamaan linear dua variabel dengan variabel x dan y
dapat dinyatakan sebagai berikut
ax + by = c dengan a, b, dan c є R
Sementara, sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) adalah sistem
persamaan dengan bentuk sebagai berikut,
+
+

=
=

Dengan

,

,

,

adalah koefisien variabel yang merupakan

anggota himpunan bilangan real. Sedangkan,

,

adalah konstanta

yang juga merupakan anggota himpunan bilangan real.
B. Penyelesaian Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
Suatu sistem persamaan linear dikatakan memiliki penyelesaian jika
terdapat nilai x dan y yang memenuhi persamaan linear tersebut. Nilai x
dan y tersebut adalah penyelesaiannya.
Misalnya, diberikan sistem persamaan
+
+
Jika

=
=
,

−

,

≠ 0, maka sistem persamaan di atas memiliki tepat

satu penyelesaian.
Jika

,

−

,

= 0, maka sistem persamaan di atas tidak memiliki

,

= 0, dan

penyelesaian
Jika

,

−

,

−

,

≠ 0 atau

,

−

,

≠

0 maka sistem persamaan di atas memiliki banyak penyelesaian.
Terdapat empat metode penyelesaian dari sistem persamaan linear dua
variabel
1. Metode Grafik
Terdapat tiga kemungkinan titik potong yang berkaitandari dua
garis pada SPLDV
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a. Jika kedua garis tidak paralel, berarti terdapat tepat satu
penyelesaian.
b. Jika kedua garis berbeda dan paralel, berarti tidak ada
penyelesaian.
c. Jika kedua garis berhimpit atau tepat sama, berarti terdapat tak
hingga penyelesaian.
Langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian SPLDV dengan
metode grafik adalah sebagai berikut.
a. Gambarlah garis lurus dari kedua persamaan pada bidang kartesius.
b. Titik potong dari kedua grafik persamaan merupakan penyelesaian
dari sistem persamaan linear.
Contoh 3.1
Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2x + 3y = 6 dan 2x + y =
-2 dengan metode grafik!
Jawab:
Pada persamaan 2x + 3y = 6
X

0

3

Y

2

0

(x,y)

(0, 2)

(3, 0)

Jadi, grafik 2x + 3y = 6 melalui titik (0, 2) dan (3, 0).
Pada persamaan 2x + y = -2
X

0

-1

Y

-2

0

(x,y)

(0, -2)

(-1, 0)

Jadi, grafik 2x + y = -2 melalui titik (0, -2) dan (-1, 0).
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Y

(-3, 4)
4

2

-3

-1

2x + 3y = 6

0

3

-2

2x + y = -2

Jika kita perhatikan grafik tersebut, kedua garis lurus dari kedua
persamaan berpotongan di satu titik, yaitu (-3, 4). Dengan demikian
diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah {(−3, 4)}.
2. Metode Eliminasi
Langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian SPLDV dengan
metode eliminasi adalah sebagai berikut
a. Samakan koefisien dari variabel yang dieliminasi dengan cara
mengalikan kedua persamaan dengan bilangan yang sesuai.
b. Lakukan

operasi

penjumlahan

atau

pengurangan

untuk

mendapatkan solusinya.
Contoh 3.2
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear
+3 =1
dengan metode eliminasi!
2 − =9
Jawab:
x + 3y = 1 | x 1 | x + 3y = 1
2x – y = 9 | x 3 | 6x – 3y = 27
7x = 28
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x + 3y = 1 | x 2 | 2x + 6y = 1
2x – y = 9 | x 1 | 2x – y = 9
7y = -7
y = -1
Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah {(4,−1)}.
3. Metode Substitusi
Langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian SPLDV dengan
metode substitusi adalah sebagai berikut
a. Ubahlah salah satu variabel sebagai fungsi dari variabel lainnya
pada salah satu persamaan
b. Substitusikan variabel pada langkah pertama ke persamaan lainnya.
Contoh 3.3
Tentukan

himpunan

penyelesaian

dari

sistem

persamaan

2 − 3 = −7
dengan metode substitusi!
3 + 5 = −1
Jawab:
2x – 3y = -7

 3y = 2x + 7
y=

Bentuk y =

kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan 3x +

5y = -1, sehingga diperoleh:
= -1  3x +

3x + 5

= -1  9x + 10x + 35 = -3

 19x = -38  x = -2
Nilai x = -2 disubstitusikan ke dalam y =
y=

(

)

, sehingga diperoleh

=1

Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah {(−2, 1)}.
4. Metode Gabungan Eliminasi dan Substitusi
Metode ini dilakukan dengan cara mengeliminasi salah satu variabel.
Kemudian, dilanjutkan dengan menyubstitusikan hasil dari eliminasi
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tersebut. Metode ini dipandang sebagai metode yang paling efektif
dalam penyelesaian sistem persamaan linear.
Contoh 3.4
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear
3 + 7 = −1
dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi!
−3 = 5
Jawab:
3x + 7y = -1 │x 1 │  3x + 7y = -1
x – 3y = 5 │x 3 │  3x – 9y = 15
16y = -16
y = -1
Substitusikan nilai y = -1 ke dalam x – 3y = 5, sehingga
x – 3(-1) = 5
x+3=5

x=2
Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah {(2, −1)} (Kusnandar, dkk,
2014: 21).
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Lampiran 10
DAFTAR NAMA KELOMPOK BELAJAR SISWA DENGAN METODE
GROUP INVESTIGATION

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hafizul Walid
Hesty
M.Rizky
Risky C.P
Tiara
Tri Putri

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Annifa Meikerly
Chofifa Alisyah
Liza Adelia
M. Aufa Anwar
Mutia Aprilina
Ranet A.W

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Annisa Salsabilah
Esavira Y.T
Fitri Ramadhania
Mira Shanti
Wanda Hamida
Yuni Sartika

1

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Irma Noviantika
Maida Agustini
Merista Ardika Putri
Muhammad Endrian
Nuria N.N
Syaidati Fajriah

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anggi P.L
Bayu indigo
Juliansyah
Oktaviani A.N
Siti J.U
Siti Ratiani

1.
2.
3.
4.
5.

5
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Aprita Adelia
M. Fajri Munawar
M. Rama Perdana
Nariza F.U
Tasa S.K

2

4

6

Lampiran 11

KOMPETENSI DASAR :
2.1 Menunjukkan sikap senang, percaya diri, motivasi internal, sikap kritis,
bekerja sama, jujur, dan percaya diri serta responsif dalam
menyelesaikanberbagai permasalahan nyata.
2.2

Memiliki rasa ingin tahu yang terbentuk dari pengalaman belajar dalam
berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam.

2.3

Berperilaku peduli, bersikap terbuka, dan toleransi terhadap berbagai
perbedaan di dalam masyarakat.

3.3 Mendeskripsikan dan menerapkan konsep sistem persamaan linier dan
kuadrat dua variabel (SPLKDV) dan memilih metode yang efektif untuk
menentukan himpunan penyelesaiaanya.
INDIKATOR :
1.

Mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan sistem persamaan
linear dua variabel .

2.

Membuat model matematika yang berhubungan dengan sistem
persamaan linier dua variabel.

Nama Sekolah : SMA ‘AISYIYAH 1
PALEMBANG
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Semester : X / 1
Materi Pokok : SPLDV

Kelompok:
Anggota:
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Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
(SPLDV)

Bentuk umum persamaan linear dua variabel dengan variabel x
dan y dapat dinyatakan sebagai berikut
ax + by = c dengan a, b, dan c є R
Sementara, sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) adalah
sistem persamaan dengan bentuk sebagai berikut,
+
+
Dengan

=
=
,

,

,

adalah koefisien variabel yang merupakan

anggota himpunan bilangan real. Sedangkan,

,

adalah

konstanta yang juga merupakan anggota himpunan bilangan real.

Merancang Model Matematika yang
Berkaitan dengan Sistem persamaan

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam merancang model
matematika yaitu:
1.

Nyatakan besaran-besaran yang ada dalam masalah sebagai
variabel (dalam bentuk huruf-huruf) sistem persamaan.

2.

Rumuskan

sistem

persamaan

yang

merupakan

model

matematikadari masalah.
3.

Mengidentifikasi permasalahan dari model matematika dari
masalah.
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Perhatikan permasalahan dibawah ini!
Intan membeli 4 pena dan 5 mistar seharga
Rp 19.000,-. Jika di toko yang sama Bela
membeli 3 pena dan 4 mistar seharga Rp
15.000,-.

Masalah 1
Pagi ini ibu pergi kepasar dan membeli 7 buah
apel dan 2 buah jeruk. Ketika ayah pulang
bekerja, ayah mampir ke toko buah dan
membeli 3 buah apel dan 5 buah jeruk untuk
dibawa pulang kerumah. Berapa jumlah buah
apel dan jeruk yang ada di rumah?

Masalah 2

1. Perhatikan masalah 1
LANGKAH I

Tuliskan informasi yang diperoleh dari masalah di atas??
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LANGKAH II

Periksa kembali kelengkapan informasi dari masalah tersebut dan bentuklah
dalam model matematikanya !

2. Perhatikan permasalahan 1 dan 2
LANGKAH I

Tuliskan informasi yang diperoleh dari masalah di atas??

3.
4.
5.

LANGKAH II

Periksa kembali kelengkapan informasi dari masalah-masalah tersebut dan
bentuklah dalam model matematikanya !
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LANGKAH III

Dari kedua model matematika tersebut, manakah yang merupakan sistem
persamaan linear dua variabel, dengan terlebih dahulu memperhatikan definisi
dari sistem persamaan linear dua variabel ? dan Buatlah kesimpulannya.
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Lampiran 12

KOMPETENSI DASAR :
2.1

Menunjukkan sikap senang, percaya diri, motivasi internal, sikap
kritis, bekerja sama, jujur, dan percaya diri serta responsif dalam
menyelesaikan berbagai permasalahan nyata.

2.2 Memiliki rasa ingin tahu yang terbentuk dari pengalaman belajar
dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam.
2.3

Berperilaku peduli, bersikap terbuka, dan toleransi terhadap berbagai
perbedaan di dalam masyarakat.

3.3 Mendeskripsikan dan menerapkan konsep sistem persamaan linier
dan kuadrat dua variabel (SPLKDV) dan memilih metode yang
efektif untuk menentukan himpunan penyelesaiaanya.
INDIKATOR :
1.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem persamaan linear dua
variabel dengan metode grafik.

2.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem persamaan linear dua
variabel dengan metode eliminasi.

Nama Sekolah : SMA ‘AISYIYAH 1 PALEMBANG
Mata Pelajaran : Matematika
N

Kelas/Semester : X / 1
Materi Pokok : SPLDV

Kelompok:
: SPLDV

Anggota:
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PenyelesaianSistem Persamaan Linear Dua
Variabel (SPLDV)

Suatu sistem persamaan linear dikatakan memiliki penyelesaian jika
terdapat nilai x dan y yang memenuhi persamaan linear tersebut. Nilai
x dan y tersebut adalah penyelesaiannya.
Misalnya, diberikan sistem persamaan
+
+
Jika

=
=
,

−

,

≠ 0, maka sistem persamaan di atas memiliki

tepat satu penyelesaian.
Jika

,

−

,

= 0, maka sistem persamaan di atas tidak

memiliki penyelesaian
Jika
,

,

−

,

= 0,

dan

,

−

,

≠ 0 atau

,

−

≠ 0 maka sistem persamaan di atas memiliki banyak

penyelesaian.

PenyelesaianSistem Persamaan Linear Dua
Variabel (SPLDV) dengan Metode Grafik

Langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian SPLDV dengan
metode grafik adalah sebagai berikut.
a.

Gambarlah garis lurus dari kedua persamaan pada bidang
kartesius.

b.

Titik potong dari kedua grafik persamaan merupakan penyelesaian
dari sistem persamaan linear
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1. Ibu Selly dan Ibu Astri berbelanja bersama. Ibu Selly membeli
3 tomat dan 1 ikat kangkung dengan harga Rp6.000. Ibu Astri
membeli 3 tomat dan 3 ikat kangkung dengan harga Rp12.000.
Tentukan harga 1 buah tomat dan 1 ikat kangkung ? Selesaikan
dengan metode grafik !

LANGKAH I

Tuliskan informasi yang diperoleh dari masalah di atas??

LANGKAH II

Periksa kembali kelengkapan informasi dari masalah tersebut dan bentuklah
dalam model matematikanya !
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LANGKAH III

Untuk memudahkan menggambar grafik dari kedua persamaan yang telah
didapatkan pada langkah II, buatlah terlebih dahulu tabel nilai x dan y yang
memenuhi kedua persamaan tersebut.

LANGKAH IV

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari langkah III, gambarkan grafiknya
dibawah ini.
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LANGKAH V

Berdasarkan gambar grafik di atas, dapat dilihat titik potong dari kedua garis
tersebut.Tentukan himpunan penyelesaian!

LANGKAH VI

Lakukan pemeriksaan kembali jawaban yang diperoleh dengan memasukan
himpunan penyelesaian ke dalam model matematika yang telah didapatkan pada
langkah II dan buat kesimpulannya.
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PenyelesaianSistem Persamaan Linear Dua
Variabel dengan metode eliminasi





Langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian SPLDV dengan
metode eliminasi adalah sebagai berikut
1.

Samakan koefisien dari variabel yang dieliminasi dengan cara
mengalikan kedua persamaan dengan bilangan yang sesuai.

2.

Lakukan

operasi

penjumlahan

atau

pengurangan

untuk

mendapatkan solusinya.

SELESAIKAN PERMASALAHAN DIBAWAH INI DENGAN METODE
ELIMINASI !
Ikhsan dan Jono pergi ke toko buah bersama-sama membeli apel dan
mangga. Ikhsan membeli 2 kg apel dan 5 kg mangga dengan harga
Rp29.500. Jono membeli 4 kg apel dan 3 kg mangga dengan harga
Rp34.500. Berapakah harga 1 kg apel dan 1 kg mangga?

LANGKAH I

Tuliskan informasi yang diperoleh dari masalah di atas??
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LANGKAH II

Periksa kembali kelengkapan informasi dari masalah tersebut dan bentuklah
dalam model matematikanya !

LANGKAH III

Perhatikan angka koefisien variabel x dan y dari kedua persamaan tersebut.
Apakah sudah sama? Jika angka koefisiennya berbeda, samakan angka koefisien
dari variabel yang akan dihilangkan dengan cara mengalikan dengan bilangan
yang sesuai (tanpa memperhatikan tanda)

LANGKAH IV

Apabila pada langkah III kalian telah menghilangkan variabel x, maka
selanjutnya hilangkan variabel y dengan cara melihat apakah angka koefisiennya
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telah sama, apabila berbeda lakukan seperti langkah I. (Lakukan sebaliknya jika
pada langkah III kalian menghilangkan variabel y).

LANGKAH V

Dari langkah IV yang telah diselesaikan, kita dapat memperoleh suatu himpunan
penyelesaian. Sehingga, pada soal di atas apa himpunan penyelesaiannya ?

LANGKAH VI

Lakukan pemeriksaan kembali jawaban yang diperoleh dengan memasukan
himpunan penyelesaian ke dalam model matematika yang telah didapatkan pada
langkah II dan buat kesimpulannya.
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Lampiran 13

KOMPETENSI DASAR :
2.1 Menunjukkan sikap senang, percaya diri, motivasi internal, sikap kritis,
bekerja sama, jujur, dan percaya diri serta responsif dalam
menyelesaikanberbagai permasalahan nyata.
2.2

Memiliki rasa ingin tahu yang terbentuk dari pengalaman belajar
dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam.

2.3

Berperilaku peduli, bersikap terbuka, dan toleransi terhadap berbagai
perbedaan di dalam masyarakat.

3.3 Mendeskripsikan dan menerapkan konsep sistem persamaan linier dan
kuadrat dua variabel (SPLKDV) dan memilih metode yang efektif
untuk menentukan himpunan penyelesaiaanya.
INDIKATOR :
1.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem persamaan linear dua
variabel dengan metode substitusi.

2.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem persamaan linear dua
variabel dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi.

Nama Sekolah : SMA ‘AISYIYAH 1 PALEMBANG
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Semester : X / 1
Materi Pokok : SPLDV

Kelompok:
Anggota:
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PenyelesaianSistem Persamaan Linear Dua
Variabel dengan metode substitusi





Langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian SPLDV dengan
metode substitusi adalah sebagai berikut
1.

Ubahlah salah satu variabel sebagai fungsi dari variabel lainnya
pada salah satu persamaan

2.

Substitusikan variabel pada langkah pertama ke persamaan lainnya

SELESAIKAN PERMASALAHAN DIBAWAH INI DENGAN METODE
SUBSTITUSI !
Mesin produksi A menghasilkan 100 unit barang per
jam, sedangkan mesin produksi B menghasilkan 150
unit barang per jam kedua mesin itu diharapkan dapat
menghasilkan 2.600 unit barang. Jumlah jam kerja
dalam satu hari untuk mesin A dan mesin B adalah 20
jam. Berapa jam mesin A dan mesin B harus bekarja
dalam satu hari?
LANGKAH I

Tuliskan informasi yang diperoleh dari masalah di atas??
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LANGKAH II

Periksa kembali kelengkapan informasi dari masalah tersebut dan bentuklah
dalam model matematikanya !

LANGKAH III

Dari kedua persamaan diatas, pilihlah salah satu persamaan yang sederhana,
kemudian nyatakan x sebagai fungsi y atau y sebagai fungsi x.

LANGKAH IV

Gantikan x atau y yang diperoleh pada Langkah III ke dalam persamaan yang
lain sehingga diperoleh nilai untuk salah satu variabel.
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LANGKAH V

Setelah memperoleh salah satu nilai variabel pada Langkah IV, gantikan nilai
yang diperoleh pada Langkah IV tadi ke fungsi pada Langkah III sehingga
diperoleh nilai variabel keduanya.

LANGKAH VI

Dari kelima langkah yang telah diselesaikan, kita dapat memperoleh suatu
himpunan penyelesaian.

Sehingga,

pada soal

penyelesaiannya ?
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di

atas apa himpunan

LANGKAH VII

Lakukan pemeriksaan kembali jawaban yang diperoleh dengan memasukan
himpunan penyelesaian ke dalam model matematika yang telah didapatkan pada
langkah II dan buat kesimpulannya.
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PenyelesaianSistem Persamaan Linear Dua



Variabel dengan Metode Gabungan
Eliminasi dan Substitusi




Metode ini dilakukan dengan cara mengeliminasi salah satu variabel.
Kemudian, dilanjutkan dengan menyubstitusikan hasil dari eliminasi
tersebut. Metode ini dipandang sebagai metode yang paling efektif
dalam penyelesaian sistem persamaan linear.

Seseorang membeli 4 buku tulis dan 3
pensil. Ia membayar Rp 19.500. Jika ia
membeli 2 buku tulis dan 4 pensil ia
harus
membayar
Rp
16.000.
Tentukanlah harga sebuah buku tulis
dan sebuah pensil!
LANGKAH I

Tuliskan informasi yang diperoleh dari masalah di atas??
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LANGKAH II

Periksa kembali kelengkapan informasi dari masalah tersebut dan bentuklah
dalam model matematikanya !

LANGKAH III

Perhatikan angka koefisien variabel x dan y dari kedua persamaan tersebut.
Apakah sudah sama? Jika angka koefisiennya berbeda, samakan angka koefisien
dari variabel yang akan dihilangkan dengan cara mengalikan dengan bilangan
yang sesuai (tanpa memperhatikan tanda)
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LANGKAH IV

Apabila pada langkah III kalian telah menghilangkan variabel x, maka
selanjutnya gantikan x atau y yang diperoleh pada Langkah II ke dalam
persamaan yang lain sehingga diperoleh nilai untuk variabel lainnya

LANGKAH V

Dari keempat langkah yang telah diselesaikan, kita dapat memperoleh suatu
himpunan penyelesaian.

Sehingga,

pada soal

di

atas apa himpunan

penyelesaiannya ?

LANGKAH VI

Lakukan pemeriksaan kembali jawaban yang diperoleh dengan memasukan
himpunan penyelesaian ke dalam model matematika yang telah didapatkan pada
langkah II dan buat kesimpulannya.
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KUNCI JAWABAN LKS 1

No
1.

Indikator Pembelajaran
Membuat model matematika
yang berhubungan dengan
sistem persamaan linier dua
variabel

Soal
Intan membeli 4 pena dan 5 mistar seharga
Rp 19.000,-. Jika di toko yang sama Bela
membeli 3 pena dan 4 mistar seharga Rp
15.000,-.
Buatlah
model
matematika
dari
permasalahan di atas.

188
2.

Mengidentifikasi
masalah
yang berhubungan dengan
sistem persamaan linear dua
variabel

188

Skor
3

3

3

Lampiran 14

Perhatikan permasalahan dibawah ini!
Masalah 1:
Intan membeli 4 pena dan 5 mistar seharga
Rp 19.000,-. Jika di toko yang sama Bela
membeli 3 pena dan 4 mistar seharga Rp
15.000,-. Tentukan berapa harga sebuah
pena dan sebuah mistar!
Masalah 2:
Pagi ini ibu pergi kepasar dan membeli 7
buah apel dan 2 buah jeruk. Ketika ayah
pulang bekerja, ayah mampir ke toko buah
dan membeli 3 buah apel dan 5 buah jeruk
untuk dibawa pulang kerumah. Berapa

Kunci
Dik: Intan membeli 4 pena dan 5 mistar seharga Rp 19.000
Bela membeli 3 pena dan 4 mistar seharga Rp 15.000
Dit : Model matematika dari permasalahan di atas ?
Jawab :
Untuk membuat model matematika dari permasalahan diatas maka
dimisalkan:
x = harga pena
y = harga mistar
Dari banyaknya barang yang dibeli Intan diperoleh pers:
4 + 5 = 19000 . . . (1)
Dari banyaknya barang yang dibeli Bela diperoleh pers:
3 + 4 = 15000. . . (2)
Pers (1) dan (2) membentuk model matematika dari pers tersebut,
yaitu:
4 + 5 = 19000
3 + 4 = 15000
Dik:
Masalah 1: Intan membeli 4 pena dan 5 mistar seharga Rp 19.000
Bela membeli 3 pena dan 4 mistar seharga Rp 15.000
Masalah 2 : ibu membeli 7 buah apel dan 2 buah jeruk
ayah membeli 3 buah apel dan 5 buah jeruk
Dit : Manakah masalah yang merupakan SPLDV? Berikan alasannya!
Jawab :
Dari masalah 1:
misal:
∶ harga pena
∶ harga mistar
Dari permasalahan yang diketahui maka diperoleh model
matematikanya:

jumlah buah apel dan jeruk yang ada di
rumah?
Dari permasalahan diatas, manakah masalah
yang merupakan SPLDV?
Berikan alasannya!

4 + 5 = 19000
3 + 4 = 15000
Dari masalah 2:
misal:
∶ banyaknya buah apel
∶ banyaknya buah jeruk
Dari permasalahan yang
matematikanya:

diketahui

maka

diperoleh

model
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7 +2
3 +5
Dari 2 masalah yang ada, model matematika yang diperoleh:
Masalah 1:
4 + 5 = 19000
3 + 4 = 15000
Masalah 2 :
7 +2
3 +5
Dapat dilihat bahwa yang model matematika yang sesuai dengan
bentuk umum SPLDV yaitu Masalah 1.
Bentuk umum SPLDV adalah:
1 + 1 = 1
2 + 2 = 2
Sesuai dengan model matematika dari Masalah 1:
4 + 5 = 19000
3 + 4 = 15000
Jadi yang merupakan masalah SPLDV adalah Masalah 1.
SKOR MAKSIMAL
NILAI PEROLEHAN SISWA = (JPS/JSM)x100
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3

3

15
...

KUNCI JAWABAN LKS 2

No
1.

Indikator Pembelajaran
Menyelesaikan masalah yang
melibatkan sistem persamaan
linear dua variabel dengan
metode grafik

Soal
Ibu Selly dan Ibu Astri berbelanja bersama.
Ibu Selly membeli 3 tomat dan 1 ikat
kangkung dengan harga Rp6.000. Ibu Astri
membeli 3 tomat dan 3 ikat kangkung
dengan harga Rp12.000. Tentukan harga 1
buah tomat dan 1 ikat kangkung ?

190

Persamaan 2:3 + 3 = 12.000
0
4.000
x
4.000
0
y
(0,4.000)
(4.000,0)
(x,y)

190

Skor
3

3

Lampiran 15

Kunci
Dik:
Ibu Selly membeli 3 tomat dan 1 ikat kangkung dengan harga Rp6.000
Ibu Astri membeli 3 tomat dan 3 ikat kangkung dengan harga Rp12.000
Dit : dengan menggunakan metode garfik Berapa harga 1 buah tomat
dan 1 ikat kangkung ?
Jawab:
Untuk membuat model matematika dari permasalahan diatas maka kita
misalkan:
x = harga 1 tomat
y = harga 1 ikat kangkung
Pers (1) dan (2) membentuk sistem pers linear dua peubah, yaitu
3 + = 6.000
3 + 3 = 12.000
Akan ditentukan nilai x dan y yang merupakan penyelesaian sistem
persamaan linear tersebut.
Untuk menggambar grafik kedua persamaan dalam sistem persamaan
ini, tentukan terlebih dahulu titik potong grafik dengan sumbu-sumbu
koordinat
titik potong grafik dengan sumbu-sumbu koordinat:
Persamaan 1 : 3 + = 6000
0
2.000
x
6.000
0
y
(0,6.000)
(2.000,0)
(x.y)
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2.

Menyelesaikan masalah yang
melibatkan sistem persamaan
linear dua variabel dengan

Ikhsan dan Jono pergi ke toko buah
bersama-sama membeli apel dan mangga.
Ikhsan membeli 2 kg apel dan 5 kg mangga
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Dengan memperhatikan grafik tersebut, tampak bahwa:
HP= {1.000; 3.000}
Untuk memeriksa apakah jawaban yang diperoleh benar maka:
= 1.000 dan = 3.000 masing-masing disub ke pers (1) dan (2):
3 + = 3(1.000) + 3.000
= 3.000 + 3.000
= 6.000 (benar)
3 + 3 = 3(1.000) + 3(3.000)
= 3.000 + 9.000
= 12.000 (benar)
Jadi, harga 1 tomat adalah Rp 1.000 dan harga 1 ikat kangkung
adalah Rp 12.000.
Dik:
Ikhsan membeli 2 kg apel dan 5 kg mangga seharga Rp29.500
Jono membeli 4 kg apel dan 3 kg mangga seharga Rp34.500

3

3

metode eliminasi.

dengan hargaRp29.500. Jono membeli 4 kg
apel dan 3 kg mangga dengan harga
Rp34.500. Berapakah harga 1 kg apel dan 1
kg mangga?
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Dit: dengan metode eliminasi tentukan harga 1 kg apel dan 1 kg
mangga?
Jawab:
Misal:x = harga 1 kg apel
y = harga 1 kg mangga
Dari permasalahan diatas diperoleh pers:2 + 5 = 29.500
4 + 3 = 34.500
Akan ditentukan nilai x dan y yang merupakan penyelesaian sistem
persamaan linear tersebut.
eliminasi variabel y untuk mencari nilai x:
2 + 5 = 29.500 │ 3 │ ⟺ 6 + 15 = 88.500
4 + 3 = 34.500 │ 5│ ⟺ 20 + 15 = 172.500
−14 = −84.000
= 6.000
eliminasi variabel x untuk mencari nilai y:
2x + 5y = 29.500 │x4│  8x + 20y = 118.000
4 + 3 = 34.500 │ 2│ ⟺ 8 + 6 = 69.000
14 = 49.000
= 3.500
HP= {6.000; 3.500}
= 6.000 dan = 3.500 disub ke pers (1) dan (2):
2 +5
= 2(6.000) + 5(3.500)
= 12.000 + 17.500
= 29.500 (benar)
4 + 3 = 4(6.000) + 3(3.500)
= 24.000 + 10.500
=34.500 (benar)
Jadi, harga sebuah 1 kg ape l= Rp 6.000 dan harga 1 kg mangga = Rp
3.500.
SKOR MAKSIMAL
NILAI PEROLEHAN SISWA = (JPS/JSM)x100
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KUNCI JAWABAN LKS 3

No
1.

IndikatorPembelajaran
Menyelesaikan masalah yang
melibatkan sistem persamaan
linear dua variabel dengan
metode subtitusi.

Soal
Mesin produksi A menghasilkan 100 unit barang
per jam, sedangkan mesin produksi B
menghasilkan 150 unit barang per jam kedua
mesin itu diharapkan dapat menghasilkan 2.600
unit barang. Jumlah jam kerja dalam satu hari
untuk mesin A dan mesin B adalah 20 jam. Berapa
jam mesin A dan mesin B harus bekarja dalam
satu hari?
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Kunci
Dik:
Mesin A menghasilkan 100 unit barang per jam
Mesin B menghasilkan 150 unit barang per jam
kedua mesin itu diharapkan dapat menghasilkan 2.600 unit
barang
Jumlah jam kerja dalam satu hari untuk mesin A dan mesin B
adalah 20 jam
Dit: berapa jam mesin A dan B harus bekerja dalam satu hari
(metode subtitusi)?
Jawab:
Misal:
x = jumlah jam kerja satu hari mesin produksi A bekerja
y = jumlah jam kerja satu hari mesin produksi B bekerja
Dari permasalahan diatas diperoleh pers:
100 + 150 = 2.600
+
= 20
Akan ditentukan nilai x dan y yang merupakan penyelesaian
sistem persamaan linear tersebut.
Dari persamaan (2) diperoleh:
+
= 2.000
= 20 −
Sub = 20 − ke pers (1):
100 + 150 = 2.600
100(20 − ) + 150 = 2.600
2.000 − 100 + 150 = 2.600
50 = 2.600 − 2.000
50 = 600
= 12
Sub = 12 ke pers (2):
+
= 20
+ 12 = 20

= 20 − 12
=8
HP= {8; 12}

2.
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Menyelesaikan masalah yang
melibatkan sistem persamaan
linear dua variabel dengan
metode gabungan (eliminasi
dan subtitusi).

Seseorang membeli 4 buku tulis dan 3 pensil. Ia
membayar Rp 19.500. Jika ia membeli 2 buku
tulis dan 4 pensil ia harus membayar Rp 16.000.
Tentukanlah harga sebuah buku tulis dan sebuah
pensil!
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= 8 dan = 12 disubtitusikan ke pers (1) dan (2):
100 + 150
= 100(8) + 150(12)
= 800 + 1800
= 2600 (benar)
+
= 8 + 12
= 20 (benar)
Jadi, mesin A bekerja 8 jam perhari dan mesin B bekerja 20 jam
perhari
Diketahui:
Jika membeli 4 buku tulis dan 3 pensil membayar Rp 19.500
Jika ia membeli 2 buku tulis dan 4 pensil membayar Rp 16.000
Ditanyakan: Harga sebuah buku tulis dan sebuah pensil?
Jawab:
Untuk membuat model matematika dari permasalahan diatas
maka kita misalkan:x = harga sebuah buku tulis
y = harga sebuah pensil
Dari barang-barang yang diperoleh persamaan:
4 + 3 = 19.500 . . . (1)
2 + 4 = 16.000. . . (2)
Persamaan (1) dan (2) membentuk sistem pesamaan linear dua
peubah, yaitu: 4 + 3 = 19.500
2 + 4 = 16.000
Akan ditentukan nilai x dan y yang merupakan penyelesaian
sistem persamaan linear tersebut.
Untuk menyelesaikan SPLDV tersebut kita menggunakan
metode campuran eliminasi dan subtitusi
Untuk mencari nilai x, kita eliminasi variabel y diperoleh:
4 + 3 = 19.500
4 ⟺ 16 + 12 = 78.000
2 + 4 = 16.000 3 ⟺ 6 + 12 = 48.000 10 = 30.000

3

3

3
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= 3.000
Untuk mencari nilai y, kita subtitusi x=3000 ke persamaan (1)
diperoleh:
4 +3
= 19.500
4(3000) + 3 = 19.500
12000 + 3
= 19.500
3 = 19.500 − 12000
3 = 7.500
= 2.500
HP= {3.000; 2.500}
Untuk memeriksa apakah jawaban yang diperoleh benar maka:
= 3.000 dan = 2.500 masing-masing disubtitusikan ke
persamaan (1) dan (2) diperoleh:
4 +3
= 4(3.000) + 3(2.500)
= 12.000 + 7.500
= 19.500 (benar)
2 + 4 = 2(3.000) + 4(2.500)
= 6.000 + 10.000
=16.000 (benar)
Jadi, harga sebuah buku tulis adalah Rp 3.000 dan harga sebuah
pensil adalah Rp 2.500.
SKOR MAKSIMAL
NILAI PEROLEHAN SISWA = (JPS/JSM)x100
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Lampiran 17

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA

HARI/TGL

:

/2016

SEKOLAH

: SMA ‘AISYIYAH 1 PALEMBANG

PUKUL

:

NAMA

:

Alokasi waktu : 2 x 40 menit

KELAS

:X

Petunjuk:
1. Isilah identitas anda ke dalam lembar jawaban yang tersedia.
2. Jawablah soal-soal dibawah ini dengan uraian yang benar dan jelas.
3. Kerjakan secara individual atau perorangan.
4. Jika mengalami kesulitan dalam menjawab soal maka tanyakan kepada guru.
KerjaKan soal-soal dibawah ini dengan baik dan benar!
1.

Perhatikan permasalahan dibawah ini!
Masalah 1: Sore ini Rudi pergi ke toko alat tulis dan membeli 5 buah pena
dan 2 buah pensil. Ketika Dewi pulang sekolah, Dewi mampir
ke toko alat tulis dan membeli 3 buah pena dan 2 buah pensil.
Berapa jumlah pena dan pensil yang ada?
Masalah 2 : Dua anak berbelanja disebuah toko. Anak pertama membayar Rp
7.450 untuk membeli 3 susu kotak dan 2 bungkus keripik,
sedangkan anak kedua harus membayar Rp 11.550 untuk
membeli 5 susu kotak dan 3 bungkus keripik. Berapakah harga 1
buah susu kotak dan harga 1 bungkus keripik?
Tentukanlah mana masalah yang termasuk dalam SPLDV? Lengkapi dengan
alasanmu!

2.

Jumlah dua bilangan adalah 14. Jumlah bilangan pertama dan dua kali
bilangan ke dua adalah 22. Tentukan kedua bilangan tersebut!
Selesaikan permasalahan SPLDV diatas dengan menggunakan metode grafik!

3. Diketahui dua bilangan x dan y. Jumlah dari tiga kali bilangan pertama dengan
empat kali bilangan kedua sama dengan 66. Selisih dari empat kali bilangan

196

pertama dengan tiga kali bilangan kedua sama dengan 13. Carilah bilanganbilangan itu? Selesaikan dengan metode eliminasi !

4. Jika uang Rp 140.000 diberikan kepada 3 orang tukang kebun dan seorang pembersih
ruangan dan Rp 220.000 diberikan kepada 4 orang tukang kebun dan 2 orang
pembersih ruangan, maka tentukanlah besarnya uang yang diterima oleh masingmasing tukang kebun dan tenaga pembersih ruangan! Selesaikan dengan metode
substitusi !

Good Luck
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KISI-KISI INSTRUMEN SOAL POSTTEST

Nama Sekolah

: SMA ‘AISYIYAH 1 PALEMBANG

Semester

: I (Ganjil)

Mata Pelajaran

: Matematika

Jumlah soal

: 4 soal

Kelas

:X

Alokasi waktu

: 2 x 40 menit
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Kompetensi Dasar

1.

2.1 Menunjukkan sikap senang, percaya
diri, motivasi internal, sikap kritis,
bekerja sama, jujur, dan percaya
diri
serta
responsif
dalam
menyelesaikanberbagai
permasalahan nyata.
2.2 Memiliki rasa ingin tahu yang
terbentuk dari pengalaman belajar
dalam
berinteraksi
dengan
lingkungan sosial dan alam.
2.3
Berperilaku peduli, bersikap
terbuka, dan toleransi terhadap
berbagai perbedaan di dalam
masyarakat.
3.3 Mendeskripsikan dan menerapkan
konsep sistem persamaan linier
dan
kuadrat
dua
variabel
(SPLKDV) dan memilih metode
yang efektif untuk menentukan
himpunan penyelesaiaanya.

Indikator
Mengidentifikasi masalah yang
berhubungan dengan sistem
persamaan linear dua variabel.

Instrumen Soal
Perhatikan permasalahan dibawah ini!
Masalah 1 :
Sore ini Rudi pergi ke toko alat tulis dan membeli 5 buah
pena dan 2 buah pensil. Ketika Dewi pulang sekolah,
Dewi mampir ke toko alat tulis dan membeli 3 buah pena
dan 2 buah pensil. Berapa jumlah pena dan pensil yang
ada?
Masalah 2 :
Dua anak berbelanja disebuah toko. Anak pertama
membayar Rp 7.450 untuk membeli 3 susu kotak dan 2
bungkus keripik, sedangkan anak kedua harus membayar
Rp 11.550 untuk membeli 5 susu kotak dan 3 bungkus
keripik. Berapakah harga 1 buah susu kotak dan harga 1
bungkus keripik?
Tentukanlah mana masalah
yang termasuk dalam
SPLDV? Lengkapi dengan alasanmu!
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Ranah

No.

Kognitif

Soal

C1

1

Lampiran 18

No

Jumlah dua bilangan adalah 14. Jumlah bilangan pertama
dan dua kali bilangan ke dua adalah 22. Tentukan kedua
bilangan tersebut!
Selesaikan permasalahan SPLDV diatas dengan
menggunakan metode grafik !

C2

2

Menyelesaikan masalah yang
melibatkan sistem persamaan
linear dua variabel dengan
metode eliminasi.

Diketahui dua bilangan x dan y. Jumlah dari tiga kali
bilangan pertama dengan empat kali bilangan kedua sama
dengan 66. Selisih dari empat kali bilangan pertama
dengan tiga kali bilangan kedua sama dengan 13. Carilah
bilangan-bilangan itu?
Selesaikan permasalahan SPLDV diatas dengan
menggunakan metode eliminasi !
Jika uang Rp 140.000 diberikan kepada 3 orang tukang
kebun dan seorang pembersih ruangan dan Rp 220.000
diberikan kepada 4 orang tukang kebun dan 2 orang
pembersih ruangan, maka tentukanlah besarnya uang yang
diterima oleh masing-masing tukang kebun dan tenaga
pembersih ruangan!
Selesaikan permasalahan SPLDV diatas dengan
menggunakan metode substitusi !

C3

3

C3

4

199

Menyelesaikan masalah yang
melibatkan sistem persamaan
linear dua variabel dengan
metode grafik.

Menyelesaikan masalah yang
melibatkan sistem persamaan
linear dua variabel dengan
metode subtitusi.
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PEDOMAN PENSKORAN SOAL POSTEST
Kompetensi Dasar

:

2.1 Menunjukkan sikap senang, percaya diri, motivasi internal, sikap kritis, bekerja sama, jujur, dan percaya diri serta responsif dalam
menyelesaikanberbagai permasalahan nyata.
2.2 Memiliki rasa ingin tahu yang terbentuk dari pengalaman belajar dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam.
2.3 Berperilaku peduli, bersikap terbuka, dan toleransi terhadap berbagai perbedaan di dalam masyarakat.
3.3 Mendeskripsikan dan menerapkan konsep sistem persamaan linier dan kuadrat dua variabel (SPLKDV) dan memilih metode yang efektif
untuk menentukan himpunan penyelesaiaanya.
200

No
1.

Indikator Pembelajaran
Siswa
mampu
mengidentifikasi
masalah
yang berhubungan dengan
sistem persamaan linear dua
variabel.

Kunci
Diketahui:
Masalah 1: Rudi pergi ke toko alat tulis dan membeli 5 buah pena dan 2
buah pensil .
Dewi mampir ke toko alat tulis dan membeli 3 buah pena dan 2
buah pensil.
Masalah 2: Anak pertama membayar Rp 7.450 untuk membeli 3 susu
kotak dan 2 bungkus keripik
Anak kedua harus membayar Rp 11.550 untuk membeli 5 susu
kotak dan 3 bungkus keripik
Ditanya : Manakah masalah yang merupakan SPLDV? Berikan
alasannya!
Jawab :
Dari masalah 1:
Untuk membuat model matematika dari permasalahan diatas maka kita
misalkan: ∶ banyaknya pena
∶ banyaknya pensil
Dari permasalahan yang diketahui maka diperoleh model
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Soal
Perhatikan permasalahan dibawah
ini!
Masalah 1 :
Sore ini Rudi pergi ke toko alat
tulis dan membeli 5 buah pena dan
2 buah pensil. Ketika Dewi pulang
sekolah, Dewi mampir ke toko alat
tulis dan membeli 3 buah pena dan
2 buah pensil. Berapa jumlah pena
dan pensil yang ada?
Masalah 2 :
Dua anak berbelanja disebuah toko.
Anak pertama membayar Rp 7.450
untuk membeli 3 susu kotak dan 2
bungkus keripik, sedangkan anak
kedua harus membayar Rp 11.550
untuk membeli 5 susu kotak dan 3

bungkus keripik. Berapakah harga 1
buah susu kotak dan harga 1
bungkus keripik?
Tentukanlah mana masalah yang
termasuk dalam SPLDV? Lengkapi
dengan alasanmu!
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2.

Siswa
mampu
menyelesaikan
masalah
yang melibatkan sistem
persamaan
linear
dua
variabel dengan metode
grafik.

Jumlah dua bilangan adalah 14.
Jumlah bilangan pertama dan dua
kali bilangan ke dua adalah 22.
Tentukan kedua bilangan tersebut!
Selesaikan permasalahan SPLDV
diatas dengan menggunakan metode
grafik !

matematikanya:5 + 2
3 +2
Dari masalah 2:
Untuk membuat model matematika dari permasalahan diatas maka kita
misalkan:
∶ banyaknya susu kotak
∶ banyaknya keripik
Dari permasalahan yang diketahui maka diperoleh model matematikanya:
3 + 2 =7450
5 + 3 =1155
Dari 2 masalah yang ada, model matematika yang kita peroleh yaitu:
Masalah 1:
5 +2
3 +2
Masalah 2 :
3 + 2 =7450
5 + 3 =1155
Dapat dilihat bahwa yang model matematika yang sesuai dengan bentuk
umum SPLDV yaitu Masalah 2.
Bentuk umum SPLDV adalah:
+
=
+
=
Sesuai dengan model matematika dari Masalah 2:
3 + 2 =7450
5 + 3 =1155
Jadi yang merupakan masalah SPLDV adalah Masalah 2.
Diketahui: Jumlah dua bilangan adalah 14.
Jumlah bilangan pertama dan dua kali bilangan ke dua
adalah 22
Ditanya : Tentukan kedua bilangan tersebut!
Jawab:
Misalkan: x = bilangan pertama
y = bilangan kedua
Dari masalah diatas diperoleh dua persamaan: + = 14. . . (1)
+ 2 = 22. . . (2)
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3

3

3

Akan ditentukan nilai x dan y yang merupakan HP sistem persamaan
linear tersebut.
Untuk menggambar grafik kedua persamaan dalam sistem persamaan ini,
tentukan terlebih dahulu titik potong grafik dengan sumbu-sumbu
koordinat:
Persamaan 1 : + = 14
0
14
x
14
0
Y
(0,14)
(14,0)
(x.y)

3

Persamaan 2: + 2 = 22

202

X
Y
(x,y)

0
11
(0,11)

22
0
(22,0)

Gambarlah pasangan titik-titik yang didapat pada koordinat kartesius
untuk menentukan titik potong kedua garis yang merupakan himpunan
penyelesaian.

3
Dengan memperhatikan grafik, dapat dilihat bahwa:
HP= { ; }
= 6 dan = 8 masing-masing disubtitusikan ke persamaan (1) dan (2)
diperoleh:
+
= 6+8
= 14(benar)
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+2

= 6 +2(8)
= 6 + 16
= 32 (benar)
Jadi, bilangan pertama adalah 6 dan bilangan kedua adalah 8.

3.

Menyelesaikan
masalah
yang melibatkan sistem
persamaan
linear
dua
variabel dengan metode
eliminasi.

Diketahui dua bilangan x dan y.
Jumlah dari tiga kali bilangan
pertama dengan empat kali bilangan
kedua sama dengan 66. Selisih dari
empat kali bilangan pertama dengan
tiga kali bilangan kedua sama
dengan 13. Carilah bilanganbilangan itu?
Selesaikan permasalahan SPLDV
diatas dengan menggunakan metode
eliminasi!
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Diketahui:
Dua bilangan x dan y
Jumlah 3 kali bilangan pertama dengan 4 kali bilangan kedua sama
dengan 66
Selisih dari 4 kali bilangan pertama dengan 3 kali bilangan kedua sama
dengan 13
Ditanyakan: Tentukan ke dua bilangan tersebut?
Jawab:
Untuk membuat model matematika dari permasalahan diatas maka kita
misalkan:
x = bilangan pertama
y = bilangan kedua
Dari permasalahan diatas diperoleh persamaan:
3 + 4 = 66 . . . (1)
4 − 3 = 13. . . (2)
Persamaan (1) dan (2) membentuk sistem pesamaan linear dua peubah,
yaitu:
3 + 4 = 66
4 − 3 = 13
Akan ditentukan nilai x dan y yang merupakan
penyelesaian sistem persamaan linear tersebut.
Untuk mencari nilai x, kita eliminasi variabel y diperoleh:
3 + 4 = 66 3 ⟺ 9 + 12 = 198
4 − 3 = 13 4 ⟺ 16 − 12 = 52 +
25 = 250
= 10
Untuk mencari nilai y, kita eliminasi variabel x diperoleh:
3 + 4 = 66 4 ⟺ 12 + 16 = 264
4 − 3 = 13 3 ⟺ 12 − 9 = 39 -
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3

3

25

4.

204

Siswa mampu
menyelesaikan masalah
yang melibatkan sistem
persamaan linear dua
variabel dengan metode
subtitusi.

Jika uang Rp 140.000 diberikan
kepada 3 orang tukang kebun dan
seorang pembersih ruangan dan Rp
220.000 diberikan kepada 4 orang
tukang kebun dan 2 orang
pembersih
ruangan,
maka
tentukanlah besarnya uang yang
diterima oleh masing-masing tukang
kebun dan tenaga pembersih
ruangan!
Selesaikan permasalahan SPLDV
diatas dengan menggunakan metode
substitusi !

= 225
=9

HP= {10; 9}
Untuk memeriksa apakah jawaban yang diperoleh benar maka:
= 10 dan = 9 masing-masing disubtitusikan ke persamaan (1) dan
(2) diperoleh:
3 + 4 = 3(10) + 4(9)
= 30 + 36
= 66 (benar)
4 − 3 = 4(10) − 3(9)
= 40 − 27
=13 (benar)
Jadi, bilangan pertama adalah 10 dan bilangan ke dua adalah 9.
Diketahui:
Uang 3 tukang kebun dan 1 pembersih ruangan adalah Rp 220.000
Uang 4 tukang kebun dan 2 pembersih ruangan adalah Rp 220.000
Ditanyakan:
Berapakah uang yang diterima tukang kebun dan tenaga pembersih?
Jawab:
Misalkan: x = uang tukang kebun
y = uang tenaga pembersih ruangan
Dari permasalahan diatas diperoleh persamaan:
3 + = 140.000 . . . (1)
4 + 2 = 220.000. . . (2)
Persamaan (1) dan (2) membentuk sistem pesamaan linear dua peubah,
yaitu:
3 + = 140.000
4 + 2 = 220.000
Akan ditentukan nilai x dan y yang merupakan penyelesaian sistem
persamaan linear tersebut.
Dari persamaan (1) diperoleh:
3 + = 140.000
⇔
= 140.000 − 3
Subtitusikan = 140.000 − 3 ke persamaan (2) diperoleh:
4 +2
= 220.000
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3

3

3
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4 + 2(140.000 − 3 ) = 220.000
4 + 280.000 − 6
= 220.000
−2 = 220.000 − 280.000
−2 = −60.000
= 30.000
Subtitusikan = 30.000 ke persamaan (1) diperoleh:
3 + = 140.000
3(30.000) + = 140.000
90.000 + = 140.000
= 140.000 − 90.000
= 50.000
HP= {30.000; 50.000}
= 30.000 dan = 50.000 masing-masing disubtitusikan ke persamaan
(1) dan (2) diperoleh:
4 + 2 = 4(30.000) + 2(50.000)
= 120.000 + 100.000
= 220.000 (benar)
3 + = 3(30.000) + 50.000
= 90.000 + 50.000
=140.000 (benar)
Jadi, uang yang diterima tukang kebun adalah Rp 30.000, dan uang yang
diterima tenaga pembersih ruangan adalah Rp 50.000.

3

SKOR MAKSIMAL

36

NILAI PEROLEHAN SISWA = (JPS/JSM)x100

...
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Rubrik penilaian
Kriteria

Pemahaman
Soal

Penyelesaian
Soal

Memeriksa
Kembali

Reaksi terhadap Soal/Masalah

Dapat memahami soal, siswa menuliskan: apa yang
diketahui, apa yang ditanya dan membuat model
matematika
Menuliskan hanya sebagian besar dari apa yang
dipahami pada soal cerita, antara lain: apa yang
diketahui, ditanya dan membuat model matematika
Menuliskan sebagian kecil apa yang dipahami dari
soal cerita: apa yang diketahui, apa yang ditanya,
dan membuat model matematika
Tidak menuliskan apa yang dipahami dari soal
cerita
Mampu menyelesaikan soal cerita: menentukan
jawaban dari model matematika dengan lengkap
Mampu menyelesaikan soal cerita: menentukan
jawaban dari model matematika kurang lengkap
Kurang mampu menyelesaikan soal cerita
Tidak ditemukan kemampuan menyelesaikan soal
cerita
Mengembalikan jawaban ke soal cerita
Mengembalikan sebagian besar jawaban ke soal
cerita
Mengembalikan sebagian kecil jawaban ke soal
cerita
Tidak mengembalikan jawaban ke soal cerita

Skor
3

2

1
0
3
2
1
0
3
2
1
0

Palembang, Agustus 2016
Peneliti

Imelda Lina
NIM. 12221035
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Lampiran 20
DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN
KELAS X IPS 2 SMA AISYIYAH 1 PALEMBANG TA 2016/2017
NO

KODE

NAMA SISWA
Anggi Putri Lestari

1

E 01

2

E 02

3
4
5
6

E 03
E 04
E 05
E 06

7
8

E 07
E 08

9
10
11

E 09
E 10
E 11

12
13
14
15
16

E 12
E 13
E 14
E 15
E 16

17
18

E 17
E 18

19

E 19

Merista Ardika Utami
Mira Shanti
Muhammad Rizki
Muhammad Aufa Anwar

20

E 20

Muhammad Endrian Irawan

L

21

E 21

Muhammad Fajri Munawan

L

22

E 22

Mutia Aprilina

P

23

E 23

Nariza Fitria Utami

P

24

E 24

Nuria Ningsi Nadia

P

25

E 25

Oktafiyani Wahyu Ningsih

P

26

E 26

Ranet Aqil Wirananda

L

27

E 27

Rizky Cahya Pratama

L

28

E 28

Siti Jariah Utami

P

29

E 29

Siti Ratiani

P

30

E 30

Syaidati Fajriah

P

31

E 31

Tasa Safa Kamila

P

Annifa Meikerly
Annisa Salsabilah
Aprita Adelia
Bayu Indego
Chofifah Alisyah
Esavira Yunitasya
Fitri Ramadhania
Hapizul Walid
Hesty Anggraini
Irma Noviantika
Juliansyah Saputra
Liza Adelia
M. Rama Perdana
Maida Agustini
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L/P
P
P
P
P
L
P
P
P
L
P
P
L
P
L
P
P
P
L
L

32

E 32

Tiara Natasya

P

33

E 33

Tri Putri Permata Sari

P

34

E 34

Wanda Hamida

P

35

E 35

Yuni Sartika

P
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Lampiran 21
DAFTAR NAMA SISWA KELAS KONTROL
KELAS X IPS 1 SMA AISYIYAH 1 PALEMBANG TA 2016/2017
NO

KODE

NAMA SISWA
Adelia Rizki Eka Putri

1

K 01

2
3
4

K 02
K 03
K 04

5
6
7

K 05
K 06
K 07

8

K 08

9
10
11
12
13

K 09
K 10
K 11
K 12
K 13

14
15
16

K 14
K 15
K 16

17

K 17

Indah Sari
M. Akbar Husaini
M. Aldo Kusuma
Messy Eltin Ramadhana
Mita Tiara Putri

18

K 18

M. Ridho Pramadoni

L

19

K 19

M. Rizki Hidayatullah

L

20

K 20

Moehamadt Tegar Rhamadana

L

21

K 21

Moehamad Agung Nugroho R

L

22

K 22

Muhammad Danu Rustandi

L

23

K 23

Muhammad Wildan

L

24

K 24

Muhammad Parel Haqi Setyayahya

L

25

K 25

Neni Oktaria

P

26

K 26

Nyayu Ria Agustina

P

27

K 27

Putri Elfa Bedrina

P

28

K 28

Selfi Riany

P

29

K 29

Sinta Andriani

P

30

K 30

Siti Rahma Febriani

P

Adella Putri Sabrina
Agung Prasetyo Kuncoro
Alvian Verdiansyah
Andika Meiprianto
Anisa Anggraeni
Bayu Pratama
Dani Alfian Arsyah
Dede Oktariani
Evi Yuliasari
Gopindo
Hutari Tirsyah
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L/P
P
P
L
L
L
P
L
L
P
P
L
P
P
L
L
L
P

31

K 31

Sultan Firmansyah

L

32

K 32

Tamara Anggraini

P

33

K 33

Tutut Septiya Ningsih

P

34

K 34

Vina Pratiwi

P

35

K 35

Yoga Prasetyo

L
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Lampiran 22
Analisis Hasil Posttes kelas Eksperimen
No

Kode Responden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

E 01
E 02
E 03
E 04
E 05
E 06
E 07
E 08
E 09
E 10
E 11
E 12
E 13
E 14
E 15
E 16
E 17
E 18
E 19
E 20
E 21
E 22
E 23
E 24
E 25
E 26
E 27
E 28
E 29
E 30
E 31
E 32
E 33
E 34
E 35

1
8
9
9
7
9
9
8
6
9
6
8
6
6
9
6
6
6
6
6
8
7
6
9
7
6
6
9
6
6
9
6
9
8
6
6

No Soal
2
3
3
8
7
6
8
9
7
7
7
6
6
9
8
9
7
9
7
6
7
7
7
6
7
8
6
9
8
5
6
6
8
7
7
7
7
5
7
9
7
6
7
7
6
9
6
6
8
7
7
9
7
9
8
6
7
9
7
9
8
6
7
3
6
6
6
7
7
9
7
8
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4
6
6
9
7
5
9
6
8
6
9
6
0
8
5
6
9
7
0
9
6
7
9
0
6
9
9
5
7
9
5
9
6
6
9
8

Nilai
69
78
97
78
75
92
81
83
78
81
75
58
81
75
67
83
75
50
86
78
75
83
58
78
86
86
78
83
86
78
69
75
75
86
81

Lampiran 23
Analisis Hasil Posttes kelas Kontrol
No

Kode Responden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

K 01
K 02
K 03
K 04
K 05
K 06
K 07
K 08
K 09
K 10
K 11
K 12
K 13
K 14
K 15
K 16
K 17
K 18
K 19
K 20
K 21
K 22
K 23
K 24
K 25
K 26
K 27
K 28
K 29
K 30
K 31
K 32
K 33
K 34
K 35

1
6
6
7
7
8
6
8
8
4
7
5
7
8
3
7
7
8
6
6
7
6
8
7
9
9
8
3
0
8
7
5
7
7
7
8

No Soal
2
3
3
5
4
5
8
6
7
6
7
6
6
6
7
6
6
8
6
6
7
6
5
5
7
7
8
6
3
5
8
6
7
7
7
7
6
5
5
5
8
6
8
7
7
6
3
7
3
4
8
4
5
7
6
5
7
7
5
3
6
8
4
5
8
6
6
8
7
6
8
6
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4
3
3
6
6
6
6
7
6
6
7
7
7
6
4
6
6
7
5
5
7
8
6
7
5
0
4
4
9
0
8
7
6
9
6
6

Nilai
47
50
75
72
75
67
78
78
61
75
61
78
75
42
75
75
75
61
58
78
81
75
67
58
58
67
50
67
44
81
58
75
83
72
78

Lampiran 24
UJI NORMALITAS KELAS EKSPERIMEN
No

Xi

Xi - X

(Xi - X)2

Zi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
∑

50
58
58
67
69
69
75
75
75
75
75
75
75
78
78
78
78
78
78
78
81
81
81
81
83
83
83
83
86
86
86
86
86
92
97

-27.63
-19.63
-19.63
-10.63
-8.63
-8.63
-2.63
-2.63
-2.63
-2.63
-2.63
-2.63
-2.63
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
3.37
3.37
3.37
3.37
5.37
5.37
5.37
5.37
8.37
8.37
8.37
8.37
8.37
14.37
19.37

763.4169
385.3369
385.3369
112.9969
74.4769
74.4769
6.9169
6.9169
6.9169
6.9169
6.9169
6.9169
6.9169
0.1369
0.1369
0.1369
0.1369
0.1369
0.1369
0.1369
11.3569
11.3569
11.3569
11.3569
28.8369
28.8369
28.8369
28.8369
70.0569
70.0569
70.0569
70.0569
70.0569
206.4969
375.1969
2938.1715

-2.9722
-2.1117
-2.1117
-1.1435
-0.9284
-0.9284
-0.2829
-0.2829
-0.2829
-0.2829
-0.2829
-0.2829
-0.2829
0.0398
0.0398
0.0398
0.0398
0.0398
0.0398
0.0398
0.36252
0.36252
0.36252
0.36252
0.57767
0.57767
0.57767
0.57767
0.90039
0.90039
0.90039
0.90039
0.90039
1.54583
2.08369

2717
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Tabel Zi

F (Zi)

S (Zi)

0.4985
0.4826
0.4826
0.3729
0.3212
0.3212
0.1103
0.1103
0.1103
0.1103
0.1103
0.1103
0.1103
0.012
0.012
0.012
0.012
0.012
0.012
0.012
0.1406
0.1406
0.1406
0.1406
0.2157
0.2157
0.2157
0.2157
0.3159
0.3159
0.3159
0.3159
0.3159
0.4382
0.4812

0.0015
0.0174
0.0174
0.1271
0.1788
0.1788
0.3897
0.3897
0.3897
0.3897
0.3897
0.3897
0.3897
0.512
0.512
0.512
0.512
0.512
0.512
0.512
0.6406
0.6406
0.6406
0.6406
0.7157
0.7157
0.7157
0.7157
0.8159
0.8159
0.8159
0.8159
0.8159
0.9382
0.9812

0.028571
0.085714
0.085714
0.114286
0.171429
0.171429
0.371429
0.371429
0.371429
0.371429
0.371429
0.371429
0.371429
0.571429
0.571429
0.571429
0.571429
0.571429
0.571429
0.685714
0.685714
0.685714
0.685714
0.685714
0.8
0.8
0.8
0.8
0.942857
0.942857
0.942857
0.942857
0.942857
0.971429
1

│F (Zi)-S(Zi)│
-0.027071429
-0.068314286
-0.068314286
0.012814286
0.007371429
0.007371429
0.018271429
0.018271429
0.018271429
0.018271429
0.018271429
0.018271429
0.018271429
-0.059428571
-0.059428571
-0.059428571
-0.059428571
-0.059428571
-0.059428571
-0.059428571
-0.045114286
-0.045114286
-0.045114286
-0.045114286
-0.0843
-0.0843
-0.0843
-0.0843
-0.126957143
-0.126957143
-0.126957143
-0.126957143
-0.126957143
-0.033228571
-0.0188

a. Rata-rata
=

∑
∑

=

= 77,63

b. Simpangan Baku
S=

∑(

)

,

=

,

=

= √86,4168 = 9,2960

L0 = 0,1269
n > 30, Lkritis =

,
√

=

,
√

=

,
,

= 0,1497

L0 < Lk = 0,1269 < 0,1497
Jadi, data hasil post-test kelas Eksperimen berdistribusi normal.
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Lampiran 25
UJI NORMALITAS KELAS KONTROL
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
∑

Xi
42
44
47
50
50
58
58
58
58
61
61
61
67
67
67
67
72
72
75
75
75
75
75
75
75
75
75
78
78
78
78
78
81
81
83
2370

Xi - X (Xi - X)2
-25.71
-23.71
-20.71
-17.71
-17.71
-9.71
-9.71
-9.71
-9.71
-6.71
-6.71
-6.71
-0.71
-0.71
-0.71
-0.71
4.29
4.29
7.29
7.29
7.29
7.29
7.29
7.29
7.29
7.29
7.29
10.29
10.29
10.29
10.29
10.29
13.29
13.29
15.29

661.0041
562.1641
428.9041
313.6441
313.6441
94.2841
94.2841
94.2841
94.2841
45.0241
45.0241
45.0241
0.5041
0.5041
0.5041
0.5041
18.4041
18.4041
53.1441
53.1441
53.1441
53.1441
53.1441
53.1441
53.1441
53.1441
53.1441
105.8841
105.8841
105.8841
105.8841
105.8841
176.6241
176.6241
233.7841
4425.144

Zi
-2.25362
-2.07831
-1.81534
-1.55238
-1.55238
-0.85113
-0.85113
-0.85113
-0.85113
-0.58817
-0.58817
-0.58817
-0.06224
-0.06224
-0.06224
-0.06224
0.376042
0.376042
0.639008
0.639008
0.639008
0.639008
0.639008
0.639008
0.639008
0.639008
0.639008
0.901975
0.901975
0.901975
0.901975
0.901975
1.164941
1.164941
1.340252
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Tabel Zi

F (Zi)

S (Zi)

0.4878
0.4808
0.4649
0.4394
0.4394
0.3023
0.3023
0.3023
0.3023
0.219
0.219
0.219
0.0239
0.0239
0.0239
0.0239
0.1443
0.1443
0.2357
0.2357
0.2357
0.2357
0.2357
0.2357
0.2357
0.2357
0.2357
0.3159
0.3159
0.3159
0.3159
0.3159
0.377
0.377
0.4099

0.0122
0.0192
0.0351
0.0606
0.0606
0.1977
0.1977
0.1977
0.1977
0.281
0.281
0.281
0.4761
0.4761
0.4761
0.4761
0.6443
0.6443
0.7357
0.7357
0.7357
0.7357
0.7357
0.7357
0.7357
0.7357
0.7357
0.8159
0.8159
0.8159
0.8159
0.8159
0.877
0.877
0.9099

0.028571
0.057143
0.085714
0.142857
0.142857
0.257143
0.257143
0.257143
0.257143
0.342857
0.342857
0.342857
0.457143
0.457143
0.457143
0.457143
0.514286
0.514286
0.771429
0.771429
0.771429
0.771429
0.771429
0.771429
0.771429
0.771429
0.771429
0.914286
0.914286
0.914286
0.914286
0.914286
0.971429
0.971429
1

│F (Zi)-S(Zi)│
-0.01637
-0.03794
-0.05061
-0.08226
-0.08226
-0.05944
-0.05944
-0.05944
-0.05944
-0.06186
-0.06186
-0.06186
0.018957
0.018957
0.018957
0.018957
0.130014
0.130014
-0.03573
-0.03573
-0.03573
-0.03573
-0.03573
-0.03573
-0.03573
-0.03573
-0.03573
-0.09839
-0.09839
-0.09839
-0.09839
-0.09839
-0.09443
-0.09443
-0.0901

a. Rata-rata
=

∑
∑

=

= 67,71

b. Simpangan Baku
S=

∑(

)

,

=

,

=

= 130,15 = 11,4083

L0 = 0,1300
n > 30, Lkritis =

,
√

=

,
√

=

,
,

= 0,1497

L0 < Lk = 0,1300 < 0,1497
Jadi, data hasil post-test kelas kontrol berdistribusi normal
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Lampiran 26
UJI HOMOGENITAS
Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang
digunkan dalam penelitian merupakan sampel yang homogen, dengan kriteria
pengujian Ho diterima jika Fhitung < Ftabel dengan α = 0,05.
Dari perhitungan pada Uji Normalitas Kelas Eksperimen dan Kelas
Kontrol telah diperoleh:
S12 = 86,41
S22 = 130,15
Sehingga dapat dihitung:
Fhitung =
=

130,15
86,41

= 1,5061
Dari perhitungan di atas diperoleh Fhitung = 1,5061 dan Karena Ftabel untuk
34 tidak ada maka mencari nilai Ftabel dengan rumus interpolasi sebagai berikut:
I = F30 – (F30 – F40)
= 1,80 – (1,80 – 1,74)
= 1,80 – (0,06) (0,4)
= 1,80 – 0,024
= 1,776
Sehingga didapat Fhitung < Ftabel = 1,5061 < 1,776

maka Ho diterima

dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sampel
yang homogen.
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Lampiran 27
UJI HIPOTESIS
Apabila data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan varians
dalam populasi bersifat homogen, maka Uji t dilakukan dengan rumus:
Adapun uji hipotesis tersebut menggunakan rumus uji t sebagai berikut:
x1  x 2

t hitung 

1
1

n1 n 2

S gab

Dengan s adalah varians gabungan,

(n1  1) S1  n 2  1S 2
n1  n 2  2
2

S gab 

2

Keriteria pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah terima Ho jika
thitung< t1-α dengan taraf signifikan 5% dengan ttabel didapat dari daftar distribusi
student dengan peluang (1 – α) dan dk = n1 + n2 – 2.
Dari hasil perhitungan sebelumnya diperoleh:
n1 = 35

= 77,63

S12 = 86,41

n2 = 35

= 67,71

S22 = 130,15

(n1  1) S1  n 2  1S 2
n1  n 2  2
2

S gab 

=

=

(

(

)

)

(

,

,

(

)

)

2

,

,
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,

=

,

,

=

= √108,28
= 10,40

thitung =
,

=

,

,
,

=
,

,

=
=

,

( ,

)

,
,

= 4,1471

Dari uji t, diperoleh thitung = 4,1471 dengan dk = 68 dengan taraf
signitifikan 5 %, maka ttabel adalah 1,995 . Sehingga didapat thitung > ttabel maka Ha
diterima. Berdasarkan keriteria pengujian uji-t dapat disimpulkan bahwa ada
pengaruh metode Group Investigation terhadap hasil belajar siswa pada
pembelajaran Matematika kelas X SMA ‘Aisyiyah 1Palembang.
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