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ABSTRAK
Winarko Atmojo. 151414053. 2020. Penerapan Pembelajaran Matematika
Menggunakan Model Eliciting Activities Untuk Mengetahui Tingkat Berpikir
Kritis Peserta Didik pada Materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel Kelas
X MIPA SMA Tarakanita Magelang.
Dunia pendidikan membutuhkan peserta didik yang dapat berpikir kritis untuk
menyelesaikan soal-soal, terutama dibidang studi matematika. Hal itu dapat diukur
menggunkan Model Eliciting Activities. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui
langkah-langkah membelajarkan materi sistem persamaan linear tiga variabel dengan
Model Eliciting Activities untuk peserta didik kelas X MIPA SMA Tarakanita
Magelang, dan (2) mengetahui tingkat kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas
X MIPA SMA Tarakanita Magelang setelah menerapkan Model Eliciting Activities.
Dari tujuan tersebut diharapkan SMA Tarakanita dapat menerapkan model ini untuk
meningkatkan berpikir kritis peserta didik yang sebelumnya belum pernah dilakukan.
Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini
adalah peserta didik kelas X MIPA SMA Tarakanita Magelang sebanyak 29 orang.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi keterlaksanaan
pembelajaran, tes tertulis, dan wawancara. Data observasi keterlaksanaan untuk
mendeskripsikan setiap langkah-langkah model pembelajaran yang menggunakan
model eliciting activities. Data tes tertulis dan wawancara diklasifikasikan menjadi dua
kategori yaitu menurut indikator soal dan indikator berpikir kritis. Kemampuan
berpikir kritis peserta didik diukur dengan menggunakan enam tingkatan yang peneliti
ambil menurut Glaser yaitu memahami informasi dan mengenali masalah, memiliki
sifat terbuka dalam mencari cara-cara lain untuk memecahkan masalah, menentukan
dan menyusun pertimbangan, menganalisis data, membuat kesimpulan jawaban, dan
memberikan penjelasan lanjut.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil (1)
langkah-langkah membelajarkan peserta didik dengan menggunakan model eliciting
activities terdiri dari delapan langkah yaitu: a) pendidik memberikan pengantar materi,
b) pengkelompokan, c) menghadapkan dengan lembar permasalahan model eliciting
activities, d) pertanyaan kesiapan, e) membacakan soal, f) membimbing peserta didik
untuk menemukan solusi, g) presentasi hasil pekerjaan, dan h) generalisasi solusi. (2)
Kemampuan berpikir kritis peserta didik setelah melaksanakan tes menunjukkan hasil
sebagai berikut: sebanyak 20,69% peserta didik berada dalam kategori sangat baik,
10,34% peserta didik berada dikategori baik, 6,90% peserta didik berada dikategori
cukup, 27,59% peserta didik berada dikategori kurang, 34,48% peserta didik berada
dikategori sangat kurang. Berdasarkan hasil tes dan wawancara yang telah dilakukan,
sebagian besar peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam memahami informasi
dan mengenali masalah. Beberapa peserta didik memiliki sifat terbuka dalam mencari
cara-cara lain untuk memecahkan masalah. Beberapa peserta didik juga dapat
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menentukan dan menyusun pertimbangan. Serta sebagian besar peserta didik
mengalami kesulitan dalam menganalisis data, sehingga banyak peserta didik tidak
dapat membuat kesimpulan jawaban dan penjelasan lanjut.

Kata Kunci: Model Eliciting Activities, Berpikir Kritis, SPLTV
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ABSTRACT
Winarko Atmojo. 151414053. 2020. An Application of Mathematics Learning
Using Eliciting Activities Model to Find Out Critical Thinking Levels of Students
Grade X MIPA Tarakanita Magelang Senior High School, School Year 2019/2020
In The Material System Three-Variable Linear Equations.
The world of education requires students who can think critically to solve
problems, especially in the field of mathematics studies. This can be measured using
the Eliciting Activity Model. The aims of this research is (1) to find out the steps in
teaching the material system of three-variable linear equations with eliciting activities
model for students of X MIPA Class in SMA Tarakanita Magelang and (2) to find out
the level of critical thinking skills of students of Class X MIPA in SMA Tarakanita
Magelang after applying eliciting activities model.
This research used qualitative descriptive. The subjects of this research were
29 students in grade X MIPA Class in SMA Tarakanita Magelang. The data-gathering
techniques in this research were an observation of the implementation of learning,
written tests, and interviews. The data of observation of implementation describes the
steps of learning model that use eliciting activities model. The data of a written test
and the data of an interview are classified into two categories namely, question
indicators and critical thinking indicators. The students’ capability of critical thinking
is measured using six levels, namely understanding the information and knowing the
problem, solving a problem flexibly, determining and composing the consideration,
analyzing the data, creating an answer conclusion, and providing a further
explanation.
The results showed that (1) the steps in teaching students by using eliciting
activities model consists of eight steps, namely (a) giving a material introduction, (b)
grouping, (c) dealing with problem sheet of eliciting activities model, (d) giving a
readiness question, (e) reading a question, (f) guiding the students to find the solution,
(g) presenting the result of working, and (h) giving a generalization of solutions. (2)
The students’ capability of critical thinking after applying the test showed that 20,69%
of students are in very good category, 10,34% of students are in good category, 6,90%
of students are in normal category, 27,59% of students are in less category, and
34,34% of students are in very less category. The results of a written test and an
interview showed that some students have not a difficulty in understanding information
and recognizing problems. Some of the students solve the problems flexibly.
Furthermore, most students have difficulty in analyzing data, so many students are
unable to draw the answers and further conclusions.

Keyword: Model Eliciting Activities, Critical Thinking, SPLTV
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Matematika terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia berhubungan
dengan ide, proses dan penalaran, menurut Ruseffendi yang dikutip oleh Eman
Suherman (2003:16). Pendapat tersebut berkesinambungan dengan matematika
berkenaan dengan ide, aturan-aturan, hubungan-hubungan yang diatur secara
logis sehingga matematika berkaitan dengan konsep-konsep abstrak (Hudoyo,
1988:3). Dari beberapa pendapat para ahli dan wawancara peneliti dengan
peserta didik, terlihat bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sulit
dan ditakuti bahkan sampai dihindari oleh peserta didik karena sifatnya yang
abstrak, perhitungan yang rumit, penggunaan banyak rumus dan lain
sebagainya. Peserta didik kesulitan untuk memahami konsep karena mereka
sering melakukan metode penghafalan rumus-rumus dalam setiap penyelesaian
soal seperti pada saat mengerjakan soal matematika materi aljabar. Hal tersebut
sangat tidak cocok dalam mata pelajaran ini karena jika peserta didik diberikan
soal yang berbeda dengan contoh latihan kemungkinan yang akan terjadi adalah
peserta didik tidak dapat menggunakan rumus yang mereka hafal, akibatnya
mereka merasa kesulitan bahkan mereka tidak tahu apa yang akan mereka
tuliskan dikolom jawaban.
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Pendidikan semakin penting dalam abad ke-21 terutama untuk menumbuhkan
rasa ingin tahu peserta didik, keterampilan belajar, dan inovasi. Sesuai dengan
21st Century Partnership Learning Framework (dalam Badan Standar Nasional
Pendidikan, 2010:43-45) menyebutkan bahwa kompetensi yang diperlukan di
abad ke-21 yaitu Critical Thinking and Problem Solving, Creativity and
Innovation,

Communication

and

Collaboration,

Information

and

Communications Technology Literacy, Contextual Learning, and Information
and Media Literacy.
Berdasarkan kompetensi tersebut kemampuan yang ada dalam
pendidikan abad 21, critical thinking and problem solving yang berarti mampu
berpikir secara kritis yang berarti dapat merespon dan menindaklanjuti, lateral
yang berarti dapat mengubah kata benda atau kata ganti, dan sistemik yang
berarti satu kesatuan yang berkaitan untuk membentuk suatu totalitas, terutama
dalam konteks pemecahan masalah, creativity and innovation yang berarti
mampu mengembangkan kreativitas untuk menghasilkan terobosan yang
inovatif, communication and collaboration yang berarti mampu berkomunikasi
dan berkolaborasi secara efektif dengan pihak yang bersangkutan, information
and communications technology literacy yang berarti mampu memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas
sehari-hari, contextual learning yang berarti mampu menjalani aktivitas
pembelajaran mandiri yang kontekstual sebagai bagian dari pengembangan
pribadi, dan information and media literacy yang berarti mampu memahami
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dan menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan berbagai
gagasan dan melasanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan berbagai
pihak (BSNP, 2010). Sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang dipaparkan
di atas, berpikir kritis merupakan salah satu kemapuan yang digunakan dalam
pendidikan abad 21. Berpikir kritis sebagai alat yang mampu melatih peserta
didik dalam menyelesaikan masalah dengan memunculkan ide-ide serta
menghubungkan konsep-konsep matematika, membangun dan memperbaiki
situasi yang bermasalah dengan cara mengidentifikasi, menganalisis,
mengumpulkan hipotesis, dan mengevaluasi hingga mendapatkan kesimpulan.
Berpikir kritis adalah proses yang disengaja dan dilakukan secara sadar
untuk menafsirkan sekaligus mengevaluasi sebuah informasi dari pengalaman,
keyakinan dan kemampuan yang ada (Mertes, 1986). Sesuatu yang dilakukan
secara disengaja serta sadar merupakan hal yang sangat penting bagi peserta
didik terutama saat menyelesaikan masalah matematika dan ilmu pengetahuan
lainnya. Sedangkan untuk menafsirkan merupakan cara peserta didik untuk
menjelaskan maksud dari suatu kalimat yang mereka baca yakni soal,
mengevaluasi sebuah informasi dari pengalaman, keyakinan dan kemampuan
artinya menilai sebuah sesuatu yang telah dibaca serta membandingkannya
dengan pengalaman yang telah dialami terutama hal yang bersangkutan dengan
soal-soal dan peserta didik percaya diri dengan jawaban yang telah mereka buat
didukung dengan kemampuan yang dimiliki peserta didik untuk menyelesaikan
soal tersebut. Dengan meningkatkan kemampuan berpikir kritis akan
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memberikan ruang bagi perkembangan potensi peserta didik seperti
memberikan ide-ide baru dengan argumen yang mendukung, memberikan
kepuasan kepada individu yang berhasil, serta membuat peserta didik percaya
dengan kemampuan mereka untuk mencapai mimpi mereka. Potensi itu dapat
diwujudkan bila pembelajaran matematika menekankan pada

aspek

peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mengharuskan peserta
didik memanipulasi informasi dan memberikan mereka implikasi baru.
Seperti pendapat dari Edward Glaser yang dikutip Alec Fisher
diterjemahkan oleh Benyamin Hadinata (2008), menyatakan bahwa indikator
seseorang berpikir kritis ketika seseorang itu dapat (1) mengenal masalah; (2)
mencari cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani masalah-masalah itu;
(3) mengumpulkan data dan menyusun informasi yang diperlukan; (4)
mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan; (5) memahami
dan menggunakan bahasa secara tepat, jelas dan khas, (6) menganalisis data;
(7) menilai fakta dan mengevaluasi pernyataan-pernyataan; (8) mengenal
adanya hubungan yang logis antar masalah-masalah; (9) menarik kesimpulankesimpulan dan kesamaan-kesamaan yang diperlukan; (10) menguji kesamaankesamaan dan kesimpulan-kesimpulan yang seseorang ambil; (11) menyusun
kembali pola-pola keyakinan seseorang berdasarkan pengalaman yang lebih
luas; dan (12) membuat penilaian yang tepat tentang hal-hal yang kualitaskualitas tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pendapat tersebut
dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis sangat penting untuk melatih
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keterampilan mengolah kata, membangun ide baru dengan argumen yang ada,
serta mendapatkan hasil yang tepat, sehingga potensi dapat berkembang dalam
hal-hal yang diminati untuk mencapai tujuan.
Pada institusi pendidikan kegiatan utama yang dilaksanakan adalah
pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pasal 1 menyatakan bahwa pembelajaran adalah “proses
interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar”. Berdasarkan pendapat tersebut maka pembelajaran adalah
suatu proses belajar yang dibangun oleh pendidik untuk mengembangkan
kreatifitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta
dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksikan pengetahuan baru
sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran.
Akibatnya pendidik dituntut terampil untuk membuat desain pembelajaran
yang inovatif dengan memanfaatkan metode atau model pembelajaran yang
menarik untuk membuat peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran,
sehingga peserta didik dapat mengeksplorasi dan mengembangkan kemampuan
mereka serta mencapai hasil belajar yang maksimal.
Berbagai macam model pembelajaran matematika seperti model
pembelajaran langsung, model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran
tipe STAD (Student Teams-Achievement Divisions), model pembelajaran MakeA Match, Model Eliciting Activities, dan lainnya sebagainya. Model-model
pembelajaran yang diterapkan pada proses kegiatan pembelajaran akan
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memberikan dampak bagi peserta didik dalam mempelajari materi
pembelajaran. Adapun Model Eliciting Activities yang telah dilaksanakan
dalam penelitian yang dilakukan oleh Euis Istiana (Istiana, 2013) yang berjudul
meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif matematika dengan
pendekatan Model Eliciting Activities (MEAs) pada siswa, peneliti
membandingkan pembelajaran yang menggunakan Model Eliciting Activities
dengan pembelajaran biasa dengan hasil yang menunjukan bahwa peningkatan
kemampuan berpikir kreatif matematika siswa yang belajar dengan pendekatan
MEAs lebih baik secara signifikan daripada siswa yang belajar dengan
pembelajaran biasa, dan adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis
matematika siswa yang belajar dengan pembelajaran biasa secara signifikan
lebih baik daripada siswa yang belajar dengan pendekatan MEAs. Selanjutnya
peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematika siswa baik kelompok atas
maupun kelompok bawah yang memperoleh pembelajaran matematika dengan
pendekatan MEAs lebih baik secara signifikan daripada siswa kelompok atas
dan kelompok bawah yang mendapatkan pembelajaran biasa, dan peningkatan
kemampuan berpikir kritis matematika siswa baik kelompok atas maupun
kelompok bawah yang belajar dengan pembelajaran biasa lebih baik secara
signifikan daripada siswa kelompok atas dan kelompok bawah yang belajar
dengan pendekatan MEAs. Selanjutnya analisis data angket sikap siswa
memperlihatkan bahwa siswa menunjukan sikap positif terhadap pembelajaran
matematika dengan pendekatan MEAs.
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Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli Amalia, dkk (Amalia,
2015) yang lebih fokus terhadap kemampuan berpikir kreatif dan kepercayaan
diri dengan judul yakni penerapan Model Eliciting Activities untuk
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis dan self-confidence
siswa SMA terutama pada siswa kelas X-IA3. Hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa peningkatan dalam berpikir kreatif matematis siswa ada
pada mereka yang menerapkan kegiatan Model Eliciting Activities. Sementara
itu, hasil dari kuesioner membuktikan bahwa sebagian besar siswa (74,6%)
membangun

pandangan

positif

terhadap

pembelajaran

matematika

menggunakan kegiatan Model Eliciting Activities. Sebaliknya, tidak ada
korelasi antara kemampuan berpikir dan kepercayaan diri dalam pembelajaran
matematika. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di atas dapat
disimpulkan bahwa penggunaan Model Eliciting Activities mendapatkan hasil
yang positif dan dapat meningkatkan cara berpikir kreatif maupun selfconfident peserta didik.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peserta didik di SMA
Tarakanita Magelang terkait materi sistem persamaan linear tiga variabel
dengan kemampuan berpikir kritis, peserta didik mengalami kesulitan seperti
menghafal rumus-rumus atau langkah-langkah dalam penyelesaian saat ujian,
kurangnya latihan menggunakan soal-soal cerita dengan contoh menjadikan
peserta didik sulit untuk memodelkan soal dalam bentuk kalimat matematika,
peserta didik kurang paham dengan penjelasan guru saat memberikan materi
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karena guru hanya memberikan rumus dan tidak menjelaskan asal persamaan
yang telah didapatkan (disini peserta didik senang jika dijelaskan dengan rinci
hal-hal yang telah dituliskan dipapan tulis dan diberikan contoh nyatanya)
contohnya dengan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta
didik lebih mudah menangkap maksud dari soal daripada langsung dari bentuk
matematika. Peserta didik jarang membuat rangkuman sendiri atau peta konsep
yang dapat mempermudah mereka dalam memahami materi pelajaran terutama
hal-hal yang penting. Oleh karena itu, peserta didik belum dapat
mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam memahami konsep dalam
pelajaran matematika. Berdasarkan masalah-masalah yang telah dipaparkan,
peneliti akan menganalisis penerapan Model Eliciting Activities untuk
mengetahui kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas X SMA Tarakanita
Magelang.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, dapat
diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:
1. Dalam menyelesaikan soal, peserta didik cenderung menggunakan
langkah-langkah seperti yang diberikan guru dan tidak berusaha
mencari cara lain, peserta didik mencatat hal-hal yang dituliskan
guru dipapan tulis tanpa memahami terlebih dahulu.
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2. Guru masih menggunakan metode konvensional dalam mengajar
sehingga peserta didik kurang terlibat aktif dalam proses
pembelajaran.
3. Guru jarang memberikan latihan soal berupa soal kontekstual
sehingga kesempatan peserta didik untuk melatih kemampuan
berpikir kritis dalam pembelajaran matematika masih kurang.
C. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah tersebut, maka didapati rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana

langkah-langkah

membelajarkan

materi

sistem

persamaan linear tiga variabel dengan menggunakan Model
Eliciting Activities untuk peserta didik kelas X MIPA SMA
Tarakanita Magelang?
2. Bagaimana tingkat berpikir kritis peserta didik kelas X MIPA SMA
Tarakanita Magelang setelah mengalami Model Eliciting Activities?
D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah yang
sudah ada, yakni:
1. Mengetahui

langkah-langkah

membelajarkan

materi

sistem

persamaan linear tiga variabel dengan menggunakan Model
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Eliciting Activities untuk peserta didik kelas X MIPA SMA
Tarakanita Magelang.
2. Mengetahui tingkat berpikir kritis peserta didik kelas X MIPA SMA
Tarakanita Magelang setelah menggunakan Model Eliciting
Activities.
E. Pembatasan Masalah
Dalam penelitian ini peneliti menyadari adanya keterbatasan yang
dimiliki seperti biaya, tenaga, waktu, dan kesempatan dalam melakukan
penelitian. Dalam penelitian ini peneliti hanya melakukan penelitian mengenai
tingkat berpikir kritis peserta didik menggunakan Model Eliciting Activities
(MEAs) pada pokok bahasan sistem persamaan linear tiga variabel.
F. Penjelasan Istilah
1. Model Eliciting Activities
Model Elicting Activities atau MEAs adalah salah satu model
pembelajaran yang mengkolaborasikan materi belajar dan kehidupan
sehari-hari. Model ini bertujuan mempermudahkan peserta didik untuk
menerima materi belajar dengan mengkaitkan dengan aktivitasnya.
2. Berpikir kritis
Berpikir kritis adalah sebuah aktivitas mental yang digunakan untuk
memecahakan masalah yang berkaitan dengan langkah-langkah yang tepat.
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Yakni

memahami,

mengaplikasi,

menganalisis,

mensintesis,

dan

mengevaluasi suatu argumen untuk memecahkan masalah.
G. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian yang dilakukan di SMA Tarakanita Magelang
diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Bagi peserta didik
Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan motivasi kepada
peserta didik dalam belajar matematika, selain itu peserta didik
memperoleh pengalaman baru saat proses pembelajaran dan dapat
bekerjasama dengan rekannya.
2. Bagi pendidik
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi
pendidik untuk menggunkan model pembelajaran Model Eliciting
Activities

(MEAs).

Pendidik

dapat

menciptakan

variasi

pembelajaran di kelas.
3. Bagi peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta
pengalaman, sehingga dikemudian hari ketika menjadi seorang
pendidik

bisa

menerapkan

pembelajaran

yang

menginspirasi, dan menyenangkan untuk peserta didik.

menarik,
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H. Sistematika
Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masingmasing menampakkan keunikan, namun dalam setiap bab saling mendukung
dan melengkapi. Berikut adalah bagian-bagianya.
1. BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah,
penjelasan istilah, manfaat penelitian dan sistematika.
2. BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai Model Eliciting Activities, berpikir
kritis, penelitian yang relevan, materi pembelajaran sistem persamaan
linear tiga variabel, dan kerangka berpikir.
3. BAB III METODE PENELITIAN
Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, subjek dan objek
penelitian, waktu dan tempat penelitian, bentuk data, teknik pengumpulan
data, instrumen pengumpulan data, dan prosedur pelaksanaan penelitian.
4. BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN
Pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai persiapan dan
pelasanaan penelitian, hasil dan analisis data penelitian, pembahasan, dan
keterbatasan penelitian.
5. BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas kesimpulan dan saran.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Model Eliciting Activities
1. Pengertian Model Eliciting Activities
Menurut Echols (1993:209), eliciting berasal dari kata elicit yang
berarti mendatangkan, mendapatkan atau memperoleh, sehingga dapat
dikatakan bahwa MEAs adalah model pembelajaran matematika untuk
memahami, menjelaskan, dan mengkomunikasikan konsep-konsep
matematika yang terkandung dalam suatu sajian permasalahan melalui
pemodelan

matematika.

MEAs

merupakan

pendekatan

yang

mendukung aktivitas peserta didik dalam mendatangkan, mendapatkan
atau memperoleh solusi dari masalah dengan cara memodelkan soal ke
model matematika sebagai solusi yang diperoleh melalui proses
berpikir dan bekerjasama. Model ini terbentuk dari kolaborasi pendidik
matematika, professor, dan lulusan di Amerika dan Australia. Lesh,
et.all. sebagaimana dikutip oleh Chamberlin and Moon (2008: 4)
menyatakan

bahwa

penciptaaan

dan

pengembangan

model

pembelajaran Model Eliciting Activities (MEAs) muncul pada
pertengahan tahun 1970 untuk memenuhi kebutuhan kurikuler yang
belum terpenuhi oleh kurikulum yang telah ada. Awalnya MEAs
digunakan untuk pendidikan menengah yang mengharapkan peserta
didik dapat membentuk sebuah model matematis berupa sistem
konseptual yang membuat peserta didik
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berada pada pengalaman tersebut. Namun adaptasi dari model ini
terjadi dari pendidikan dasar hingga tingkat yang lebih tinggi. Jadi,
dalam penggunaan model ini peserta didik diharapkan tidak hanya
sekedar menghasilkan model matematika tetapi juga mengerti konsepkonsep yang digunakan dalam pembuatan model matematika dari
permasalahan yang diberikan.
Model Eliciting Activities (MEAs) merupakan salah satu model
pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik serta
mengkomunikasikan konsep-konsep yang sedang dipelajari. Menurut
Widyastuti (2010:11), Model Eliciting Activities (MEAs) didasarkan
pada situasi kehidupan nyata peserta didik, bekerja dalam kelompok
kecil, dan menyajikan sebuah model matematis sebagai solusi. Sama
dengan pendapat dari Permana (2010:34) pendekatan pembelajaran
untuk memahami, menjelaskan dan mengkomunikasikan konsepkonsep yang terkandung dalam suatu sajian melalui proses pemodelan
matematika.
Model

Eliciting

Activities

(MEAs)

merupakan

kegiatan

pembelajaran ysng diawali dengan penyajian suatu masalah untuk
menghasilkan model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan
masalah matematika dimana peserta didik bekerja dalam bentuk
kelompok-kelompok kecil selama proses pembelajaran yang nantinya
akan mengkomunikasikan hasil diskusi mereka berupa presentasi
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setelah itu peserta didik dan pendidik menggeneralisasikan hasil
presentasi.
2. Prinsip Model Eliciting Activities (MEAs)
Lesh (2007:173-194), menyatakan bahwa terdapat enam prinsip
dalam model pembelajaran Model Eliciting Activities (MEAs), prinsip
tersebut adalah sebagai berikut:
a. Prinsip Kontruksi Model
Prinsip

ini

menyatakan

bahwa

kegiatan

yang

dikembangkan menghendaki peserta didik (problem solver)
untuk membuat suatu sistem atau model matematika untuk
mencapai tujuan pemecahan masalah. Menurut Chamberlin dan
Moon (Widyastuti, 2010:16), penciptaan model matematis
membutuhkan suatu konsep yang kuat tentang pemahaman
masalah

sehingga

dapat

membantu

siswa

menjelmakan

pemikiran mereka. Keuntungan menciptakan model matematika
adalah

dapat

memberikan

pemahaman

mendalam

dan

memungkinkan peserta didik untuk mentransfer respon mereka
kepada situasi serupa untuk melihat apakah model dapat
digeneralisasikan.
b. Prinsip Realita
Prinsip ini menyatakan bahwa permasalahan yang
disajikan sebaiknya masalah realistis dan dapat terjadi dalam
kehidupan

peserta

didik.

Prinsip

ini

bertujuan

untuk
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meningkatkan minat serta pola pikir peserta didik dalam
membuat model serta menyelesaikan masalah yang diberikan.
Permasalahan yang realistis memungkinkan respon serta solusi
kreatif dari peserta didik.
c. Generalisasi
Prinsip ini menyatakan bahwa model harus dapat
digeneralisasikan dan dapat digunakan dalam situasi serupa. Jika
model yang dikembangkan dapat digeneralisasikan pada situasi
yang serupa, maka respon peserta didik dapat dikatakan sukses.
d. Prinsip Penilaian Mandiri
Prinsip ini menyatakan bahwa peserta didik harus mampu
mengukur kelayakan dan kegunaan solusi tanpa bantuan
pendidik. Chamberlain & Moon (2008:11-12), menyatakan
bahwa

self-assessment

saat

kelompok-kelompok

mencari

jawaban yang tepat. Dalam kegiatan pencarian jawaban awal
biasanya peserta didik dan kelompok belum mampu mendapatkan
jawaban yang tepat, namun mereka akan berusaha untuk
memperoleh jawaban yang tepat. Kegiatan presentasi yang
dilakukan dapat membuat peserta didik mengetahui pemikiran
atas pekerjaan mereka.
e. Prinsip Konstruksi Dokumentasi
Prinsip ini menyatakan bahwa selain menghasilkan
model, peserta didik juga harus menyatakan pemikiran mereka
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sendiri

selama

bekerja

dalam

kegiatan

kelompok

dan

memberikan argumen mengenai jawaban yang mereka berikan.
Prinsip ini berhubungan dengan prinsip self-assessment, yang
menghendaki peserta didik mengevaluasi kemajuan diri dan
model matematika yang mereka hasilkan dan melihat model
sebagai alat untuk merefleksi diri dalam bentuk tulisan.
f. Prinsip Prototipe yang Efektif
Prinsip ini menyatakan bahwa model yang dihasilkan
harus dapat ditafsirkan dengan mudah oleh orang lain. Prinsip ini
membantu peserta didik belajar bahwa solusi kreatif yang
diterapkan pada permasalahan matematis berguna dan dapat
digeneralisasikan.
3. Tahap-Tahap Pembelajaran Model Eliciting Activities (MEAs)
Permana (2010:13) menjelaskan bahwa MEAs merupakan model
pendekatan pembelajaran untuk

memahami, menjelaskan dan

mengkomunikasikan konsep-konsep yang terkandung dalam suatu
masalah melalui tahapan proses pemodelan matematika. Menurut
NCTM (Permana, 2010:35), terdapat tahap-tahap dasar dalam proses
pemodelan matematis bagi peserta didik meliputi:
a. Mengidentifikasi dan menyederhanakan (simplikasi) situasi
masalah dunia nyata
Peserta

didik

menyederhanakan

masalah

dengan

mengabaikan informasi yang kurang penting. Cara untuk
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mengelompokkan informasi yang penting atau tidak penting
melalui observasi, bertanya, dan berdiskusi. Oleh sebab itu,
tujuan dari tahap ini peserta didik menyatakan bentuk yang
setepat mungkin.
b. Membangun model matematika
Di tahap ini peserta didik mampu merepresentasikan
masalah dalam bentuk matematika atau membangun model
matematika. Cara yang dilakukan oleh peserta didik seperti
mendefinisikan variabel, membuat notasi, dan secara eksplisit
mendefinisikan berbagai bentuk dari hubungan dan struktur
matematika, membuat grafik, atau menulis persamaan.
c. Mentransformasi dan memecahkan model
Tahap ini peserta didik memecahkan model yang telah
dibuat pada tahap sebelumnya, jawaban dipahami dalam
konteks. Jika model tidak dapat dipecahkan dan solusi tidak
ditemukan, maka peserta didik perlu untuk meyederhanakan
model tersebut lebih lanjut.
d. Menginterpretasi model
Setelah peserta didik menemukan jawaban dengan model
matematis yang mereka gunakan, kemudian dilanjutkan dengan
kembali ke situasi masalah yang spesifik.
Menurut Chamberlin dan Moon (2008:5) dikatakan bahwa, MEAs
diimplementasikan ke dalam beberapa langkah, yaitu:
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a. Guru memberikan sebuah artikel yang memuat permasalahan
yang berhubungan dengan konteks pelajaran bagi para peserta
didik.
b. Peserta didik merespon masalah-masalah yang terdapat pada
artikel tersebut.
c. Guru membaca kembali permasalahan bersama dengan peserta
didik dan memastikan setiap kelompok mengerti apa yang
dipertanyakan.
d. Peserta didik membuat model matematika dari permasalahan
tersebut secara berkelompok.
e. Setelah peserta didik menyelesaikan masalah tersebut, peserta
didik mempresentasikan pekerjaan mereka di depan kelas
Yu & Chang (2017:40), menyatakan bahwa setiap kegiatan Model
Eliciting Activities (MEAs) terdiri atas empat bagian utama, yaitu:
lembar permasalahan, pertanyaan kesiapan, permasalahan, dan proses
berbagai solusi melalui kegiatan presentasi. Tujuan dari lembar
permasalahan dan pertanyaan kesiapan adalah untuk memperkenalkan
konteks permasalahan kepada peserta didik dan peserta didik bisa
mendapatkan gambaran permasalahan melalui membaca lembar
permasalahan dan pertanyaan kesiapan hanya seperti pemanasan untuk
memastikan bahwa peserta didik telah memiliki pengetahuan dasar
yang

mereka

perlukan

untuk

menyelesaikan

permasalahan.

Permasalahan harus menjadi bagian utama dari pembelajaran yang
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disajikan pendidik kepada peserta didik sesuai dengan pengetahuan
yang mereka miliki. Bagian terakhir adalah proses berbagi solusi atau
presentasi solusi dimana pendidik berusaha mendorong peserta didik
untuk tidak hanya mendengarkan kelompok lain presentasi tetapi juga
mencoba untuk memahami solusi kelompok lain dan menilai seberapa
baik solusi tersebut. Salah satu karakteristik unik dari Model Eliciting
Activities (MEAs) adalah bahwa peserta didik menyelesaikan masalah
yang diberikan kepada mereka dan menggeneralisasikan model yang
mereka buat untuk situasi yang sama.
4. Langkah-Langkah Pembelajaran Model Eliciting Activities (MEAs)
Pada penelitian ini, langkah Model Eliciting Activities (MEAs) yang
digunakan adalah sebagai berikut.
a. Pendidik memberikan pengantar mengenai materi yang akan
disampaikan.
b. Peserta didik dikelompokkan dengan anggota 3-4 orang tiap
kelompok.
c. Pendidik memberikan lembar permasalahan Model Eliciting
Activities berupa Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD).
d. Peserta didik siap terhadap pertanyaan yang diajukan
berdasarkan permasalahan dalam Lembar Kegiatan Peserta
Didik (LKPD).
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e. Pendidik membacakan permasalahan bersama peserta didik dan
memastikan bahwa setiap kelompok mengerti apa yang sedang
ditanyakan.
f. Peserta didik berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut.
g. Peserta didik mempresentasikan model matematis mereka
setelah membahas dan meninjau ulang solusi.

5. Kelemahan Model Eliciting Activities (MEAs)
Model Eliciting Activities memiliki kekurangan, yaitu:
a. Bagi peserta didik
Menyampaikan masalah secara langsung dan mudah
dipahami oleh peserta didik yang lain merupakan hal yang sulit
sehingga

meningkatkan

peluang

salah

persepsi

dan

menghambat komunikasi dalam merespon masalah yang
diberikan. Dampak lain yang dapat terjadi adalah peserta didik
merasa

kegiatan

belajar

kurang

menarik

dan

tidak

menyenangkan.
b. Bagi pendidik
Sebagai pendidik terdapat tantangan dalam penerapan
MEAs seperti kesulitan dalam mengemukakan masalah dan
membuat soal pemecahan masalah yang tepat bagi peserta didik.
Hal ini dapat memicu terjadinya miss communication antara
pendidik dan peserta didik dalam merespon masalah yang
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terkait serta penggunaan waktu yang tidak bisa dikontrol
terutama saat berdiskusi.
6. Kelebihan Model Eliciting Activities (MEAs)
Model Eliciting Activities memiliki kelebihan, yaitu:
a. Bagi peserta didik
Peserta

didik

terbiasa

untuk

memecahkan

atau

menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah kontekstual serta
dapat bekerjasama dengan orang lain dan berani untuk
mengutarakan ide-ide saat presentasi dan melatih kepercayaan
diri mereka.
b. Bagi pendidik
Pendidik

lebih

sedikit

menggunakan

waktu

untuk

menjelaskan materi, karena waktu pembelajaran lebih dominan
pada kegiatan diskusi peserta didik.
B. Berpikir Kritis
1. Berpikir Kritis
Berpikir kritis adalah pengujian secara rasional terhadap ide-ide,
kesimpulan, pendapat, prinsip, pemikiran, masalah, kepercayaan dan
tindakan, Bandman (1988). The National Council for Excellence in
Critical Thinking (Susilowati, Sajidan, & Ramli, 2017) menyatakan
bahwa berpikir kritis adalah proses disiplin berpikir yang bersumber
pada

aktivitas

dan

kemampuan

mengkonsep,

mengaplikasi,

menganalisis, sintesis, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh
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berdasarkan pengalaman refleksi ataupun komunikasi serta tindakan.
Berpikir kritis adalah kemampuan memberi alasan secara terorganisasi
dan mengevaluasi kualitas suatu alasan secara sistematis (Hassoubah,
2007). Sedangkan berpikir kritis menurut Chance (1986), adalah
kemampuan

menganalisis

suatu

fakta,

mencetuskan,

menarik

kesimpulan, mengevaluasi argumen, dan memecahkan masalah.
Hampir sama dengan pendapat Susanto (2013:121) berpikir kritis
adalah suatu kegiatan melalui cara berpikir tentang ide atau gagasan
yang berhubungan dengan konsep yang diberikan atau masalah yang
dipaparkan.

Berdasarkan definisi yang dipaparkan di atas, dapat

disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah kemampuan dalam
mengambil

keputusan

atau

tindakan

yang

rasional

dengan

menggunakan logika atau argumen yang mendukung terutama dalam
menganalisis suatu fakta, menentukan gagasan, mempertahankan
pendapat, membandingkan, menarik kesimpulan, mengevaluasi
argumen dan menyelesaikan masalah yang terkait.
2. Indikator Berpikir Kritis
Indikator berpikir kritis menurut Glaser (Hadinata, 2008),
menyatakan sebagai berikut:
a. Mengenal masalah.
b. Mencari cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani
masalah-masalah itu.
c. Mengumpulkan data dan menyusun informasi yang diperlukan.
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d. Mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan.
e. Memahami dan menggunakan bahasa secara tepat, jelas dan
khas.
f. Menganalisis data.
g. Menilai fakta dan mengevaluasi pernyataan-pernyataan.
h. Mengenal adanya hubungan yang logis antar masalah-masalah.
i. Menarik kesimpulan-kesimpulan dan kesamaan-kesamaan yang
diperlukan.
j. Menguji kesamaan-kesamaan dan kesimpulan-kesimpulan yang
seseorang ambil.
k. Menguji kembali pola-pola keyakinan seseorang berdasarkan
pengalaman yang lebih luas, dan
l. Membuat penilaian yang tepat tentang hal-hal yang kualitaskualitas tertentu dalam kehidupan sehari-hari.
Sedangakan indikator menurut Ennis dalam Costa (1985: 16)
terdapat 12 indikator berpikir kritis yang dikelompokan dalam 5 bagian,
yakni keterampilan berpikir, yaitu memberikan penjelasan sederhana
(elementary clarification), membangun keterampilan dasar (basic
support), menyimpulkan (interfence), membuat penjelasan lebih lanjut
(advance clarification), serta strategi dan taktik (strategy and tactics).
Ada 5 bagian itu memiliki 12 bagaian indikator dan sub indikator yang
disajikan dalam Tabel 2.1.
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No

1.

2.

Tabel 2. 1 Indikator dan Sub Indikator
Kelompok
Indikator
Sub Indikator
 Mengidentifikasi atau
merumuskan
pertanyaan
 Mengidentifikasi atau
Memfokuskan
merumuskan kriteria
pertanyaan
untuk
mempertimbangakan
kemungkinan jawaban
 Menjaga kondisi
berpikir
 Mengidentifikasi
kesimpulan
 Mengidentifikasi
Memberikan
kelaimat-kalimat
penjelasan
pertanyaan
sederhana
 Mengidentifikasi
Menanalisis
kalimat-kalimat bukan
argument
pertanyaan
 Mengidentifikasi dan
menangani suatu
ketidaktepatan
 Melihat struktur dari
suatu argumen
 Membuat ringkasan
Bertanya
dan  Memberikan
menjawab
penjelasan sederhana
pertanyaan
 Menyebutkan contoh
 Mempertimbangkan
keahlian
 Mempertimbangkan
kemenarikan konflik
 Mempertimbangkan
Mempertimbangkan
kesesuaian sumber
apakah sumber dapat  Mempertimbangkan
Membangun
dipercaya atau tidak
penggunaan prosedur
keterampilan
yang tepat
dasar
 Mempertimbangkan
resiko untuk reputasi
 Kemampuan untuk
memberikan alasan
Mengobservasi dan  Melibatkan sedikit
memperimbangkan
dugaan
laporan observasi
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No

Kelompok

Indikator

Sub Indikator
 Menggunakan waktu
yang singkat antara
observasi dan laporan
 Melaporkan hasil
observasi
 Merekam hasil
observasi
 Menggunakan buktibukti yang benar
 Menggunakan akses
yang baik
 Mengunakan
teknologi
 Mempertanggungjawa
bkan hasil observasi

Mendeduksi
dan
mempertimbangkan
hasil deduksi

Menginduksi
dan
mempertimbangkan
hasil induksi
3.

Menyimpulkan

Membuat
menentukan
pertimbangan

dan
hasil

 Siklus logika Euler
 Mengkondisikan
logika
 Menyatakan tafsiran
 Mengemukakan hasil
yang umum
 Mengemukakan
kesimpulan dan
hipotesis
 Mengumukakan
hipotesis
 Merancang
eksperimen
 Menarik kesimpulan
sesuai fakta
 Menarik kesimpulan
dari hasil menyelidiki
 Membuat dan
menentukan hasil
pertimbangan
berdasarkan latar
belakang fakta-fakta
 Membuat dan
menentukan hasil
pertimbangan
berdasarkan akibat
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No

4.

5.

Kelompok

Indikator

Sub Indikator
 Membuat bentuk
definisi
 Strategi membuat
definisi
Mendefinisikan
 Beritndak dengan
istilah
dan
memberikan
mempertimbangkan
penejelasan lanjut
suatu definisi
Memberikan
 Mendefinisikan dan
penjelasan lanjut
menangani
ketidakbenaran yang
disengaja
 Membuat isi definisi
 Penjelasan bukan
Mengidentifikasi
pernyataan
asumsi-asumsi
 Mengkonstruksi
argumen
 Mengungkap masalah
 Memilih kriteria
untuk
mempertimbangkan
solusi yang mungkin
Menentukan suatu  Merumuskan solusi
tindakan
alternatif
 Menentukan tindakan
sementara
 Mengulang kembali
Mengatur strategi
dan taktik
 Mengatasi
penerapannya
 Menggunakan
argumen
 Menggunakan strategi
Berinteraksi dengan
logika
orang lain
 Menentukan strategi
retorika
 Menunjukkan posisi,
orasi, atau tulisan
Menurut Wade (1995), mendefinisikan delapan karakterisitk
berpikir kritis meliputi:
a. Kegitan merumuskan pertanyaan
b. Membatasi permasalahan
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c. Menguji data-data
d. Menganalisis berbagai pendapat dan bias
e. Menghindari pertimbangan yang sangat emosional
f. Menghindari penyederhanaan berlebihan
g. Mempertimbangkan berbagai interpretasi, dan
h. Mentoleransi ambiguitas.
Adapun pendapat dari Berry K. Beyer dalam Hendra Surya
(2013:163-164), menjelaskan karakteristik yang berhubungan dengan
berpikir kritis dalam enam bagian yakni:
a. Watak (Dispositions)
Seseorang memiliki sifat skeptis, tidak mudah percaya,
sangat terbuka, menghargai kejujuran, respek terhadap data dan
pendapat, respek terhadap kejelasan dan ketelitian, mencari
pandangan-pandangan lain yang berbeda, dan akan berubah
sikap ketika terdapat sebuah pendapat yang dianggap baik.
b. Kriteria (Criteria)
Seseorang memiliki kriteria atau patokan. Menemukan
sesuatu yang diputuskan atau dipercayai dengan keakuratan
fakta-fakta, berdasarkan sumber yang kredibel.
c. Argumen (Argumen)
Sebuah pernyataan atau proposisi yang dilandasi oleh datadata untuk mendukung atau menolak suatu pendapat, pendirian
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atau gagasan. Kegiatannya berupa pengenalan, penilaian, dan
menyusun argumen.
d. Pertimbangan atau Pemikiran (Reasoning)
Kemampuan untuk merangkum kesimpulan dari satu atau
beberapa premis. Kegiatanya berupa menguji hubungan antara
beberapa pertanyaan.
e. Sudut Pandang (Point of view)
Suatu cara memandang atau menafsirkan sesuatu dan juga
menentukan konstruksi arti (makna). Seseorang yang berpikir
dengan kritis akan memandang sebuah fenomena dari beberapa
sudut pandang yang berbeda.
f. Prosedur Penerapan Kriteria (Procedures for applying criteria)
Prosedur penerapan berpikir kritis sangat kompleks dan
prosedural. Kegiatan berupa merumuskan permasalahan,
menentukan keputusan yang akan diambil, dan mengidentifikasi
perkiraan.
Dari pendapat para ahli, peneliti menyimpulakan indikator
berpikir kritis yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu:
a. Mengenali masalah
b. Bersifat terbuka dan mencari pandangan-pandangan atau
cara-cara lain untuk memecahkan suatu masalah
c. Menentukan dan menyusun pertimbangan
d. Menganalisis data
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e. Menarik kesimpulan
f. Memberikan penjelasan lanjut

C. Materi Pembelajaran Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel
Pengantar materi yang digunakan pada materi sistem persamaan
linear tiga variabel adalah persamaan linear tiga variabel. Berikut adalah
pengantar yang digunakan.
1.

Definisi dan Bentuk Umum PLTV
Kalimat terbuka yang dihubngkan oleh tanda sama dengan (=) dan

hanya memiliki tiga variabel dengan masing-masing berpangkat satu.
Bentuk umum persamaan linear tiga variabel adalah sebgai berikut
(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧 = 𝑑, dengan 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 𝜖 ℝ dan 𝑎 ≠ 0, 𝑏 ≠ 0, 𝑐 ≠ 0
2.

Hal-hal yang Berhubungan dengan PLTV
a. Suku
Suku merupakan bagian dari suatu bentuk aljabar yang
terdiri dari variabel, konstanta, dan koefisien. Setiap suku akan
dipisahkan

dengan

tanda

baca

penjumlahan

ataupun

pengurangan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).
Contoh 2.1:
2𝑥 + 5𝑦 + 6𝑧 = 25000, maka suku-suku dari persamaan
tersebut, yaitu 2𝑥, 5𝑦, 6𝑧, dan 25000.
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b. Variabel
Variabel merupakan peubah atau pengganti suatu bilangan
yang biasanya dapat dilambangkan dengan huruf seperti
𝑥, 𝑦, dan 𝑧 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).
Contoh 2.2 :
Dion membeli 2 buah apel, 5 buah mangga, dan 6 buah jeruk
dengan harga Rp25.000,00-. Jika dituliskan dalam bentuk
persamaan maka hasil dan variabelnya adalah:
Misalkan:
2𝑥 + 5𝑦 + 6𝑧 = 25000,

dimana

𝑥

adalah

banyaknya buah apel, 𝑦 adalah banyaknya buah mangga,
dan 𝑧 adalah banyaknya buah jeruk.
c. Koefisien
Koefisien merupakan suatu bilangan yang bisa menyatakan
banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Koefisien dapat
juga disebut dengan bilangan yang ada di depan variabel, karena
penulisan sebuah persamaan koefisien berada di depan variabel
(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).
Contoh 2.3:
Dion membeli 2 buah apel, 5 buah mangga, dan 6 buah jeruk
dengan harga Rp25.000,00-. Jika dituliskan dalam bentuk
persamaan linear maka hasil dan koefisiennya adalah:
Misalkan:
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Persamaan linear adalah 2𝑥 + 5𝑦 + 6𝑧 = 25000.
Dari persamaan tersebut, dapat ketahui bahwa 2, 5, dan 6
merupakan koefisien dimana 2 adalah koefisien dari variabel
𝑥, 5 adalah koefisien dari variabel 𝑦 dan 6 adalah koefisien
dari variabel 𝑧.
d. Konstanta
Konstanta merupakan suatu bilangan yang tidak diikuti dengan
variabel, sehingga nilainya tetap atau konstan untuk berapapun
nilai variabel dan peubahnya.
Contoh 2.4:
2𝑥 + 5𝑦 + 6𝑧 = 25000, dari persamaan tersebut konstanta
yaitu: 25000, karena 25000 nilainya adalah tetap dan tidak
terpengaruh dengan berapapun variabelnya.

Materi matematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel. Berikut Kompetensi Inti dan
Kompetensi Dasar dari materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel yang
disajikan dalam Tabel 2.2.
Tabel 2. 2 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Materi Sistem Persamaan
Linear Tiga Variabel
Kompetensi Dasar
Indikator
3.3 Menyusun Sistem Persamaan 3.3.1 Menyusun konsep Sistem
Linear Tiga Variabel dari
Persamaan Linear Tiga
masalah kontekstual.
Variabel.
3.3.2 Menentukan syarat Sistem
Persamaan Linear Tiga
Variabel.
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4.3 Menyelesaikan
masalah 4.3.1
kontekstual yang berkaitan
dengan Sistem Persamaan
Linear Tiga Variabel

Menyelesaikan
masalah
kontekstual
Sistem
Persamaan Linear Tiga
Variabel dengan metode
eliminasi dan substitusi.
4.3.2 Menyelesaikan
masalah
kontekstual
Sistem
Persamaan Linear Tiga
Variabel dengan metode
campuran.
Materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel dipaparkan sebagai

berikut:
1. Pengertian SPLTV
Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) yaitu suatu sistem
persamaan matematika yang terdiri atas tiga atau lebih persamaan linear
yang juga masing-masing persamaan bervariabel tiga (biasanya
menggunakan 𝑥, 𝑦, dan 𝑧). Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel
(SPLTV) juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep dalam ilmu
matematika yang digunakan untuk menyelesaikan kasus yang tidak
dapat diselesaikan menggunakan persamaan linear satu variabel dan
persamaan linear dua variabel (Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 2017).
2.

Definisi dan Bentuk Umum
Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) merupakan

bentuk perluasan dari sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV).
Bentuk umum dari Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV)
dalam 𝑥, 𝑦, dan 𝑧 dapat dituliskan berikut ini (Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, 2017):
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𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧 = 𝑑
{𝑒𝑥 + 𝑓𝑦 + 𝑔𝑧 = ℎ
𝑖𝑥 + 𝑗𝑦 + 𝑘𝑧 = 𝑖
Dengan 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑓, 𝑔, ℎ, 𝑖, 𝑗, 𝑘, dan 𝑙 ∈ ℝ.
Keterangan:

3.



𝑎, 𝑒, 𝑙 adalah koefisien dari 𝑥.



𝑏, 𝑓, 𝑗 adalah koefisien dari 𝑦.



𝑐, 𝑔, 𝑘 adalah koefisien dari 𝑧.



𝑑, ℎ, 𝑖 adalah konstanta.



𝑥, 𝑦, 𝑧 adalah variabel atau peubah.

Ciri-ciri
Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) memiliki ciri-ciri

(Marwanta, dkk.2013), sebagai berikut:
a. SPLTV, menggunakan relasi tanda sama dengan (=).
b. SPLTV, memiliki tiga variabel.
c. SPLTV, ketiga variabel tersebut memiliki derajat satu
(berpangkat satu).
4.

Syarat SPLTV Memiliki Satu Penyelesaian
Suatu Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel akan tepat memiliki

sebuah penyelesaian atau satu himpunan penyelesaian jika memenuhi
syarat atau ketentuan berikut ini.
Ada lebih dari satu atau ada tiga persamaan linear tiga variabel sejenis
Contoh 2.5:
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𝑥+𝑦+𝑧 =5
{ 𝑥 + 2𝑦 + 3𝑧 = 6
2𝑥 + 4𝑦 + 5𝑧 = 9
5. Bukan merupakan SPLTV
Persamaan linear tiga variabel yang membentuk sistem persamaan
linear tiga variabel, bukan merupakan persamaan linear tiga variabel
yang sama
2𝑥 − 3𝑦 + 𝑧 = −5
{ 2𝑥 + 𝑧 − 3𝑧 + 5 = 0
4𝑥 − 6𝑦 + 2𝑧 = −10
Ketiga persamaan di atas merupakan sistem persamaan linear tiga
variabel yang sama sehingga tidak memiliki tepat satu himpunan
penyelesaian.
6. Metode-Metode Penyelesaian Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel
Penyelesaian atau himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan
linear tiga variabel (SPLTV) dapat ditentukan dengan beberapa cara
(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), diantaranya adalah
dengan menggunakan:
a. Metode Substitusi
Metode substitusi adalah cara yang digunakan untuk
menentukan himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan
linear dengan mengganti variabelnya.
Langkah-langkah

penyelesaian

SPLTV

menggunakan metode substitusi adalah sebagai berikut:

dengan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36

Langkah 1:

Pilihlah salah satu persaman yang menurut
anda paling sederhana, kemudian nyatakan 𝑥
sebagai fungsi 𝑦 dan 𝑧, atau 𝑦 sebagai fungsi
𝑥 dan 𝑧, atau 𝑧 sebagai fungsi 𝑥 dan 𝑦 (fungsi
baru).

Langkah 2:

Substitusikan yang diperoleh pada langkah 1
ke dalam dua persamaan yang lainnya
sehingga di dapat SPLDV.

Langkah 3:

Selesaikan SPLDV yang diperoleh pada
langkah 2.

Langkah 4:

Substitusikan hasil yang diperoleh di langkah
3 ke pada salah satu persamaan di SPLTV.

Contoh 2.6:

Terdapat sistem persamaan linear tiga
variabel sebagai berikut.
2𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 8500 ⋯ ⋯ (𝑖)
{ 3𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 13500 ⋯ (𝑖𝑖)
𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 = 9500 ⋯ ⋯ (𝑖𝑖𝑖)
Selesaikan soal menggunakan metode
substitusi!
Jawaban METODE SUBSTITUSI
Langkah pertama:
kita ubah persamaan ke-1 menjadi

𝑦 = 8500 − 2𝑥 − 𝑧 ⋯ (𝑖𝑣)
Langkah kedua:
Substitusi persamaan baru ke persamaan
ke-2 dan persamaan ke-3
3𝑥 + (8500 − 2𝑥 − 𝑧) + 2𝑧 = 13500
𝑥 + 𝑧 = 5000 ⋯ (𝑣)
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𝑥 + 3(8500 − 2𝑥 − 𝑧) + 𝑧 = 9500
−5𝑥 − 2𝑧 = −16000 ⋯ (𝑣𝑖)
Langkah ketiga;
𝑥 + 𝑧 = 5000 ⋯ (𝑣)
{
5𝑥 + 2𝑧 = 16000 ⋯ (𝑣𝑖)
Memisalkan
𝑥 = 5000 − 𝑧 ⋯ (𝑣𝑖𝑖)
Substitusikan persamaan (𝑣𝑖𝑖𝑖) ke
persamaan 5𝑥 + 2𝑧 = 16000
5(5000 − 𝑧) + 2𝑧 = 16000
−5𝑧 + 2𝑧 = 16000 − 25000
−3𝑧 = −9000
9000
𝑧=
−3
𝑧 = 3000
Subsituiskan 𝑧 = 3000 ke salah satu
SPLDV
𝑥 + 3000 = 5000
𝑥 = 5000 − 3000
𝑥 = 2000
Langkah keempat:
Substitusikan 𝑥 = 2000 dan 𝑧 = 3000 ke
salah satu PLTV
𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 = 95000
2000 + 3𝑦 + 3000 = 9500
3𝑦 = 9500 − 5000
3𝑦 = 4500
4500
𝑦=
3
𝑦 = 1500
Jadi 𝑥 = 2000, 𝑦 = 1500, 𝑧 = 3000.

b. Metode Eliminasi
Metode eliminasi adalah cara yang digunakan untuk
menentukan himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan
linear dengan mengeliminasi atau menghilangkan salah satu
variabel.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38

Langkah-langkah

penyelesaian

SPLTV

dengan

menggunakan metode eliminasi adalah sebagai berikut:
Langkah 1:

Eliminasi salah satu peubah (variabel)
sehingga diperoleh SPLDV.

Langkah 2:

Selesaikan SPLDV yang diperoleh pada
langkah 1.

Langkah 3:

Eliminasi salah satu peubah (variabel) yang
berbeda dengan langkah 1 sehingga diperoleh
SPLDV.

Langkah 4:

Selesaikan SPLDV yang diperoleh pada
langkah 3, untuk mendapatkan salah satu
variabel

Contoh 2.7:

Terdapat sistem persamaan linear tiga
variabel sebagai berikut.
2𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 8500 ⋯ ⋯ (𝑖)
{ 3𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 13500 ⋯ (𝑖𝑖)
𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 = 9500 ⋯ ⋯ (𝑖𝑖𝑖)
Selesaikan soal menggunakan metode
eliminasi!
Jawaban METODE ELIMINASI
Langkah pertama;
Eliminasi variabel 𝑦 pada persamaan ke-1
dan persamaan ke-2
2𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 8500
3𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 13500
−𝑥 − 𝑧 = −5000
𝑥 + 𝑧 = 5000 ⋯ ⋯ (𝑖𝑣)
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Eliminasi variabel 𝑦 pada persamaan ke-2
dan persamaan ke-3
3𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 13500| × 3|

𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 = 9500 | × 1|
9𝑥 + 6𝑧 = 40500
𝑥 + 𝑧 = 9500
8𝑥 + 5𝑧 = 31000 ⋯ (𝑣)

Langka kedua;
𝑥 + 𝑧 = 5000 | × 5|
8𝑥 + 5𝑧 = 31000|× 1|
5𝑥 + 5𝑧 = 25000
8𝑥 + 5𝑧 = 31000
3𝑥 = −6000
6000
𝑥=−
−3
𝑥 = 2000
𝑥 + 𝑧 = 5000 | × 8|
8𝑥 + 5𝑧 = 31000 |× 1|
8𝑥 + 8𝑧 = 40000
8𝑥 + 5𝑧 = 31000
3𝑧 = 9000
9000
𝑧=
3
𝑧 = 3000
Langkah ketiga;
2𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 8500 | × 2|
3𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 13500|× 1|
4𝑥 + 2𝑦 = 17000
3𝑥 + 𝑦 = 13500
𝑥 + 𝑦 = 3500 ⋯ (𝑣𝑖)
2𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 8500
𝑥 + 2𝑦 + 𝑧 = 9500
𝑥 − 2𝑦 = −1000 ⋯ (𝑣𝑖𝑖)
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Langkah 4
Eliminasi SPLDV yang diapatkan yakni
persamaan (vi) dan (vii)
𝑥 + 𝑦 = 3500
𝑥 − 2𝑦 = −1000
3𝑦 = 4500
4500
𝑦=
3
𝑦 = 1500
Jadi 𝑥 = 2000, 𝑦 = 1500, 𝑧 = 3000

c. Metode Gabungan atau Campuran
Metode gabungan adalah cara yang digunakan untuk
menentukan himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan
linear dengan mengkombinasi dari dua metode yakni adalah
substitusi dan eliminasi.
Langkah-langkah

penyelesaian

SPLTV

dengan

menggunakan metode gabungan adalah sebagai berikut:
Langkah 1:

Mengeliminasi salah satu peubah (variabel)
sehingga diperoleh SPLDV.

Langkah 2:

Selesaikan SPLDV dengan menggunakan
metode substitusi.

Langkah 3:

Substitusikan hasil SPLDV ke salah satu
persamaan semula.

Contoh 2.8:
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Terdapat sistem persamaan linear tiga
variabel sebagai berikut.
2𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 8500 ⋯ ⋯ (𝑖)
3𝑥
{ + 𝑦 + 2𝑧 = 13500 ⋯ (𝑖𝑖)
𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 = 9500 ⋯ ⋯ (𝑖𝑖𝑖)
Selesaikan soal menggunakan metode
campuran!
Jawaban METODE CAMPURAN
Langkah pertama;
Eliminasi variabel 𝑦 pada persamaan ke-1
dan persamaan ke-2
2𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 8500
3𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 13500
−𝑥 − 𝑧 = −5000
𝑥 + 𝑧 = 5000 ⋯ (𝑖𝑣)
Eliminasi variabel 𝑦 pada persamaan ke-2
dan persamaan ke-3
3𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 13500| × 3|
𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 = 9500 | × 1|
9𝑥 + 6𝑧 = 40500
𝑥 + 𝑧 = 9500
8𝑥 + 5𝑧 = 31000 ⋯ (𝑣)
Langkah kedua;
𝑥 + 𝑧 = 5000 | × 5|
8𝑥 + 5𝑧 = 31000|× 1|
5𝑥 + 5𝑧 = 25000
8𝑥 + 5𝑧 = 31000
3𝑥 = −6000
6000
𝑥=−
−3
𝑥 = 2000
Substitusikan 𝑥 = 2000 ke salah satu
PLDV (persamaan (iv))
𝑥 + 𝑧 = 5000
2000 + 𝑧 = 5000
𝑧 = 5000 − 2000
𝑧 = 3000
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Langkah ketiga;
Substitusikan 𝑥 = 2000 dan 𝑧 = 3000 ke
salah satu PLTV (persamaan (iii))
𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 = 9500
2000 + 3𝑦 + 3000 = 9500
3𝑦 = 4500
4500
𝑦=
3
𝑦 = 1500
Jadi 𝑥 = 2000, 𝑦 = 1500, 𝑧 = 3000

D. Penelitian yang Relevan
1. Penelitian yang dilakukan oleh T. Jumaisyaroh, dkk (2014)
Penelitian ini mengenai peningkatan kemampuan berpikir
kritis matematis dan kemandirian belajar siswa SMP melalui
pembelajaran berbasis masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah
ingin mengetahui mengenai perbedaan peningkatan kemampuan
berpikir kritis matematis siswa yang diberi pembelajaran berbasis
masalah dengan siswa yang diberi pembelajaran langsung, interaksi
pembelajaran dengan kemampuan awal matematika terhadap
peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa, perbedaan
peningkatan kemandirian belajar siswa yang diberi pembelajaran
berbasis masalah dengan siswa yang diberi pembelajaran langsung.
Penelitian dilakukan terhadap siswa kelas VIII SMP Swasta Arrahman Percut.
Latar belakang yang diangkat dari penelitian ini adalah siswa
cenderung pasif dan hanya menerima informasi dan perintah dari
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guru saja, siswa jarang mengajukan pertanyaan mengenai materi
yang disampaikan serta siswa sering mengalami keraguan dalam
memecahkan permasalahan, karena siswa tidak percaya akan
kemampuan mereka sendiri sehingga menyebabkan kemandirian
belajar yang dimiliki oleh siswa masih rendah. Penyebab rendahnya
kemandirian belajar siswa salah satunya adalah pembelajaran yang
dilakukan oleh guru yang mana selama ini guru masih kurang tepat
memilih dan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dalam
menyampaikan
pembelajaran

materi

dan

matematika,

tujuan
guru

pembelajaran.

kebanyakan

Dalam

menerapkan

pembelajaran langsung.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian quasi
eksperimen. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Ar-Rahman Percut
yang berlokasi di Jalan Kangkungan Dusun II Desa Percut
Kecamatan Percut Sei Tuan pada semester genap tahun 2013/2014.
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa di sekolah SMP ArRahman Percut sedangkan sampel penelitian ini adalah siswa kelas
VIII SMP Ar-Rahman Percut dengan mengambil sampel dua kelas
sebanyak 60 orang dimana terdiri dari 30 orang siswa pada kelas
VIII-A sebagai kelas eksperimen dan 30 orang siswa pada kelas
VIII-B sebagai kelas kontrol. Variabel bebas dalam penelitian ini
adalah pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran langsung,
sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan berpikir kritis
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matematis dan kemandirian belajar siswa serta variabel kontrol yaitu
kemampuan awal matematika siswa dalam kelompok (tinggi,
sedang, dan rendah).
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah desain kelompok pre test-oist test control grup design.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes
kemampuan awal matematika, tes kemampuan berpikir kritis
matematis, dan skala kemandirian belajar.
Penelitian ini kesimpulan yang didapatkan adalah adanya
peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diberi
pembelajaran berbasis masalah lebih tinggi daripada yang diberi
pembelajaran langsung, tidak terdapat interaksi antara pembelajaran
dengan kemampuan awal matematika terhadap peningkatan
kemampuan berpikir kritis matematis, peningkatan kemandirian
belajar siswa yang diberi pembelajaran berbasis masalah lebih tinggi
daripada yang diberi pembelajaran langsung.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Amalia, dkk (2015)
Penelitian ini mengenai kemampuan berpikir kreatif
matematis dan self confidence, dimana kemampuan berpikir kreatif
siswa sangat dianjurkan dalam Kurikulum 2013. Kegiatan awal
dalam penelitian ini adalah mengobservasi tentang materi luas dan
keliling bangun datar, aritmatika sosial, dan persamaan linear satu
variable yang dilakukan pada siswa kelas XI IPA MAN Darussalam
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Aceh Besar dan siswa kelas IX SMPN 8 Banda Aceh. Dalam hal ini
diperoleh informasi bahwa pemahaman siswa kurang dalam
mengerjakan soal yang berkaitan dengan pemecahan masalah dan
kemampuan

matematis

sehingga

tidak

mencapai

Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM) selain itu guru hanya mengutamakan
logika dan kemampuan komputasi (hitung-menghitung) sehingga
kreativitas dianggap bukanlah sesuatu yang penting dalam proses
belajar mengajar di dalam kelas.
Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar atau prestasi belajar
matematika siswa selama penulis mengajar di tingkat SMA.
Mayoritas siswa SMA jika diberikan soal-soal yang menuntut
berpikir

kreatif,

menyelesaikannya.

selalu
Salah

mengalami
satu

materi

kesulitan
matematika

dalam
yang

membutuhkan kemampuan berpikir kreatif dan ketelitian adalah
persamaan dan pertidaksamaan linear. Pembelajaran secara
konvensional ini membuat siswa hanya mendengar, mencatat,
bertanya, dan mengerjakan soal secara individu maupun kelompok.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir
kreatif matematis dan self confidence siswa SMA melalui penerapan
Model Eliciting Activities.
Data dalam penelitian ini diperoleh dari instrumen tes
kemampuan berpikir kreatif dan angket skala self confidence dimana
indikator yang digunakan adalah fluency dan elaborasis, peneliti
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melakukan penelitian menggunakan dua siklus dimana siklus
pertama adalah pemberian pre-tes kepada siswa kelas X-IA3 dan
siklus kedua adalah pada pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan
kelima peneliti mengajarkan pembelajaran matematika dengan
menerapkan MEAs. Bentuk data dipenelitian ini adalah desain
eksperimen dengan pendekatan kuantitatif, peneliti mengelola hasil
tes kemampuan berpikir kreatif matematis siswa menggunakan
bantuan SPSS 16 "One-Group Pretest-Postest Design" dan
Microsoft Office Excel 2007, sedangkan angket self confidence
untuk mengetahui persentase self confidence siswa terhadap
pembelajaran menggunakan Model Eliciting Activities. Kesimpulan
dari penelitian ini adalah adanya peningkatan kemampuan berpikir
kreatif matematis siswa setelah diterapkan pembelajaran dengan
MEAs, dan adanya peningkatan dari self confidence sesudah
penerapan pembelajaran MEAs.

E. Kerangka Berpikir
Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik yang terdapat
pada latar belakang masalah, ditemukan masalah yang terjadi pada saat
proses pembelajaran matematika khususnya pada materi sistem persamaan
linear tiga variabel. Sebagian dari peserta didik kesulitan untuk medapatkan
maksud yang disampaikan guru mengenai materi terutama pada
penggunaan rumus. Peserta didik dapat menyelesaikan soal yang diberikan
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oleh guru tetapi belum tentu peserta didik paham benar dengan materi yang
diajarkan karena mereka menggunakan konsep hafalan. Dengan kata lain
peserta didik hanya sekedar menghafalkan tanpa memahami pengetahuan
yang mereka pelajari. Peserta didik hanya merangkum apa yang sampaikan
melalui tulisan oleh guru saat pelajaran, mereka jarang membuat rangkuman
sendiri atau peta konsep yang memudahkan mereka dalam belajar.
Model Eliciting Activities (MEAs) adalah salah satu model
pembelajaran yang dapat digunakan untuk memahami konsep dan materi
bagi peserta didik. Tidak hanya itu, model ini juga mengkolaborasikan guru
dan peserta didik lain untuk menyampaikan hal yang didapat dalam
pembelajaran yang berupa kegiatan kelompok dan presentasi kelompok
hingga generalisasi model. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan
guru matematika SMA Tarakanita Magelang, guru belum mempunyai
pengalaman dalam menggunakan model pembelajaran Model Eliciting
Activities (MEAs). Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian mengenai
penerapan pembelajaran Model Eliciting Activities (MEAs) untuk
mengetahui pola berpikir kritis peserta didik pada materi sistem persamaan
linear tiga variabel (SPLTV). Penelitian ini berupaya ingin mengetahui
tingkatan berpikir kritis peserta didik, peneliti menggunakan tujuan
karakteristik kemampuan berpikir kritis yang telah peneliti rangkum yakni:
(1) mengenali masalah, (2) bersifat terbuka dan mencari pandanganpandangan atau cara-cara lain untuk memecahkan suatu masalah, (3)
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menentukan dan menyusun pertimbangan, (4) menganalisis data, (5)
menarik kesimpulan, dan (6) memberikan penjelasan lanjut.
Melalui penerapan model pembelajaran Model Eliciting Activities
(MEAs) yang akan dilaksanakan pada pertemuan pertama dan kedua dengan
menggunkan langkah-langkah sebagai berikut: (1) pendidik memberikan
pengantar materi, (2) peserta didik dikelompokkan, (3) pendidik
memberikan lembar permasalahan Model Eliciting Activities berupa
Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), (4) peserta didik siap terhadap
pertanyaan berdasarkan permasalahan, (5) pendidik menekankan kembali
hal-hal yang penting pada soal, (6) peserta didik mengerjakan soal, (7)
peserta didik mempresentasikan. Adapun tahapan yang digunakan dalam
membelajarkan Model Eliciting Activities (MEAs) pada kegiatan inti yakni:
(1) lembar permasalahan, (2) pertanyaan kesiapan, (3) permasalahan, (4)
berbagi solusi atau presentasi, dan (5) generalisasi model.
Dari penerapan Model Eliciting Activities yang telah dilaksanakan,
diharapkan kemampuan berpikir kritis matematika peserta didik semakin
meningkat secara maksimal dan pada saat yang sama kegiatan-kegiatan
pembelajaran juga dapat menjadi sarana komunikasi mengenai ide-ide dari
peserta didik dan melatih peserta didik untuk bekerja dalam kelompok serta
mengembangkan kepercayaan diri peserta didik untuk berbicara di depan
umum. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat pengaruh model
pembelajaran Model Eliciting Activities (MEAs) dalam upaya mengetahui
tingkat berpikir kritis peserta didik kelas X MIPA SMA Tarakanita
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Magelang pada Semester I pada materi sistem persamaan linear tiga variabel
melalui tes kemampuan berpikir kritis.
Berikut disajikan dalam bentuk diagram tentang gambaran secara
keseluruhan kegiatan pembelajaran yang menggunakan Model Eliciting
Activities (MEAs) untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis peserta
didik kelas X SMA Tarakanita Magelang.
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Kondisi Awal
Masalah yang ditemukan;
1. Peserta didik belum dapat membuat peta konsep sendiri.
2. Guru jarang memberikan soal-soal kontekstual.
3. Peserta didik menggunakan hafalan dalam mengerjakan
soal.

Tindakan

Langkah-Langkah
Pembelajaran;
1. Pendidik memberikan
materi.

pengantar

2. Peserta didik dikelompokkan.
3. Pendidik
memberikan
lembar
permasalahan Model Eliciting Activities
berupa Lembar Kegiatan Peserta Didik
(LKPD).
4. Peserta didik siap terhadap
pertanyaan berdasarkan permasalahan.
5. Pendidik menekankan kembali halhal yang penting pada soal.
6. Peserta didik mengerjakan soal.

Proses
atau
Tahapan
Pembelajaran
Model Eliciting
Activities (MEAs)
1. Lembar
permasalahan.
2. Pertanyaan
kesiapan.
3. Permasalahan.
4. Berbagi solusi
atau presentasi.
5. Generalisasi
model.

7. Peserta didik mempresentasikan.
Pertemuan I
Pertemuan II
Deskripsi Tingkat Berpikir Kritis Peserta
didik;

Pertemuan III

Mengetahui tingakat berpikir peserta didik,
diukur melalui soal tes kemampuan berpikir
kritis setelah mengalami proses pembelajaran
yang menggunakan Model Eliciting Activities
(MEAs). Tingkat berpikir peserta didik dapat
diukur melalui indikator berpikir kritis.

Kesimpulan melalui penerapan pembelajaran matematika
Kondisi
Akhir

Model Eliciting Activities (MEAs) dapat mengetahui tingkat
berpikir kritis peserta didik pada materi sistem persamaan

linear tiga variabel kelas X MIPA SMA Tarakanita Magelang.
Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembelajaran
matematika Model Eliciting Activities (MEAs) untuk mengetahui
kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi sistem persamaan
linear tiga variabel kelas X SMA Tarakanita Magelang, Kabupaten
Magelang tahun ajaran 2019/2020.
Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini digolongkan sebagai
penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif (Burhanuddin, 2013).
adalah metode yang menekankan pada aspek pengukuran secara objektif
terhadap fenomena sosial Jenis penelitian ini digunakan untuk menjelaskan
pengunaan Model Eliciting Activities (MEAs) serta mengetahui tingkat
berpikir kritis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk
menggambarkan, menjelaskan dan menjawab persoalan-persoalan tentang
fenomena dan peristiwa yang terjadi, baik tentang fenomena sebagaimana
adanya maupun analisis hubungan antara berbagai variabel dalam suatu
fenomena (Arifin, 2011:41). Jenis penelitian ini digunakan untuk
menjelaskan ada tidaknya pengaruh Model Eliciting Activities (MEAs) pada
materi persamaan linear tiga variabel dan tingkat kemampuan berpikir kritis
matematis peserta didik saat pembelajaran dengan menggunakan Model
Eliciting Activities (MEAs) pada materi persamaan linear tiga variable kelas
X SMA Tarakanita Magelang tahun ajaran 2019/2020.
48
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B. Subyek dan Objek Penelitian
Adapun subjek dan objek penelitian sebagai berikut:
1. Subyek Penelitian
Subyek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X SMA
Tarakanita Magelang, Kota Magelang tahun ajaran 2019/2020 pada
Semester I. Subyek dalam penelitian ini sebanyak 29 peserta didik yang
terdiri dari 16 peserta didik laki-laki dan 13 peserta didik perempuan.
2. Objek Penelitian
Objek penelitiannya yaitu penerapan pembelajaran Model Eliciting
Activities (MEAs) untuk mengetahui pola berpikir kritis peserta didik
pada materi persamaan linear tiga variabel pada SMA Tarakanita
Magelang, Kota Magelang tahun ajaran 2019/2020.

C. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan di kelas X SMA Tarakanita Magelang.
Waktu penelitian dilaksanakan pada semester I bulan September-Oktober
2019 tahun ajaran 2019/2020. SMA Tarakanita Magelang beralamat di jalan
Beringin III No.12a, Tidar Sel., Kota Magelang, Jawa Tengah 56125.

D. Bentuk Data
Bentuk data dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif.
Data kualitatif berupa data hasil observasi, tes tertulis, dan wawancara.
Sedangkan dalam penelitian data kuantitatif berupa skor hasil tes terkait
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kemampuan berpikir kritis peserta didik yang digunakan untuk
mengklarifikasikan kemampuan berpikir kritis peserta didik, sedangkan
data kualitatif berupa membelajarkan Model Eliciting Activities (MEAs)
dan hasil pekerjaan peserta didik serta hasil wawancara terkait kemampuan
berpikir kritis.
E. Teknik Pengumpulan Data
Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini:
1. Metode Obeservasi
Observasi proses pembelajaran dilakukan untuk mengetahui
keterlaksanaan proses pembelajaran berdasarkan aktivitas pendidik dan
peserta didik di kelas serta sebagai data pendukung pengaruh penerapan
Model Eliciting Activities (MEAs). Observasi dilakukan oleh seorang
observer pada tiap pertemuan.
2. Metode Tes
Metode tes dilaksanakan pada pertemuan terakhir (pertemuan
ketiga) dimana tes terdiri dari tiga butir soal mengenai penyelesaian
masalah kontekstual dan soal cerita sistem persamaan linear tiga
variabel dan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang
mereka miliki.
3. Metode Wawancara
Metode wawancara dilaksanakan setelah tes dilakukan. Wawancara
dilakukan untuk mengklarifikasi jawaban peserta didik pada saat tes dan
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mengetahui bagaimana perasaan, pengalaman, emosi, dan motif yang
dilakukan responden yang bersangkutan (Gulo, 2002), serta proses
berpikir kritis peserta didik pada saat mengerjakan soal tes. Wawancara
dilakukan melalui tatap muka. Wawancara dilakukan setelah hasil tes
dikoreksi. Peneliti mengelompokkan peserta didik menjadi tiga
kelompok berdasarkan hasil tes (Arikunto, 2012:299) dan memilih dua
peserta didik dari masing-masing kelompok untuk diwawancarai.
Berikut pengkategorian yang disajikan dalam Tabel 3.1.
Tabel 3. 1 Kategori Hasil Tes
Kategori
Ketentuan
Kelompok Tinggi
𝑥𝑖 ≥ 𝑥̅ + 𝑠
Kelompok Sedang
𝑥̅ − 𝑠 < 𝑥𝑖 < 𝑥̅ + 𝑠
Kelompok Rendah
𝑥𝑖 ≤ 𝑥̅ − 𝑠
Keterangan:
𝑥𝑖 : nilai peserta didik
𝑥̅ : rata-rata peserta didik
𝑠 : simpangan baku dari nilai peserta didik
F. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen
pembelajaran dan instrumen penelitian.
a. Instrumen Pembelajaran
Instrumen pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP disusun berdasarkan
dengan kurikulum 2013 revisi 2017. RPP disusun sebanyak 3
pertemuan dengan yang terdiri dari dua kali pertemuan pembelajaran
dengan Model Eliciting Activities (MEAs) dan satu pertemuan terakhir
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adalah tes kemampuan berpikir kritis. Jumlah waktu setiap
pertemuannya 2 JP × 45 menit.
b. Instrumen Penelitian
a. Pedoman Observasi
Observasi dilakukan saat proses pembelajaran menggunakan
Model Eliciting Activities (MEAs) pada pertemuan pertama dan
kedua. Disini peneliti meminta observer untuk mengisi lembar
observasi yang diberikan peneliti. Observer diminta untu
memberikan tanda ( ) pada kolom "YA" jika kegiatan tersebut
terlaksana atau pada kolom "TIDAK" jika kegiatan tersebut
tidak terlaksana. Berikut adalah alat yang digunakan dalam
observasi kegiatan dikelas. Indikator yang digunakan untuk
melihat keterlaksanaan penerapan Model Eliciting Activities
(MEAs) ini disajikan pada Tabel 3.2.
Tabel 3. 2 Indikator Observasi Keterlaksanaan Model Eliciting
Activities (MEAs)
Indikator
Aspek yang Diamati
II.A.1
Pendidik memberikan pengantar materi
II.A.3
Pendidik memberikan waktu kepada peserta didik
Lembar
untuk memahami LKPD
Permasalahan
II.A.5
Pendidik memberikan kesempatan kepada
peserta didik untuk bertanya mengenai LKPD
II.A.4
Pendidik memberikan pertanyaan kesiapan
mengenai LKPD
Pertanyaan
Kesiapan
II.A.2
Pendidik memfasilitasi kegiatan peserta didik
dalam bentuk kelompok
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Indikator

Konteks
Permasalahan

Presentasi
Kelomok

Generalisasi

Aspek yang Diamati
II.A.7
Pendidik mendampingi peserta didik dalam
kegiatan kelompok
II.B.2
Peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan
kelompok
II.A.8
Pendidik memberikan kesempatan kepada
peserta didik untuk menuliskan dan menjelaskan
pekerjaannya
II.A.9
Pendidik memberikan kesempatan kepada
peserta didik untuk bertanya terkait pekerjaan
peserta lain
II.B.3
Peserta didik mengajukan pertanyaan terkait
presentasi
II.A.10
Pendidik memberikan informasi dan penguatan
terhadap konsep hasil pemecahan masalah
III.1
Peserta didik merangkum hal yang penting
III.2
Pendidik dan peserta didik melakukan refleksi
pembelajaran

b. Tes Kemampuan Berpikir Kritis
Tes disesuaikan dengan materi yang diajarkan yaitu tentang
sistem persamaan linear tiga variabel. Tes terdiri dari tiga soal,
dimana satu soal mengenai soal cerita dan dua soal lainnya
mengenai masalah kontekstual. Berikut adalah kisi-kisi yang
digunakan dalam mengukur kemampuan berpikir kritis peserta
didik yang disajikan dalam Tabel 3.3.
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Tabel 3. 3 Kisi-Kisi Soal Kemampuan Berpikir Kritis
Materi
-

SPLTV
-

-

Indikator
Kemampuan
Berpikir Kritis
Mengenali
masalah
Bersifat
terbuka
dan
mencapai
pandanganpandangan
atau mencari
cara-cara lain
untuk
memecahkan
masalah
Menentukan
dan menyusun
pertimbangan
Menganalisis
data
Menarik
kesimpulan
Memberikan
penjelasan
lanjut

Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Peserta
didik
menyelesaikan
masalah
yang
berkaitan dengan
SPLTV
menggunakan
metode tertentu.
Peserta
didik
menyelesaikan
masalah
kontekstual yang
berkaitan dengan
SPLTV
menggunakan
metode tertentu.
Peserta
didik
menentukan nilai
variabel
dari
SPLTV dengan
metode tertentu

Dimensi
Kognitif
Bloom

Nomor Soal

C3

1

C4

2

C5

3
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c. Lembar Wawancara
Lembar wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai
indikator kemampuan berpikir kritis. Indikator tersebut
diperoleh dari pendapat para ahli yang telah dipaparkan pada
BAB II halaman 47. Hasil wawancara digunakan untuk
menganalisis kemampuan berpikir kritis subjek. Berikut adalah
alat yang digunakan dalam wawancara dalam bentuk Tabel 3.4.
Tabel 3. 4 Lembar Pertanyaan Wawancara
Indikator Berpikir
No
Pertanyaan
Kritis
1
Jelaskan tahapan bagaimana Anda menyelesaikan
permasalahan (soal tes)?
2
Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menentukan
atau merumuskan masalah dari soal ini (soal tes)?
Mengenali masalah 3
Jika iya, lalu bagaimana cara Anda mengatasi hal
tersebut agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan
pada soal ini (soal tes)?
4
Jika tidak, bagaimana Anda mengenali atau
merumuskan suatu masalah dari soal ini (soal tes)?
Apakah Anda bisa mengerjakan soal (soal tes) dengan
Bersifat
terbuka 5
lancar?
dan
mencapai
pandangan6
Jika iya, apakah Anda terlintas cara-cara lain dalam
pandangan
atau
menyelesaikan soal (soal tes)?
mencari cara-cara 7
Apa saja cara yang terlintas dalam meyelesaikan soal
lain
untuk
(soal tes)?
memecahkan
8
Jika tidak, apakah Anda berusaha untuk
masalah
mengerjakannya? Dan seperti apa usaha yang telah
Anda lakukan?
Bagaimana Anda menentukan dan menyusun
Menentukan dan 9
penyelesaian pada soal (soal tes)?
menyusun
pertimbangan
10 Mengapa Anda memilih metode tersebut dalam
penyelesaian soal (soal tes)?
11 Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menganalisis
Menganalisis data
soal tersebut?
12 Jika iya, kesulitan seperti apa yang Anda hadapi?
13 Jika tidak, bagaimana cara Anda menganalisis data
pada soal (soal tes)?
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Indikator Berpikir
Kritis
Menarik
kesimpulan
Memberikan
penjelasan lanjut

No

Pertanyaan

14

Bagaimana Anda menyimpulkan permasalahan
tersebut (soal tes)?
Apakah Anda memberikan penjelasan yang lain atas
jawaban yang Anda dapatkan? Jika ada apa?

15

d. Validasi Instrumen
Sebelum peneliti melaksanakan penelitian, instrumeninstrumen

penelitian

terlebih

dahulu

divalidasi

untuk

mengetahui bahwa instrumen yang disusun telah memenuhi
syarat valid sehingga dapat digunakan untuk pengumpulan data.
Validasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi
isi. Validasi isi dilakukan oleh seorang dosen dari Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta. Validasi dilakukan terhadap
instrumen yang digunakan, yaitu Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP), soal tes kemampuan berpikir kritis, lembar
wawancara, dan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran.
G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis data
obeservasi, analisis data tes kemampuan berpikir kritis, dan analisis
wawancara.
1. Analisis Data Observasi
Pada lembar data observasi kegiatan pembelajaran di kelas,
terdapat beberapa pernyataan yang digunakan sebagai bahan
pengamatan oleh observer selama proses pembelajaran berlangsung.
Observasi kegiatan pembelajaran dilakukan sebanyak dua kali. Pada
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lembar observasi tersebut terdapat dua pilihan jawaban, yaitu "YA"
atau "TIDAK". Selanjutnya, beberapa aspek yang diamati melalui
data tersebut dikelompokkan berdasarkan indikator keterlaksanaan
penelitian.
Data yang telah dikelompokkan, kemudian diberi nilai sesuai
dengan pilihan jawaban yang diberikan pada tiap aspek. Jika
jawaban "YA" maka diberi nilai 1, sedangkan jika jawaban
"TIDAK" maka diberi nilai 0. Selanjutnya data yang telah diberikan
nilai,

dianalisis

dengan

menghitung

persentase

tingkat

keterlaksanaan pembelajaran pada tiap pertemuan. Rumus yang
digunakan untuk menghitung persentase tingkat keterlaksanaan
pembelajaran, yaitu:
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐾𝑃 =

𝑇𝐼𝑇
𝑇𝐼

× 100%

Keterangan:
KP
= Keterlaksanaan Pembelajaran
TIT = Total Indikator yang Terlaksana
TI
= Total Indikator
Kemudian secara keseluruhan, tingkat keterlaksanaan dapat
diperoleh berdasarkan hasil persentase keterlaksanaan peroses dari
kedua pertemuan.
𝐾𝑒𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
=

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 1 + 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 2
2

Setelah diperoleh hasil persentase rata-rata keseluruhan dari
dua pertemuan, hasil tersebut dibandingkan dengan kriteria

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
58

keterlaksanaan model pembelajaran menurut Arikunto (2014:127).
Kriteria keterlaksanaan model pemebelajaran disajikan dalam Tabel
3.5.
Tabel 3. 5 Kriteria Keterlaksanaan Pembelajaran
Persentase (dalam %)
Kriteria Kegiaatan Pembelajaran
Sangat
Baik
86 − 100
Baik
66 − 85
Cukup
46 − 65
Kurang
< 45
(Sumber: Arikunto, 2014, hlm. 127)
2. Analisi Tes Kemampuan Berpikir Kritis
Tes terkait kemampuan berpikir kritis memiliki rentang skor
1-15 untuk setiap nomornya dan 0 untuk soal yang tidak dijawab.
Selanjutnya skor yang diperoleh dikonversi ke dalam bentuk nilai
dengan rentang 0 sampai dengan 100. Rumus yang digunakan untuk
mengkonversikan skor yang diperoleh untuk dijadikan nilai adalah
sebagai berikut
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
× 20
9

Misalnya 𝑋 adalah nilai akhir, maka nilai akhir dari peserta didik
dapat diinterpretasikan berdasarkan Table 3.6 berikut.
Tabel 3. 6 Kriteria Nilai Kemampuan Berpikir Kritis
Interval
Kriteria
Sangat Baik
𝑋 > 79,00
Baik
65,00 < 𝑋 ≤ 79,00
Cukup
55,00 < 𝑋 ≤ 65,00
Kurang
39,00 < 𝑋 ≤ 55,00
Sangat Kurang
𝑋 ≤ 39,00
(Arikunto, 2012:281)
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Nilai tes terkait kemampuan berpikir kritis peserta didik
yang telah didapat kemudian diklarifikasikan dan dipersentasekan
berdasarkan kriteria yang ada dengan menggunakan rumus Arikunto
(2012), yaitu:
𝑃=

𝑓
× 100%
𝑁

Keterangan:
𝑃
= Persentase
𝑁
= Jumlah frekuensi
𝑓
= Frekuensi pada persentase yang sedang dicari
Nilai tes terkait kemampuan berpikir kritis peserta didik
yang diperoleh kemudian dirata-rata menggunakan rumus Arikunto
(2012:299), yaitu:
𝑋̅ =

∑𝑛𝑖=1 𝑋
𝑓

Keterangan:
𝑋̅
= Rata-rata
∑𝑛𝑖=1 𝑋 = Jumlah nilai seluruhnya
𝑛
= Frekuensi
Hasil rata-rata nilai tes terkait kemampuan berpikir kritis
kemudian diinterpretasikan berasarkan Tabel 3.4.
3. Analisis Data Wawancara
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis data kualitatif deskriptif. Menurut Nasution
(2003:129), teknik analisis data kualitatif meliputi beberapa langkah
yaitu: reduksi data, penyajian data (Data Display), dan pengambilan
kesimpulan dan verifikasi. Berikut akan dijelaskan beberapa
langkah-langkah tersebut.
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c. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan
perhatian, menyederhanakan, mentransformasi data atau
merangkum hal-hal penting. Data yang telah direduksi akan
memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah
peneliti untuk melakukan pengumpulan data mengenai
kemampuan berpikir kritis.
d. Penyajian Data (Data Display)
Pada tahap penyajian data peneliti menyajikan temuan dalam
penelitian berupa penglompokkan berdasarkan Arikunto
(2012:227) yaitu menjadikan peserta didik dalam tiga kelompok
yang terdiri dari kelompok berkemampuan tinggi, kelompok
berkemampuan sedang dan kelompok berkemampuan rendah.
Sebelum membagi menjadi tiga kelompok, data harus diurutkan
terlebih dahulu dari nilai yang terbesar ke terkecil. Kriteria
pengelompokkan subjek berdasarkan Tabel 3.7 berikut.
Tabel 3. 7 Kriteria Pengelompokkan Subyek
Kelompok
Kriteria
Tinggi
1%𝑁 ≤ 𝑋 ≤ 27%𝑁
Sedang
28%𝑁 ≤ 𝑋 ≤ 72%𝑁
Rendah
73%𝑁 ≤ 𝑋 ≤ 100%𝑁
Keterangan:
𝑁
= Jumlah Peserta Didik
𝑋
= Urutan Data
Tabel tersebut digunakan untuk mengelompokkan peserta
didik

ke

dalam

kategori

tinggi,

sedang,

dan

rendah.
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Pengelompokkan peserta didik bertujuan untuk memilih subjek
yang akan diwawancara. Subjek yang dipilih terdiri dari 2 peserta
didik yang diambil secara acak pada setiap katagorinya.
e. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi
Pengambilan kesimpulan dan verifikasi berarti mengambil
kesimpulan terhadap analisis data yang telat didapatkan lalu
diverifikasi agar kesimpulan yang diperoleh tidak diragukan. Cara
yang dilakukan untuk mendiskripsikan penerapan pembelajaran
Model Eliciting Activities (MEAs) yaitu dengan mengamati aktivitas
peserta didik dalam proses pembelajaran kerja kelompok maupun
lembar kerja peserta didik. Cara untuk memverifikasi hasil tes yaitu
dengan membuat klarifikasi terhadap justifikasi hasil tes dengan
melakukan wawancara pada enam subjek yang dipilih berdasarkan
hasil tes dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi. Kesimpulan
yang diambil pada penelitian ini adalah. (1) Penerapan pembelajaran
Model Eliciting Activities (MEAs) pada materi sistem persamaan
linear tiga variabel dan (2) Dampak model pembelajaran yang
menggunakan

Model

Eliciting Activities

(MEAs) terhadap

kemampuan berpikir kritis peserta didik untuk kelas X SMA
Tarakanita

Magelang

tahun

ajaran

2019/2020.
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H. Prosedur Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini, peneliti melaksanakan penelitian menggunakan
empat tahapan yaitu, tahap persiapan penelitian, tahap pelaksanaan
penelitian, analisis data, dan penulisan laporan.
1. Persiapan Penelitian
a. Meminta izin kepada pihak sekolah
Peneliti melakukan penelitian hendaknya mengetahui
sekolah yang digunakan untuk penelitian, kemudian peneliti
meminta surat pengantar dari Universitas Sanata Dharma untuk
diberikan kepada pihak SMA Tarakanita Magelang.
b. Menentukan penelitian
1) Dalam penelitian ini peneliti berdiskusi dengan guru matematika
berkaitan dengan tujuan yang akan dilakukan peneliti yaitu,
penerapan Model Eliciting Activities (MEAs) untuk mengetahui
tingkat berpikir kritis pada siswa kelas X SMA Tarakanita
Magelang tahun ajaran 2019/2020.
2) Menentukan materi ajar bagi peserta didik yaitu, persamaan
linear tiga variabel pada kelas X tahun ajaran 2019/2020.
c. Observasi peserta didik kelas X SMA Tarakanita Magelang tahun
ajaran 2019/2020.
2. Pelaksanaan Penelitian
Tahap awal penelitian, peneliti telah melakukan wawancara dengan
guru matematika SMA Tarakanita Magelang terkait kemampuan
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berpikir kritis peserta didik yang dialami selama pelajaran matematika.
Wawancara tersebut dilakukan untuk menggali informasi terkait proses
pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik.
Tahap selanjutnya peneliti menyiapkan instrumen yang akan
digunakan sebagai alat untuk pengumpulan data yang terdiri dari
instrumen tes, instrumen wawancara, dan instrumen kegiatan kelas.
Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya melakukan analisis data.
3. Analisis Data
Menganalisis data yang diperoleh dari tahap pelaksanaan penelitian.
Data yang dianalisis pada tahap ini yaitu data observasi keterlaksanaan
pembelajaran, data kemampuan berpikir peserta didik, dan data
wawancara peserta didik. Data yang telah diperoleh dianalisis
berdasarkan teknik analisis data yang telah ditentukan.
4. Penulisan Laporan
Tahap penulisan laporan merupakan tahap terakhir yang berupa
penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian. Hasil penelitian
dituliskan dalam bentuk laporan skripsi.
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BAB IV
PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Persiapan dan Pengambilan Data
1. Persiapan Penelitian
Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan
beberapa persiapan. Persiapan pertama yaitu melakukan wawancara
kepada guru matematika SMA Tarakanita Magelang yang
mengampu mata pelajaran matematika wajib kelas X. Wawancara
tersebut dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ditemui
dan metode yang digunakan oleh guru ketika mengajar materi sistem
persamaan linear tiga variabel (SPLTV). Kegiatan wawancara
dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2019. Dari hasil
wawancara peneliti dapat membuat latar belakang penelitian,
identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Dari
data yang sudah diperoleh peneliti mulai masuk dalam proses
penelitian.
2. Pengambilan Data
Subjek penelitian ini adalah 29 peserta didik X MIPA SMA
Tarakanita Magelang, yang terdiri dari 16 peserta didik laki-laki dan
13 peserta didik perempuan. Pada penelitian ini, peneliti berperan
sebagai pendidik. Pengambilan data dilaksanakan dalam tiga kali
pertemuan. Pertemuan pertama dan kedua adalah pelaksanaan
pembelajaran dengan Model Eliciting Activities. Pertemuan terakhir,
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peneliti memberikan tes kemampuan berpikir kritis kepada peserta
didik. Pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4. 1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian
No. Hari, tanggal Kegiatan
1.
Kamis,
10 Pembelajaran I:
Oktober 2019 (Metode Subtitusi dan Metode Eliminasi)
2.
Kamis,
17 Pembelajaran II:
Oktober 2019 (Metode
Gabungan
atau
Metode
Campuran)
3.
Rabu,
23 Pelaksanaan tes kemampuan berpikir kritis
Oktober 2019
a. Pertemuan Pertama
Kegiatan pertemuan ini dilaksanakan di hari Kamis
tanggal 10 Oktober 2019 pada jam keenam sampai ketujuh,
yaitu pukul 11.05 - 12.35 WIB. Pada pertemuan ini, peneliti
dibantu oleh satu orang observer yang bernama Vicensius
Adhi Ristanto untuk mengamati aktivitas pendidik dan
peserta didik dalam penerapan Model Eliciting Activities di
kelas X MIPA. Pada pertemuan ini diikuti oleh 29 peserta
didik.
Pada pertemuan ini

peneliti memberi salam

dilanjutkan dengan memeriksa kehadiran peserta didik dan
berkenalan. Peneliti meminta peserta didik mengeluarkan
buku yang diperlukan untuk mengikuti pembelajaran
sembari peserta didik melakukan hal tersebut, peneliti
menyampaikan tujuan pembelajaran dan metode yang akan
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digunakan pada pertemuan ini serta memberikan motivasi
terkait tentang matematika. Kemudian peneliti memberikan
pre-test kepada peserta didik mengenai persamaan linear dua
variabel. Setelah melakukan pre-test, peneliti memberikan
pertanyaan terkait SPLDV dan memberikan contoh yang
dituliskan dipapan tulis. Hal ini perlu dilakukan untuk
mengetahui pengetahuan awal peserta didik mengenai materi
yang akan dipelajari.
Kemudian

pada

kegiatan

inti,

peneliti

menghubungkan apa yang telah peserta didik pelajari
mengenai SPLDV dengan SPLTV. Beberapa peserta didik
dapat menyebutkan beberapa contoh, serta dapat membuat
definisi terkait dengan contoh yang mereka buat dan
menyebutkan ciri-ciri dari SPLTV, namun saat menyebutkan
metode yang digunakan untuk mencari SPLTV mereka
hanya mengetahui tiga metode, karena selama mempelajari
SPLDV hanya tiga metode saja yang mereka pelajari.
Peneliti menyampaikan bahwa masih ada metode matriks
dan metode determinan dalam mencari nilai variabel di
SPLTV,

peneliti

pun

menyampaikan

bahwa

dalam

pembelajaran ini hanya menggunakan metode substitusi,
metode eliminasi dan metode gabungan. Kemudian peneliti
memberikan contoh soal dan langkah-langkah dalam

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
67

menentukan nilai variabel dengan metode substitusi dan
eliminasi. Selanjutnya peneliti membentuk kelompok,
terdapat sembilan kelompok yang terdiri dari masing-masing
tiga peserta didik dan dua kelompok terdiri dari empat
peserta didik. Setelah peserta berkumpul dalam kelompok
mereka masing-masing, peneliti membagikan lembar kerja
dan memberikan waktu untuk peserta didik memahami soal
yang terdapat pada lembar kerja tersebut. Masalah yang ada
pada soal sebagai berikut:
Diketahui tiga bilangan 𝑎, 𝑏, dan 𝑐 dimana 𝑎 adalah
bilangan pertama dan 𝑏 adalah bilangan kedua. Ratarata dari ketiga bilangan itu sama dengan 16. Bilangan
kedua ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan
lainnya. Bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan
yang lain dikurang empat. Carilah bilangan-bilangan
itu dengan metode substitusi atau eliminasi!
Setelah peserta didik memahami mengenai soal pada
lembar kerja, peneliti memberikan pertanyaan terkait dengan
soal. Hal ini penting untuk memeriksa kesiapan peserta didik
dalam memulai mengerjakan soal. Setelah itu, pendidik
membacakan

soal

sembari

memberikan

penekanan

mengenai soal seperti menyelesaikan soal dengan metode
substitusi atau eliminasi dan memperbolehkan peserta didik
bertanya mengenai hal yang belum mereka pahami dari soal.
Kemudian ada dua peserta didik yang memberikan
pertanyaan kepada peneliti sebagai berikut:
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Peserta didik: Pak, apakah boleh mengganti variabel
seperti 𝑥 diganti dengan 𝑎?
Peneliti
: Boleh, asal hal itu tidak membuat kalian
bingung.
Peserta didik: Apakah harus memisalkan bilanganbilangan pertama sampai bilangan ketiga
dengan variabel?
Peneliti
: Sebaiknya kalian misalkan terlebih dahulu
dengan varibel.
Selanjutnya, peneliti memberikan waktu kepada
peserta didik dalam mengerjakan soal, sembari peserta didik
mengerjakan soal peneliti memeriksa dengan mendatangi
kelompok demi kelompok dan membantu kepada kelompok
yang mengalami kesulitan dalam menganalisis soal. Ada
kelompok yang mengalami kesulitan saat menganalisis soal,
berikut adalah transkripnya.
Peneliti

: Apakah kalian mendapatkan kesulitan
dalam memodelkan soal?
Peserta didik: Iya Pak, cuma dapat dua persamaan,
satunya itu gak mudeng maksudnya.
Peneliti
: Coba kalian baca ulang, setelah itu
maksud dari bilangan lainnya itu yang
mana?
Peserta didik: Oh ya, bilangan pertama sama bilangan
kedua terus dikurangi empat dikasih
sebelah kanan berartikan Pak?
Peneliti
: Iya, seperti itu idenya. Kalian kalau
kesusahan baca lagi soalnya.
Setelah selesai melakukan diskusi kelompok untuk
mengerjakan soal yang diberikan, peneliti melanjutkan
kegiatan dengan presentasi kelompok terkait pekerjaan
masing-masing kelompok. Pada saat peneliti memberikan
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kesempatan kepada peserta didik untuk

melakukan

presentasi, tidak ada kelompok yang merelakan diri untuk
maju dan presentasi, namun dalam beberapa menit kemudian
ada satu kelompok yang mau untuk mempresentasikan hasil
diskusi kelompok, berikut adalah transkripnya.
Peneliti

: Apa kalian mau mempresentasikan hasil
jawaban kalian?
Peserta didik: Iya Pak, tapi gak tahu benar atau salah.
Peneliti
: Oke,
dicoba
dulu
aja.
Kalian
menggunakan metode apa?
Peserta didik: Kami mengerjakan menggunakan metode
eliminasi.
Peneliti
: Yasudah, kalau begitu kalian tuliskan dan
jelaskan hasil pekerjaan kalian.
Kelompok

yang

mengerjakan

dipapan

tulis

menjelaskan bahwa mereka menyelesaikan soal dengan
menggunakan metode eliminasi yang telah dituliskan
dipapan tulis, pertama mereka menuliskan hal-hal yang
penting seperti hal yang diketahui dalam soal, pertanyaan
yang diberikan pada soal dan jawaban. Dalam penulisan
yang diketahui dan ditanya mereka menuliskan dalam
kalimat biasa, selanjutnya dalam bagian jawaban mereka
memulai dengan memisalkan peubah selanjutnya kalimat
yang telah dituliskan dibagian diketahui dibentuk menjadi
kalimat matematika berupa SPLTV, setelah itu mereka
menyelesaikan dengan menggunakan langkah-langkah
metode eliminasi yakni menghilangkan peubah terahkir
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untuk

mendapatkan

SPLDV.

Setelah

itu,

mereka

mengeliminasi SPLDV, hingga menemukan salah satu
peubah, mengeliminasi peubah lainnya, dan tahap terahkir
mensubstitusikan nilai yang telah di dapat ke salah satu
PLTV. Setelah mendapatkan nilai ketiga peubahnya, mereka
menyimpulkan jawaban yang telah di dapat berupa kalimat
yang menjawab pertanyaan pada soal tersebut. Setelah
dilakukan presentasi, peneliti memberikan kesempatan
kepada peserta didik untuk bertanya mengenai hasil
presentasi. Pada kesempatan yang diberikan ada peserta
didik yang mengajukan pertanyaan dan peneliti juga
memberikan pertanyaan kepada peserta didik berikut
transkripnya.
Peserta didik: Apakah jika kita menghilangkan variabel
yang berbeda akan menemukan jawaban
yang sama?
Kelompok : Menurut kami, jika kita menghilangkan
variabel yang berbeda akan menemukan
hasil yang sama, hanya dalam
penghitungan saja yang berbeda.
Pendidik
: Oke, untuk jawaban yang diberikan oleh
kelompok presentasi sudah baik. Jika kita
menghilangkan variabel yang berbeda dan
melakukan analisis data dengan benar
maka jawaban yang ditemukan akan
sama.
Disini peneliti mengajukan pertanyaan dikarenakan
tidak ada yang mempresentasi jawaban yang menggunakan
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metode substitusi, oleh sebab itu peneliti memberikan
pertanyaan serta saran. Berikut transkripnya.
Peneliti

:

Saya tadi melihat ada yang menggunakan
metode substitusi, apakah jawaban yang
kalian temukan sesuai dengan jawaban
teman kalian di depan?
Peserta didik: Sesuai Pak.
Peneliti
: Oke, nanti jawabannya bisa salih dishare
digrup WA kalian.
Peserta didik: Iya Pak.
Tujuan dari dibentuknya kelompok dan presentasi
hasil kerja, yaitu agar peserta didik dapat menumbuhkan rasa
percaya diri saat berbicara di depan umum dan melatih
bekerjasama dengan
menggeneralisasikan

orang lain. Kemudian
penyelesaian

soal

peneliti

menggunakan

metode substitusi dan eliminasi seperti berikut. Jika kalian
menemukan soal yang berkaitan dengan SPLTV, kalian
pahami dahulu maksud dari soal dengan membaca kalimat
per kalimat, selanjutnya kalian coba lihat hal yang
ditanyakan pada soal. Setelah itu kalian bisa memulai
analisis data yang sudah kalian dapatkan, jangan lupa diubah
dahulu dalam bentuk kalimat matematika hal yang sudah
didapatkan. Penggunaan metode substitusi dan eliminasi
dengan langkah-langkah yang sudah kalian ketahui dan
analisis data dengan benar kalian akan mendapatkan hasil
yang sama, setelah itu berikan jawaban sesuai dengan hal
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yang ditanyakan. Pada pertemuan ini peneliti tidak
melakukan kegiatan pemberian kuis pada pertemuan inti
bagian akhir, karena peneliti memperhitungkan sisa waktu
yang ada tidak akan cukup jika dilakukan kuis.

Pada kegiatan penutup peneliti meminta salah satu
peserta didik untuk melakukan kesimpulan mengenai
kegiatan pembelajaran yang dialami. Selanjutnya peneliti
mengingatkan untuk mempelajari materi SPLTV mengenai
metode campuran dan diakhiri salam penutup. Pada kegiatan
ini peneliti tidak memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk menyampaikan refleksi terkait pembelajaran
dengan Model Eliciting Activities yang mereka lakukan.
b. Pertemuan Kedua
Kegiatan pertemuan ini dilaksanakan hari Kamis
tanggal 17 Oktober 2019 pada jam keenam sampai jam
ketujuh, yaitu pukul 11.05 - 12.35 WIB. Pada pertemuan ini,
peneliti dibantu oleh satu orang observer yang bernama
Vicensius Adhi Ristanto untuk mengamati aktivitas pendidik
dan peserta didik dalam penerapan Model Eliciting Activities
di kelas X MIPA. Pada pertemuan ini diikuti oleh 29 peserta
didik.
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Pada pertemuan ini

peneliti memberi salam

dilanjutkan dengan memeriksa kehadiran peserta didik.
Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran dan metode
yang digunakan pada pertemuan ini (metode gabungan) dan
memberikan motivasi

terkait

matematika.

Kemudian

memberikan pre-test kepada peserta didik mengenai
penggunanan metode substitusi dan eliminasi pada sistem
persamaan linear tiga variabel (SPLTV). Setelah melakukan
pre-test,

peneliti

penyelesaian

memberikan

SPLDV

dengan

pertanyaan

terkait

menggunakan

metode

gabungan atau campuran dan meminta peserta didik
memberikan contoh SPLTV. Hal ini perlu dilakukan untuk
mengetahui pengetahuan awal peserta didik mengenai materi
yang akan dipelajari.
Kemudian

pada

kegiatan

inti,

peneliti

menghubungkan apa yang telah peserta didik pelajari
mengenai

SPLDV

dengan

SPLTV

terutama

pada

penggunaan metode gabungan. Beberapa peserta didik dapat
menyebutkan beberapa

contoh

SPLTV, serta dapat

menyebutkan definisi metode gabungan dan langkahlangkah yang digunakan pada metode gabungan. Kemudian
peneliti memberikan contoh soal yang sama dengan
pertemuan sebelumnya dan memberikan langkah-langkah
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dalam menentukan nilai variabel dengan metode gabungan.
Selanjutnya

peneliti

membentuk

kelompok,

terdapat

sembilan kelompok yang terdiri dari masing-masing tiga
peserta didik dan dua kelompok terdiri dari empat peserta
didik atau sama dengan pertemuan sebelumnya. Setelah
peserta didik berkumpul dalam kelompok mereka masingmasing, peneliti membagikan lembar kerja dan memberikan
waktu untuk peserta didik memahami soal yang terdapat
pada lembar kerja tersebut. Masalah yang ada pada soal
sebagai berikut:
Pada soal nomor 1:
Ada bilangan terdiri atas ratusan sebagai angka
pertama, puluhan sebagai angka kedua, dan satuan
sebagai angka ketiga. Jumlah ketiga angka itu 9. Nilai
bilangan itu sama dengan 14 kali jumlah ketiga
angkanya. Angka ketiga dikurangi angka kedua dan
angka pertama sama dengan 3. Carilah bilangan itu
dengan menggunakan metode gabungan (campuran).
Pada soal nomor 2:
Seseorang membeli 1kg apel, 3kg jambu dan 2kg salak
harus membayar Rp33.000,00. Di hari ke-2 dia
membayar Rp23.500,00 dengan barang yang dibeli
adalah 2kg apel, 1kg jambu dan 1kg salak. Sedangkan
hari ke-3 dia membeli 1kg apel, 2kg jambu, dan 3kg
salak dengan harga Rp36.500,00. Jika diketahui tidak
ada perubahan harga maka berapakah harga
perkilogram jambu, harga perkilogram salak, dan harga
perkilogram apel?
Setelah peserta didik memahami soal pada lembar
kerja tersebut, peneliti memberikan pertanyaan terkait
dengan soal. Hal ini penting untuk memeriksa kesiapan
peserta didik dalam memulai mengerjakan soal. Setelah itu,
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pendidik membacakan soal sembari memberikan penekanan
mengenai soal seperti kelompok yang bernomor ganjil
mengerjakan soal nomor satu sedangkan kelompok yang
bernomor genap mengerjakan soal nomor dua, kemudian
memberitahukan metode yang digunakan adalah metode
gabungan, dan memperbolehkan peserta didik bertanya
mengenai hal yang belum mereka pahami dari soal.
Kemudian ada peserta didik yang memberikan pertanyaan
kepada peneliti sebagai berikut:
Peserta didik: Terkait soal, apakah kami boleh memilih
soal dari dua itu?
Peneliti
: Lebih baik kalian selesaikan soal dengan
ketentuan yang sudah ada.
Peserta didik: Tapi soal yang nomor satu itu sulit Pak.
Peneliti
: Maka dari itu saya buat kelompok untuk
saling membantu.
Selanjutnya, peneliti memberikan waktu kepada
peserta didik dalam mengerjakan soal, sembari peserta didik
mengerjakan soal peneliti memeriksa dengan mendatangi
kelompok demi kelompok dan membantu kepada kelompok
yang mengalami kesulitan dalam menganalisis soal. Ada
kelompok yang mengalami kesulitan saat menganalisis soal
terutama soal nomor satu, berikut adalah transkripnya.
Peserta didik: Pak, ini maksud soalnya gimana to?
Peneliti
: Coba kalian baca kalimat per kalimat dulu
terus dipahami.
Peserta didik: Sudah Pak, tapi gak paham.
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Peneliti

: Coba dibuat variabelnya dulu, setelah itu
buat kalimat matematikanya.
Peserta didik: Iya, kami sudah membuat dalam bentuk
variabel, tapi gak bisa menentukan satu
persamaan lagi.
Peneliti
: Oke, coba dikata ratusan, itu mewakili
berapa angka?
Peserta didik: Tiga angka
Peneliti
: Berarti di depan variabel yang kalian
misalkan sebagai ratusan, apa sudah
benar?
Peserta didik: Berarti itu ada koefisiennya gitu Pak?
Satuan sama puluhannya juga?
Peneliti
: Ya, idenya kayak gitu.
Selain itu terdapat kelompok yang mengalami
kesulitan ketika mengerjakan soal nomor dua. Padahal
langkah dan metode yang mereka sudah benar. Peneliti
menanyakan terkait pekerjaan mereka, sebagai berikut.
Peneliti

: Kok gak dilanjutin, kalian mengalami
kesulitan?
Peserta didik: Kami sudah mencoba tapi hasilnya kok
aneh ya.
Peneliti
: Coba saya lihat, oke untuk langkahlangkah sudah benar. Kalian coba hitung
ulang lagi ketika mencari variabelnya.
Peserta didik: Yang bagian mana Pak?
Peneliti
: Coba aja semuanya, biar kalian tahu
kesalahannya dimana.
Peserta didik: Kelamaan Pak, kasih tahu aja.
Peneliti
: Coba dulu aja, biar kalian ingat caranya.
Setelah waktu yang diberikan sudah habis, kegiatan
dilanjutkan dengan presentasi kelompok terkait pekerjaan
masing-masing kelompok yang sudah mendapat bagiannya.
Presentasi juga dilakukan sebanyak dua kali, presentasi oleh
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kelompok yang mendapatkan soal nomor 1 dan kelompok
yang mendapatkan soal nomor 2.

Dalam

kegiatan

presentasi

kelompok

yang

menuliskan jawaban soal nomor 1 sudah melakukan analisis
soal dan analisis data dengan benar. Dengan menuliskan apa
yang diketahui, ditanya dan bagian jawabnya. Disini mereka
menuliskan bagian diketahui dengan kalimat biasa,
selanjutnya mereka memulai dengan memisalkan dengan
menggunakan variabel. Setelah itu mengubah kalimat
menjadi kalimat matematika, pertama mereka menggunakan
langkah substitusi untuk mencari SPLDV. Selanjutnya
mereka mengeliminasi peubah untuk menentukan salah satu
nilai, setelah mendapatkan salah satu peubah itu mereka
mensubstitusikan ke salah satu PLDV dan mendapatkan
kedua nilai peubah, dilanjutkan dengan mensubstitusikan
kedua peubah yang telah di dapat ke salah satu PLTV.
Kelompok

tersebut

telah

mendapatkan

ketiga

nilai

peubahnya, namun mereka tidak menuliskan kesimpulan
jawabannya setelah mendapatkan ketiga nilai peubah
tersebut.

Selanjutnya

untuk

kelompok

yang

mempresentasikan jawaban soal nomor 2, mereka langsung
menuliskan

peubah

dibagian

diketahui,

setalah

itu

menuliskan hal yang ditanyakan, dan jawaban mereka.
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Langkah pertama yang mereka tuliskan dijawaban adalah
kalimat

biasa, setelah

itu diubah menjadi

kalimat

matematika. Mereka menggunakan menggunakan metode
gabungan dengan langkah pertama adalah eliminasi salah
satu

peubah

untuk

mendapatkan

SPLDV.

Setelah

mendapatkan SPLDV mereka menggunakan substitusi untuk
menentukan

salah

satu

nilai

peubah

dan

setelah

mendapatkan peubah tersebut, mereka mensubstitusikan ke
salah satu persamaan linear dua variabelnya. Setelah
mendapatkan

nilai

kedua

peubahnya,

mereka

mensubstitusikan ke salah satu PLTV untuk mendapatkan
peubah terakhir dan menuliskan kesimpulan jawaban sesuai
dengan yang hal yang ditanyakan. Jawaban yang kelompok
buat sudah benar dalam menganalisis soal, analisis data, dan
memberikan kesimpulan dalam jawaban mereka. Ketika
diberikan kesempatan untuk bertanya terkait presentasi ada
peserta didik yang memberikan pertanyaan atau sanggahan.
Berikut adalah transkrip dalam kegiatan presentasi.
Peserta didik: Kok nomor 2, hasilnya berbeda?
Kelompok : Kami sudah menghitung dan hasilnya
seperti ini, coba jawaban kalian dihitung
ulang.
Peneliti
: Coba untuk kelompok yang lain, untuk
soal nomor 2. Apakah hasilnya sama
dengan yang dipresentasikan?
Kelompok
Sama dengan yang diprsentasikan.
Lain
:
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Peneliti

:

Mungkin kalian (kelompok penanya)
kurang teliti, nanti bisa dihitung ulang.

Tujuan dari dibentuknya kelompok dan presentasi
hasil kerja, yaitu agar peserta didik dapat menumbuhkan rasa
percaya diri saat berbicara di depan umum dan melatih
bekerjasama dengan

orang lain. Kemudian

peneliti

mengingatkan untuk setiap kelompok berbagi jawabannya
ke kelompok yang mengerjakan soal yang berbeda.
Selanjutnya peneliti menggeneralisasi penyelesaian soal,
yakni ketika mendapati soal yang susah untuk dimengerti
kalian (peserta didik) cobalah pahami dari kalimat per
kalimat dalam soal tersebut, temukan hal-hal yang diketahui
serta ditanya dan tuliskanlah itu. Setelah itu ubahlah kalimat
itu ke bentuk kalimat matematika, dan selesaikan soal
dengan metode gabungan yakni penggunaan kolaborasi
antara eliminasi dan substitusi dan berilah jawaban sesuai
dengan apa yang ditanyakan pada soal.

Pada kegiatan penutup peneliti meminta salah satu
peserta didik untuk melakukan kesimpulan mengenai
kegiatan pembelajaran yang dialami serta refleksi mengenai
perasaan mereka terkait kegiatan yang mereka lakukan
ketika pembelajaran dengan Model Eliciting Activities.
Selanjutnya peneliti mengingatkan terkait tes materi sistem
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persamaan linear tiga variabel (SPLTV) untuk pertemuan
selanjutnya dan diakhiri salam penutup.
Pada pertemuan kedua ini peneliti juga tidak
memberikan kuis setelah kegiatan generalisasi, karena
menurut peneliti waktu yang tersisa tidak akan cukup jika
peserta didik mengerjakan kuis.
c. Pertemuan Ketiga
Kegiatan pertemuan ini dilaksankan hari Rabu
tanggal 23 Oktober 2019 pada jam keenam sampai jam
ketujuh, yaitu pukul 11.05 - 12.35 WIB. Agenda pada
pertemuan ini adalah pelaksanaan tes kemampuan berpikir.
Kegiatan ini diikuti oleh 29 peserta didik kelas X MIPA.
B. Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran
1. Data Hasil Obeservasi
Data observasi keterlaksanaan pembelajaran digunakan
untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan pembelajaran yang telah
dilakukan oleh peneliti dengan menerapkan Model Eliciting
Activities di kelas X MIPA SMA Tarakanita Magelang. Observasi
keterlaksanaan

pembelajaran

ini

dilakukan

selama

proses

pembelajaran berlangsung oleh satu orang observer yang bernama
Vicensius Adhi Ristanto. Proses pembelajaran dilaksanakan dalam
dua pertemuan, yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Oktover 2019 dan
hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019. Berikut adalah data hasil
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observasi berkaitan dengan keterlaksanaan pembelajaran Model
Eliciting Activities yang disajikan dalam Tabel 4.2 dan Tabel 4.3.
Tabel 4. 2 Data Hasil Observasi Pertemuan Pertama
No.

Aspek yang Diamati

I.

Kegiatan Pendahuluan
Pendidik memberi salam dan
menanyakan kabar peserta didik.
Pendidik memeriksa kehadiran
peserta didik.
Pendidik
memeriksa
kesiapan
peserta didik untuk mengikuti
pembelajaran.
Pendidik menyampaikan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai.
Pendidik
melakukan
kegiatan
apersepsi dengan pre-test.
Kegiatan Inti
A.
Pelaksanaan Pembelajaran
Pendidik memberikan pengantar
materi SPLTV.
Pendidik memfasilitasi kegiatan
peserta
didik
dalam
bentuk
kelompok.
Pendidik memberikan waktu kepada
peserta didik untuk memahami
LKPD.
Pendidik memberikan pertanyaan
kesiapan mengenai LKPD.
Pendidik memberikan kesempatan
kepada peserta didik untuk bertanya
mengenai LKPD.
Pendidik memberikan waktu untuk
mengerjakan LKPD.
Pendidik mendampingi peserta didik
dalam kegiatan kelompok.
Pendidik memberikan kesempatan
kepada
peserta
didik
untuk
menuliskan dan menjelaskan hasil
pekerjaannya di depan kelas melalui
presentasi.
Pendidik memberikan kesempatan
kepada peserta didik untuk bertanya

1.
2.
3.
4.
5
II.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

YA


















TIDAK
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No.

Aspek yang Diamati

YA

TIDAK

atau menanggapi terkait hasil
presentasi.
Pendidik memberikan informasi dan

10. penguatan terhadap konsep hasil
pemecahan masalah.
11. Pendidik memberikan kuis.

B. Keterlibatan Peserta didik dalam Pembelajaran
Peserta
didik
memperhatikan

1. penjelasan yang disampaikan oleh
pendidik.
Sebagian besar peserta didik terlibat

2.
aktif dalam diskusi kelompok.
Peserta
didik
mengajukan

3.
pertanyaan terkait hasil presentasi.
III. Kegiatan Penutup
Pendidik
dan
peserta
didik

1.
merangkum hasil pembelajaran.
Pendidik
dan
peserta
didik

2.
melakukan refleksi pembelajaran.
Pendidik memberitahukan rencana

3. pembelajaran untuk pertemuan
berikutnya.
Catatan Tambahan

Tabel 4. 3 Data Hasil Observasi Pertemuan Kedua
No.

Aspek yang Diamati

I.

Kegiatan Pendahuluan
Pendidik memberi salam dan
menanyakan kabar peserta didik.
Pendidik memeriksa kehadiran
peserta didik.
Pendidik
memeriksa
kesiapan
peserta didik untuk mengikuti
pembelajaran.
Pendidik menyampaikan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai.
Pendidik
melakukan
kegiatan
apersepsi dengan pre-test.
Kegiatan Inti
C.
Pelaksanaan Pembelajaran

1.
2.
3.
4.
5
II.

YA

TIDAK
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No.

Aspek yang Diamati

YA

TIDAK

Pendidik memberikan pengantar

materi SPLTV.
Pendidik memfasilitasi kegiatan

2. peserta
didik
dalam
bentuk
kelompok.
Pendidik memberikan waktu kepada

3. peserta didik untuk memahami
LKPD.
Pendidik memberikan pertanyaan

4.
kesiapan mengenai LKPD.
Pendidik memberikan kesempatan

5. kepada peserta didik untuk bertanya
mengenai LKPD.
Pendidik memberikan waktu untuk

6.
mengerjakan LKPD.
Pendidik mendampingi peserta didik

7.
dalam kegiatan kelompok.
Pendidik memberikan kesempatan

kepada
peserta
didik
untuk
8. menuliskan dan menjelaskan hasil
pekerjaannya di depan kelas melalui
presentasi.
Pendidik memberikan kesempatan

kepada peserta didik untuk bertanya
9.
atau menanggapi terkait hasil
presentasi.
Pendidik memberikan informasi dan

10. penguatan terhadap konsep hasil
pemecahan masalah.
11. Pendidik memberikan kuis.

D.
Keterlibatan Peserta didik dalam Pembelajaran
Peserta
didik
memperhatikan

1. penjelasan yang disampaikan oleh
pendidik.
Sebagian besar peserta didik terlibat

2.
aktif dalam diskusi kelompok.
Peserta
didik
mengajukan

3.
pertanyaan terkait hasil presentasi.
III. Kegiatan Penutup
Pendidik
dan
peserta
didik

1.
merangkum hasil pembelajaran.
Pendidik
dan
peserta
didik

2.
melakukan refleksi pembelajaran.
1.
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No.
3.

Aspek yang Diamati

YA

Pendidik memberitahukan rencana
pembelajaran untuk pertemuan
berikutnya.
Catatan Tambahan



TIDAK

2. Analisi Data
Peneliti menganalisis data keterlaksanaan pembelajaran
Model Eliciting Activities dengan terlebih dahulu mengelompokkan
setiap aspek yang diamati berdasarkan indikator keterlaksanaan
penerapan Model Eliciting Activities yang disusun. Sehingga data
yang telah dikelompokkan ke dalam indikator yang bersesuaian
disajikan dalam Tabel 4.4 untuk pertemuan pertama dan Tabel 4.5
untuk pertemuan kedua.
Tabel 4. 4 Indikator Keterlaksanaan Pertemuan Pertama
Indikator
Aspek yang Diamati
Observer
II.A.1
1
Pendidik
memberikan
pengantar materi.
II.A.3
1
Pendidik
memberikan
waktu kepada peserta didik
Lembar
untuk memahami LKPD.
Permasalahan
II.A.5
1
Pendidik
memberikan
kesempatan kepada peserta
didik
untuk
bertanya
mengenai LKPD.
II.A.4
1
Pendidik
memberikan
Pertanyaan
pertanyaan
kesiapan
Kesiapan
mengenai LKPD.
II.A.2
1
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Indikator

Konteks
Permasalahan

Presentasi
Kelomok

Generalisasi

Aspek yang Diamati
Pendidik
memfasilitasi
kegiatan peserta didik
dalam bentuk kelompok.
II.A.7
Pendidik
mendampingi
peserta
didik
dalam
kegiatan kelompok.
II.B.2
Peserta didik terlibat aktif
dalam kegiatan kelompok.
II.A.8
Pendidik
memberikan
kesempatan kepada peserta
didik untuk menuliskan dan
menjelaskan pekerjaannya.
II.A.9
Pendidik
memberikan
kesempatan kepada peserta
didik untuk bertanya terkait
pekerjaan peserta lain.
II.B.3
Peserta didik mengajukan
pertanyaan
terkait
presentasi.
II.A.10
Pendidik
memberikan
informasi dan penguatan
terhadap konsep hasil
pemecahan masalah.
III.1
Peserta didik merangkum
hal yang penting.
III.2
Pendidik dan peserta didik
melakukan
refleksi
pembelajaran.

TOTAL
Persentase Terlaksana

Observer

1

1

1

1

1

1

1

0

12
92%

Tabel 4. 5 Indikator Keterlaksanaan Pertemuan Kedua
Indikator
Aspek yang Diamati
Observer
II.A.1
1
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Indikator

Lembar
Permasalahan

Pertanyaan
Kesiapan

Konteks
Permasalahan

Presentasi
Kelomok

Aspek yang Diamati
Pendidik
memberikan
pengantar materi.
II.A.3
Pendidik
memberikan
waktu kepada peserta didik
untuk memahami LKPD.
II.A.5
Pendidik
memberikan
kesempatan kepada peserta
didik
untuk
bertanya
mengenai LKPD.
II.A.4
Pendidik
memberikan
pertanyaan
kesiapan
mengenai LKPD.
II.A.2
Pendidik
memfasilitasi
kegiatan peserta didik
dalam bentuk kelompok.
II.A.7
Pendidik
mendampingi
peserta
didik
dalam
kegiatan kelompok.
II.B.2
Peserta didik terlibat aktif
dalam kegiatan kelompok.
II.A.8
Pendidik
memberikan
kesempatan kepada peserta
didik untuk menuliskan dan
menjelaskan pekerjaannya.
II.A.9
Pendidik
memberikan
kesempatan kepada peserta
didik untuk bertanya terkait
pekerjaan peserta lain.
II.B.3
Peserta didik mengajukan
pertanyaan
terkait
presentasi.
II.A.10
Pendidik
memeberikan
informasi dan penguatan
terhadap konsep hasil
pemecahan masalah.

Observer

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1
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Indikator

Generalisasi

Aspek yang Diamati
III.1
Peserta didik merangkum
hal yang penting.
III.2
Pendidik dan peserta didik
melakukan
refleksi
pembelajaran.

TOTAL
Persentase Terlaksana

Observer
1

0

11
85%

Berdasarkan hasil persentase dari analisis keterlaksanaan
pemberajaran dengan menggunakan Model Eliciting Activities pada
pertemuan pertama adalah 92%, yang berarti adalah bahwa kegiatan
pembelajaran dengan menggunakan Model Eliciting Activities
terlaksana dengan baik.

Adapun hasil persentase dari analisis keterlaksanaan
pembelajaran dengan menggunakan Model Eliciting Activities pada
pertemuan kedua adalah 84% yang berarti adalah bahwa kegiatan
pembelajaran dengan menggunakan Model Eliciting Activities
terlaksana dengan baik.
Jika diperhatikan secara keseluruhan mengenai rata-rata
persentase keterlaksanaan pembelajaran dengan Model Eliciting
Activities di kelas X MIPA SMA Tarakanita Magelang untuk materi
sistem persamaan linear tiga variabel mencapai 89%. Hasil ini
ditemukan dari hasil persentase terlaksana pada pertemuan pertama
ditambah dengan hasil persentase terlaksana pada pertemuan kedua
dibagi dua. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa
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keterlaksanaan pembelajaran dengan Model Eliciting Activities
berada dikategori sangat tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa
kegiatan pembelajaran dengan Model Eliciting Activities di kelas X
MIPA SMA Tarakanita Magelang pada materi sistem persamaan
linear tiga variabel (SPLTV) telah terlaksana dengan baik.

C. Hasil Penelitian Kemampuan Berpikir Kritis
Hasil penelitian kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas X
MIPA SMA Tarakanita Magelang Tahun 2019/2020 Semester I dilihat dari
hasil tes terkait kemampuan berpikir kritis dan wawancara. Berikut adalah
hasil analisis serta deskripsi yang dibagi menjadi dua yaitu hasil penelitian
kemampuan berpikir kritis dilihat dari hasil tes dan data kemampuan
berpikir kritis dilihat dari hasil wawancara. Dalam mengelompokkan
jawaban peserta didik, peneliti memberikan kode peserta didik berdasarkan
nomor urutan presensi sebagai berikut:
Tabel 4. 6 Kode Peserta Didik
Nomor Urut Presensi
Kode Peserta Didik
1-10
S01-S10
11-20
S11-S20
21-29
S21-S29
1. Hasil Penelitian Kemampuan Berpikir Kritis Dilihat dari Hasil Tes
Tes terkait kemampuan berpikir kritis dilaksanakan setelah
mebelajarkan Model Eliciting Activities pada hari Rabu, tanggal 23
Oktober 2019 dan dikuti oleh 29 peserta didik. Skor yang diperoleh
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dari tes terkait kemampuan berpikir kritis subjek disajikan dalam
Tabel 4.7 Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kritis Subjek sebagai
berikut.

Tabel 4. 7 Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kritis Subyek
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

Kode
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29

Soal
1
14
14
5
7
5
5
15
5
14
6
6
6
15
2
15
2
5
14
7
12
2
14
3
1
7
14
6
6
5

Soal
2
15
15
2
11
13
15
15
14
7
7
14
15
15
15
15
7
6
15
7
7
6
14
7
14
8
14
6
6
2

Soal
3

Nilai
15
15
0
4
0
2
15
2
6
2
14
4
15
3
15
2
2
6
2
2
0
15
2
0
0
6
6
7
2

97,78
97,78
15,56
48,89
40,00
48,89
100,00
46,67
60,00
33,33
75,56
55,56
100,00
44,44
100,00
24,44
28,89
77,78
35,56
46,67
17,78
95,56
26,67
33,33
33,33
75,56
40,00
42,22
20,00
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Berdasarkan Tabel 4.7 terdapat 9 peserta didik yang mendapat nilai
di atas KKM. Dimana nilai KKM dari SMA Tarakanita Magelang untuk
kelas X MIPA mata pelajaran matematika adalah 70,00. Dari nilai yang
diperoleh subjek, peneliti menganalisis kemampuan berpikir kritis.
Pangkategorian nilai kemampuan berpikir kritis yang digunakan ada di
BAB III pada Tabel 3.6. Berikut adalah Tabel 4.8 hasil analisis
kemampuan berpikir kritis.
Tabel 4. 8 Analisis Kemampuan Berpikir Kritis
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

Kode
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29

Nilai
97,78
97,78
15,56
48,89
40,00
48,89
100,00
46,67
60,00
33,33
75,56
55,56
100,00
44,44
100,00
24,44
28,89
77,78
35,56
46,67
17,78
95,56
26,67
33,33
33,33
75,56
40,00
42,22
20,00

Keterangan
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Kurang
Kurang
Kurang
Kurang
Sangat Baik
Kurang
Cukup
Sangat Kurang
Baik
Cukup
Sangat Baik
Kurang
Sangat Baik
Sangat Kurang
Sangat Kurang
Baik
Sangat Kurang
Kurang Baik
Sangat Kurang
Sangat Baik
Sangat Kurang
Sangat Kurang
Sangat Kurang
Baik
Kurang
Kurang
Sangat Kurang
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Berdasarkan Tabel 4.8, dapat dikelompokkan banyak peserta didik
memiliki kemampuan berpikir kritis sangat baik, baik, cukup, kurang,
dan sangat kurang. Persentase peserta didik yang memiliki kemampuan
berpikir kritis sangat baik, cukup, kurang, dan sangat kurang disajikan
dalam Tabel 4.9 sebagai berikut.
Tabel 4. 9 Kategori Persentase Kemampuan Peserta Didik
No
Kategori
Jumlah
Persentase
1 Sangat Baik
6
20,69%
2 Baik
3
10,34%
3 Cukup
2
6,90%
4 Kurang
8
27,59%
5 Sangat Kurang
10
34,48%
Berdasarkan Tabel 4.9, kategori persentase kemampuan berpikir
kritis peserta didik paling banyak masuk pada kategori sangat kurang
dengan persentase 34,48%, sedangkan paling sedikit masuk pada
kategori cukup dengan persentase 6,90%. Jika disesuaikan dengan nilai
rata-rata tes terkait kemampuan berpikir kritis yang diperoleh, subjek
memperoleh nilai rata-rata tes sebesar 53,87%. Berdasarkan Tabel 3.6,
kemampuan berpikir kritis subjek tergolong cukup.
Selanjutnya akan mendeskripsikan hasil kemampuan berpikir kritis
peserta didik. Peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis yang
baik apabila memenuhi semua indikator kemampuan berpikir kritis
sebagai berikut (1) mengenali masalah, (2) bersifat terbuka dan mencari
pandangan-pandangan atau cara-cara lain untuk memecahkan suatu
masalah,

(3)

menentukan

dan

menyusun

pertimbangan,

(4)

menganalisis data, (5) menarik kesimpulan, dan (6) memberikan
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penjelasan lanjut. Berikut adalah soal-soal berkaitan dengan sistem
persamaan linear tiga variabel (SPLTV) yang diberikan untuk
mengukur kemampuan berpikir kritis.
a. Soal Nomor 1
Berikut adalah soal tes kemampuan berpikir kritis nomor 1
yang dikerjakan oleh peserta didik.
Sebuah bilangan terdiri dari 3 angka. Jumlah ketiga angka
tersebut sama dengan 16. Jumlah angka pertama dan angka
kedua sama dengan angka ketiga dikurangi dua. Nilai
bilangan tersebut sama dengan 21 kali jumlah ketiga angka
kemudian ditambah dengan 13. Carilah bilangan tersebut!
Dari 29 peserta didik, seluruhnya mampu memahami
informasi dan mengenai masalah soal nomor 1. Berikut adalah
contoh hasil pekerjaan peserta didik dalam memahami informasi
dan mengenali masalah dari soal nomor 1.

Gambar 4. 1 Hasil Pekerjaan Peserta Didik S29
Berdasarkan Gambar 4.1, tampak bahwa peserta didik dapat
menuliskan informasi yang diketahui serta mengenai masalah dari
soal nomor 1. Memahami informasi dan mengenali masalah
merupakan modal yang sangat penting bagi peserta didik untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut.
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Hasil pekerjaan soal nomor 1 menunjukan bahwa 3 peserta
didik dapat menganalisis dan memberikan kesimpulan jawaban
yang tepat, 6 peserta didik mampu menganalisis data tetapi belum
dapat menemukan jawaban yang tepat, 15 peserta didik belum
mampu menganalisis, dan 5 peserta didik tidak dapat menganalisis
data. Berikut adalah contoh hasil pekerjaan peserta didik dalam
menyelesaikan permasalahan pada soal nomor 1.

Gambar 4. 2 Hasil Pekerjaan Peserta Didik S15
Berdasarkan Gambar 4.2 yang merupakan salah satu contoh
hasil pekerjaan dari 3 peserta didik, tampak bahwa peserta didik
mampu mencari cara yakni metode substitusi dalam menyelesaikan
serta menyusun pertimbangan dalam menyelesaikan soal yakni
menggunakan langkah-langkah metode substitusi. Peserta didik
juga mampu menganalisis data dengan tepat menggunakan metode
substitusi. Selain itu, peserta didik mampu memberikan
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kesimpulan jawaban yang tepat sesuai dengan konteks pertanyaan
yang ada.

Gambar 4. 3 Hasil Pekerjaan Peserta Didik S18
Gambar 4.3 merupakan salah satu contoh hasil pekerjaan
dari 6 peserta didik yang mampu mencari cara yakni metode
gabungan serta menentukan pertimbangan dalam penggunaan
langkah-langkah pada metode gabungan. Peserta didik juga
mampu menganalisis data dengan tepat. Peserta didik mampu
menemukan jawaban, namun kesimpulan jawaban yang diberikan
oleh peserta didik kurang tepat. Hal ini dikarenakan peserta didik
kurang teliti dalam menentukan apa yang ditanyakan pada soal.

Gambar 4. 4 Hasil Pekerjaan Peserta Didik S04
Gambar 4.4 merupakan salah satu contoh hasil pekerjaan
dari 15 peserta didik yang belum tepat dalam melakukan analisis
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data. Peserta didik dikategori ini mampu untuk menentukan cara
dalam

penyelesaian

serta

menyusun

pertimbangan

saat

menggunakan metode eliminasinasi, namun peserta didik tampak
mengalami kesulitan dalam menganalisis data yakni ketika
menentukan persamaan linear dua variabel yang menggunakan
eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua. Akibatnya
peserta didik tidak berhasil menemukan jawaban yang tepat.

Gambar 4. 5 Hasil Pekerjaan Peserta Didik S08
Gambar 4.5 merupakan salah satu contoh hasil pekerjaan
dari 5 peserta didik yang tidak dapat menganalisis data. Peserta
didik dikategori ini tampak mengalami kesulitan dalam mencari
cara untuk menemukan jawaban. Akibatnya peserta didik tidak
melakukan analisis data dan tidak dapat menyimpulkan.
b. Soal Nomor 2
Berikut adalah soal tes kemampuan berpikir kritis nomor 2
yang dikerjakan oleh peserta didik.
Rudi, Ani dan Ikal membeli peralatan sekolah di toko yang
sama. Rudi membeli pena merk A sebanyak 5, 4 buku merk
A dan 4
penghapus merk A dengan harga
Rp65.000,00, sedangkan Ani membeli penghapus sebanyak
setengah dari jumlah pembelian
penghapus
Rudi
dengan merk yang sama, 2 buah pena serta buku
sebanyak 3 kali banyak buku Ikal (merk A) dan ia membayar
Rp86.000,00, dimana Ikal membeli 3 buku merk A, 1
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penghapus
merk A dan 1 pena merk A dengan biaya
Rp31.000,00. Jika Iis mempunyai uang Rp38.000,00 dan ia
ingin mendapat banyak barang
dari toko itu. Barang
apa dan berapa barangkah yang dapat ia
dapatkan?
Dari 29 peserta didik, seluruhnya mampu memahami
informasi dan mengenai masalah soal nomor 2. Berikut adalah
contoh hasil pekerjaan peserta didik dalam memahami informasi
dan mengenali masalah dari soal nomor 2.

Gambar 4. 6 Hasil Pekerjaan Peserta Didik S03
Berdasarkan Gambar 4.6, tampak bahwa peserta didik dapat
menuliskan informasi yang diketahui serta mengenali masalah dari
soal nomor 2. Memahami informasi dan mengenali masalah
merupakan modal yang sangat penting bagi peserta didik untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut.
Hasil pekerjaan soal nomor 2 menunjukan bahwa 9 peserta
didik dapat menganalisis dan memberikan kesimpulan jawaban
yang tepat, 7 peserta didik mampu menganalisis data tetapi belum
dapat menemukan jawaban yang tepat, 11 peserta didik belum
mampu menganalisis, dan 2 peserta didik tidak dapat menganalisis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
97

data. Berikut adalah contoh hasil pekerjaan peserta didik dalam
menyelesaikan permasalahan pada soal nomor 2.

Gambar 4. 7 Hasil Pekerjaan Peserta Didik S07
Berdasarkan Gambar 4.7 yang merupakan salah satu contoh
hasil pekerjaan dari 9 peserta didik. Dikategori ini peserta didik
mampu mencari cara serta menyusun pertimbangan dengan metode
gabungan. Peserta didik juga mampu menganalisis soal hingga
ditemukan jawaban. Selain itu, peserta didik mampu memberikan
kesimpulan jawaban yang tepat sesuai dengan konteks pertanyaan
yang ada.

Gambar 4. 8 Hasil Pekerjaan Peserta Didik S22
Gambar 4.8 merupakan salah satu contoh hasil pekerjaan
dari 7 peserta didik. Peserta didik dikategori ini sudah mampu
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mencari serta menentukan pertimbangan ketika menggunakan
metode substitusi. Peserta didik juga mampu menganalisis data
dengan tepat. Peserta didik masih belum mampu memberikan
kesimpulan jawaban yang tepat. Hal ini dikarenakan peserta didik
kurang teliti dalam menentukan apa yang ditanyakan pada soal.

Gambar 4. 9 Hasil Pekerjaan Peserta Didik S09
Gambar 4.9 merupakan salah satu contoh hasil pekerjaan
dari 11 peserta didik. Dikategori ini peserta didik dapat mencari cara
serta menyusun pertimbangan dengan menggunakan metode
eliminasi. Peserta didik tampak mengalami kesulitan dalam
menganalisis data ketika mencari persamaan linear dua variabel
atau dalam eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua
mendapatkan jawaban yang salah. Akibatnya peserta didik tidak
berhasil menemukan jawaban yang tepat.
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Gambar 4. 10 Hasil Pekerjaan Peserta Didik S29
Gambar 4.10 merupakan salah satu contoh hasil pekerjaan
dari 2 peserta didik. Dikategori ini peserta didik tidak memiliki
pandangan atau cara dalam menyelesaikan permasalahan yang
diberikan. Peserta didik masih belum bisa menganalisis data.
Akibatnya peserta didik tidak melakukan analisis data dan
memberikan jawaban tanpa didukung argument (tidak jelas).
c. Soal Nomor 3
Berikut adalah soal tes kemampuan berpikir kritis nomor 3
yang dikerjakan oleh peserta didik.
Pada hari pertama jumlah uang Zai, Tims, dan Matu adalah
Rp150.000,00, jumlah uang Zai, dan Tims Rp30.000,00
kurangnya dari dua kali uang Matu. Jumlah uang Zai dan
Matu Rp30.000,00 lebih dari dua kali uang Tims. Pada hari
berikutnya mereka masing-masing menghabiskan uang
sebanyak Rp15.000,00. Ahkirnya mereka membandingkan
uang mereka masing-masing dengan perbandingan uang
awal dengan uang ahkir sebagai berikut Zai, Tims, dan
Matu adalah 10:7, 8:5, 5:3. Apakah perbandingan yang
mereka buat benar? Jika benar sertakan alasan dan jika
salah sertakan alasannya juga!
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Dari 29 peserta didik, hampir seluruhnya mampu memahami
informasi dan mengenai masalah soal nomor 3. Berikut adalah
contoh hasil pekerjaan peserta didik dalam memahami informasi
dan mengenali masalah dari soal nomor 3.

Gambar 4. 11 Hasil Pekerjaan Peserta Didik S13
Berdasarkan gambar 4.11, tampak bahwa peserta didik dapat
menuliskan informasi yang diketahui serta mengenai masalah dari
soal nomor 3. Memahami informasi dan mengenali masalah
merupakan modal yang sangat penting bagi peserta didik untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut.
Hasil pekerjaan soal nomor 3 menunjukan bahwa 6 peserta
didik dapat menganalisis dan memberikan kesimpulan jawaban
yang tepat, 1 peserta didik mampu menganalisis data tetapi belum
dapat menemukan jawaban yang tepat, 5 peserta didik belum
mampu menganalisis, 3 peserta didik tidak dapat menganalisis data,
9 peserta didik tidak melakukan analisis data, dan 5 peserta didik
tidak menuliskan jawaban. Berikut adalah contoh hasil pekerjaan
peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan pada soal nomor
3.
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Gambar 4. 12 Hasil Pekerjaan Peserta Didik S01

Berdasarkan Gambar 4.12 yang merupakan salah satu contoh
hasil pekerjaan dari 6 peserta didik. Peserta didik dikategori ini
mampu mencari cara dan menyusun pertimbangan secara tepat
menggunakan

metode

substitusi.

Peserta

didik

mampu

menganalisis data dengan tepat. Selain itu, peserta didik mampu
memberikan kesimpulan jawaban yang tepat sesuai dengan konteks
pertanyaan yang ada.
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Gambar 4. 13 Hasil Pekerjaan Peserta Didik S11
Gambar 4.13 merupakan contoh hasil pekerjaan dari peserta
didik yang mampu mencari cara dan menyusun petimbangan
menggunakan metode substitusi. Peserta didik juga mampu
menganalisis data dengan tepat, namun peserta didik mengalami
kesulitan ketika memberikan kesimpulan jawaban. Akibatnya
peserta didik tidak melanjutkan hasil pekerjaannya dan tidak
menuliskan kesimpulan dalam hasil pekerjaannya.

Gambar 4. 14 Hasil Pekerjaan Peserta Didik S28
Gambar 4.14 merupakan salah satu contoh hasil pekerjaan
dari 5 peserta didik. Peserta didik dikategori ini sudah dapat
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menentukan cara dan menyusun pertimbangan ketika menggunakan
metode eliminasi. Peserta didik mengalami kesulitan ketika
menganalisis data yang sudah mereka dapatkan yang berupa
persamaan linear dua variabel. Akibatnya peserta didik tidak
melanjutkan pekerjaannya dan tidak menemukan jawaban yang
tepat.

Gambar 4. 15 Hasil Pekerjaan Peserta Didik S12
Gambar 4.15 merupakan salah satu contoh hasil pekerjaan
dari 3 peserta didik. Peserta didik dikategori ini tidak dapat mencari
cara dan menyusun pertimbangan mengenai langkah-langkah
metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan
yang diberikan. Akibatnya peserta didik tidak melakukan analisis
data.
2. Data Kemampuan Berpikir Kritis Dilihat dari Hasil Wawancara
Peneliti

mengelompokan

subjek

menjadi

tiga

kelompok.

Pembagian kelompok tersebut berdasarkan modifikasi dari Arikunto
(2012:227) dengan kriteria yang telah dipaparkan pada BAB III pada
Tabel 3.7.
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Berdasarkan data hasil tes kemampuan berpikir kritis yang
diperoleh, dan telah dikategorikan dalam tiga kelompok yakni kategori
kemampuan tinggi, sedang, dan rendah dalam berpikir kritis yang
disajikan pada Tabel 4.10 Kategori Peserta Didik Dalam Kemampuan
Berpikir Kritis.
Tabel 4. 10 Kategori Peserta Didik Dalam Kemampuan Berpikir
Kritis
Kategori
Banyak Peserta Didik
Tinggi
8 Peserta Didik
(S07, S13, S15, S01, S02, S22, S18, dan S11)
Sedang
13 Peserta Didik
(S26, S09, S12, S04, S06, S08, S20, S14, S28, S05, S27,
S19, S10)
Rendah
8 Peserta Didik
(S03, S21, S29, S16, S23, S17, S25, dan S24)
Wawancara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019.
Wawancara dilakukan kepada 6 peserta didik yaitu, S13, S28, S09, S12,
S14, dan S24. Subjek wawancara dipilih secara acak berdasarkan
pengelompokan kemampuan berpikir kritis. S13 dan S28 merupakan
subjek yang berada pada kategori kemampuan tinggi, S09 dan S12
merupakan subjek yang berada pada kategori kemampuan sedang,
selanjutnya S14 dan S24 merupakan kategori kemampuan rendah.
Berikut adalah hasil wawancara berkaitan kemampuan berpikir kritis
peserta didik kelas X MIPA SMA Tarakanita Magelang 2019/2020
Semester I.
a. S13
S13 mampu untuk menguraikan informasi dan memahami
permasalahan yang ada di dalam soal. Sehingga S13 mampu
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melakukan analisis data dari setiap soal. Hal tersebut tampak pada
transkrip berikut (Lampiran F.1).
Peneliti: Jelaskan tahapan bagaimana Anda menyelesaikan
permasalahan soal tes?
S13:

Pertama, aku baca soalnya terus langsung tahu soalnya
mengenai SPLTV, tuliskan langsung dalam bentuk
matematikanya, terus aku fokus kepertanyaannya.
Setelah itu langsung hitung. Akhirnya aku menuliskan
yang dimisalkan. Waktu mas nya bilang "udah yakin
dengan jawaban kalian".

Peneliti: Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menentukan
atau merumuskan masalah dari soal tes?
S13:

Tidak

Peneliti: Bagaimana Anda mengenali atau merumuskan suatu
masalah dari soal tes?
S13:

Setelah membaca soal yang berupa SPLTV, untuk soal
nomor 1 itu hampir sama dengan yang dikerjain waktu
kelompok, aku masih agak ingat jadi aku tuliskan
persamaan disetiap kalimat dan yang ditanyakan,
nomor 2 juga aku baca setiap kalimat terus aku
misalkan variabelnya terus yang ditanya juga kalau
gak salah tentang banyaknya barang, nomor 3 juga aku
baca tiap kalimat terus yang ditanyakan.
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Peneliti: Apakah Anda bisa mengerjakan soal dengan lancar?
S13:

Bisa, lancar.

Peneliti: Apakah

Anda

terlintas

cara-cara

lain

dalam

menyelesaikan soal?
S13:

Sempat terlintas sih mas, kayak substitusi, eliminasi
juga.

Peneliti: Bagaimana

Anda

menentukan

dan

menyusun

penyelesaian pada soal tes?
S13:

Pertama, aku nulis apa yang diketahui di dalam soal
dalam bentuk matematika, terus berfokus sama yang
ditanyakan, setelah itu aku cari pakai metode
campuran (Lampiran E.1). Terakhir buat kesimpulan
sesuai dengan yang ditanya.

Peneliti: Mengapa Anda memilih metode tersebut dalam
penyelesaian soal tes?
S13:

Aku rasa itu lebih mudah dan tidak rumit jadi aku
pakai metode campuran (Lampiran E.1).

Peneliti: Apakah

Anda

mengalami

kesulitan

dalam

menganalisis soal tersebut?
S13:

Waktu menghitung itu aku gak kesulitan, aku cek lagi
kalo udah nemu jawabannya.

Peneliti: Bagaimana cara Anda menganalisis data pada soal?
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S13:

Setelah membuat soal dalam bentuk matematika, dan
tahu apa yang ditanya langsung aku cari variabelvariabelnya pakai metode campuran (Lampiran E.1)
terus aku cek lagi jawabannya, disubstitusi ke
persamaan pertama kalau hasilnya sama ya berarti
bener, gitu menurutku mas.

Peneliti: Bagaimana Anda menyimpulkan permasalahan pada
soal?
S13:

Aku fokus sama pertanyaannya mas, setelah paham
tentang apa yang ditanyakan aku buat kesimpulan
yang berkaitan dengan pertanyaannya (Lampiran E.1).

Peneliti: Apakah Anda memberikan penjelasan yang lain atas
jawaban yang Anda dapatkan? Jika ada apa?
S13:

Ada sih mas, jawaban nomor 2 (Lampiran E.1) itu aku
kasih jawaban pakai "atau" karena sempat hiitung
ulang dan ragu sama jawaban.

b. S28
S28 mampu untuk menguraikan informasi dan memahami
permasalahan yang ada di dalam soal. Sehingga S28 mampu
melakukan analisis data dari soal. Hal tersebut tampak pada
transkrip (Lampiran F.2).
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Peneliti: Jelaskan tahapan bagaimana Anda menyelesaikan
permasalahan soal tes?
S28:

Langsung buat kerangka diketahui, ditanya, dan
dijawab (Lampiran E.2). Dari soalkan tahu kalau itu
SPLTV,

terus

modelin

soal

dalam

bentuk

matematikanya.
Peneliti: Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menentukan
atau merumuskan masalah dari soal tes?
S28:

Tidak.

Peneliti: Bagaimana Anda mengenali atau merumuskan suatu
masalah dari soal tes?
S28:

Dibaca soalnya terus dari kalimat per kalimat diambil
maknanya atau yang diketahui sama ditanya.

Peneliti: Apakah Anda bisa mengerjakan soal dengan lancar?
S28:

Aku kerjain dua soal aja mas, kalau dua soal itu aku
lancar. Terakhir itu gak sempat hitung, karena
waktunya habis (Lampiran E.2).

Peneliti: Apakah

Anda

terlintas

cara-cara

lain

dalam

menyelesaikan soal?
S28:

Telintas, seperti campuran.

Peneliti: Bagaimana

Anda

menentukan

penyelesaian pada soal tes?

dan

menyusun
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S28:

Aku cari yang diketahui, terus ditanya setelah itu aku
kerjain. Dibuat kalimat matematika, terus nomor 1 itu
aku selesaikan pakai campuran dan yang kedua itu
pakai eliminasi terus buat kesimpulannya. Nomor 3 itu
lagi mau mulai jadi gak sampai kesimpulan (Lampiran
E.2).

Peneliti: Mengapa Anda memilih metode tersebut dalam
penyelesaian soal?
S28:

Kan dari yang sudah aku tulis, aku milih metode yang
aku anggap cepat dan gak bikin jawabannya panjang
waktu menyelesaikan soal, seperti nomor 1 itu aku
campuran karena dipersamaan 2 sama 1 itu sudah bisa
mendapatkan variabel, terus nomor 2 aku pakai
eliminasi karena gak yakin kalau menyelesaikan pakai
campuran (kayaknya rumit) (Lampiran E.2).

Peneliti: Apakah

Anda

mengalami

kesulitan

dalam

menganalisis soal tersebut?
S28:

Kesulitanya ada.

Peneliti: Kesulitan seperti apa yang Anda hadapi?
S28:

Aku itu butuh waktu yang lama buat hitung soal kayak
gitu, gak tau waktunya aja yang menurutku kurang.

Peneliti: Bagaimana Anda menyimpulkan permasalahan pada
soal?
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S28:

Nomor 1 itu aku isi nilai-nilai variabel. Nomor 2 itu
aku cari jumlah terbanyaknya, aku sempat mikir
beberapa kali maksud pertanyaannya buat menuliskan
kesimpulannya. Nomor 3 gak sempat isi, mas
(Lampiran E.2).

Peneliti: Apakah Anda memberikan penjelasan yang lain atas
jawaban yang Anda dapatkan? Jika ada apa?
S13:

Gak ada buat kesimpulan tambahan.

c. S09
S09 mampu menguraikan informasi dan memahami
permasalahan di soal. Sehingga S09 dapat menganalisis soal. Hal
tersebut terlihat dari transkrip berikut (Lampiran F.3).
Peneliti: Jelaskan tahapan bagaimana Anda menyelesaikan
permasalahan soal tes?
S09:

Aku baca soalnya, soalnya berupa SPLTV. Terus nulis
yang diketahui, ditanya, dijawab (Lampiran E.3).

Peneliti: Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menentukan
atau merumuskan masalah dari soal tes?
S09:

Gak kayaknya.

Peneliti: Bagaimana Anda mengenali atau merumuskan suatu
masalah dari soal tes?
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S09:

Dibaca soalnya terus dari kalimat per kalimat diambil
maknanya atau yang diketahui sama ditanya.

Peneliti: Apakah Anda bisa mengerjakan soal tes

dengan

lancar?
S09:

Enggak lancar.

Peneliti: Apakah Anda berusaha untuk mengerjakannya? Dan
seperti apa usaha yang telah Anda lakukan?
S09:

Iya aku kerjakan sebisaku, aku kerjakan di nomor 1 itu
sampai kesimpulan, nomor 2 sama nomor 3 sampai
hitungan aja.

Peneliti: Waktu Anda menyelesaikan soal yang Anda kerjakan,
apa saja cara yang terlintas dalam menyelesaikan soal?
S09:

Metode substitusi, eliminasi dan campuran.

Peneliti: Bagaimana

Anda

menentukan

dan

menyusun

penyelesaian pada soal?
S09:

Mengubah kalimat biasa ke kalimat matematika, terus
cari pakai metode eliminasi terus buat kesimpulan
akhir (Lampiran E.3).

Peneliti: Mengapa Anda memilih metode tersebut dalam
penyelesaian soal?
S09:

Aku lebih nyaman pakai eliminasi mas, lebih pasti aja
kalau cari pakai itu (Lampiran E.3).
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Peneliti: Apakah

Anda

mengalami

kesulitan

dalam

menganalisis soal tersebut?
S09:

Ada kesulitan waktu kerja.

Peneliti: Kesulitan seperti apa yang Anda hadapi?
S09:

Nomor 1 itu gak nemu kesulitan, nomor 2 itu
jawabannya kok gede, karena gak masuk akal aku
lanjutin nomor 3. Waktu kerja nomor 3 waktunya
sudah habis dan kelupaan nulis apa yang ditanya
(Lampiran E.3).

Peneliti: Bagaimana Anda menyimpulkan permasalahan pada
soal?
S09:

Di nomor 1 itu aku nemu nilai variabelnya terus aku
tulis aja nilainya. Di nomor 2 itu aku gak buat. Nomor
3 itu aku belum selesai mas, jadi gak buat (Lampiran
E.3).

Peneliti: Apakah Anda memberikan penjelasan yang lain atas
jawaban yang Anda dapatkan? Jika ada apa?
S09:

Gak ada.

d. S12
S12 mampu menguraikan informasi dan memahami
permasalahan di soal. Sehingga S12 dapat menganalisis soal. Hal
tersebut terlihat dari transkrip berikut (Lampiran F.4).
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Peneliti: Jelaskan tahapan bagaimana Anda menyelesaikan
permasalahan soal tes?
S12:

SPLTV kan soalnya, langsung nentuin yang diketahui
ditanya (Lampiran E.4).

Peneliti: Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menentukan
atau merumuskan masalah dari soal tes?
S12:

Gak ada.

Peneliti: Bagaimana Anda mengenali atau merumuskan suatu
masalah dari soal tes?
S12:

Di setiap kalimat pada soal itu mengandung arti, jadi
aku tulis. Selanjutnya aku tulis yang ditanya, lanjut
jawaban (Lampiran E.4).

Peneliti: Apakah Anda bisa mengerjakan soal tes

dengan

lancar?
S12:

Kalau dilihat dari tiga soal, gak lancar.

Peneliti: Apakah Anda berusaha untuk mengerjakannya? Dan
seperti apa usaha yang telah Anda lakukan?
S12:

Iya walaupun gak bisa, aku kerjakan. Nomor 1 itu
cuma dapat satu variabel, nomor 2 dapat jawaban,
nomor 3 itu lagi mau mulai analisis (Lampiran E.4).

Peneliti: Waktu Anda menyelesaikan soal yang Anda kerjakan,
apa saja cara yang terlintas dalam menyelesaikan soal?
S12:

Tiga metode, substitusi, eliminasi, dan gabungan.
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Peneliti: Bagaimana

Anda

menentukan

dan

menyusun

penyelesaian pada soal?
S12:

Nulis yang dimisalkan, terus ditanya lanjut jawaban.
Di nomor 1 itu menentukan nilai variabel tapi gak aku
lanjutin karena stuck, nomor 2 itu nulis yang
dimisalkan terus ditanya selanjutnya aku buat kalimat
matematika terus aku cari pakai eliminasi. Nomor 3 itu
aku gak menganalisis data karena waktunya sudah
habis (Lampiran E.4).

Peneliti: Mengapa Anda memilih metode tersebut dalam
penyelesaian soal?
S12:

Karena yang aku bisa cuma itu, yang lancar. Lainnya
aku gak yakin (Lampiran E.4).

Peneliti: Apakah

Anda

mengalami

kesulitan

dalam

menganalisis soal tersebut?
S12:

Ada banyak.

Peneliti: Kesulitan seperti apa yang Anda hadapi?
S12:

Kesulitan, di nomor 1 gak paham mau lanjutinnya, jadi
aku biarin setelah dapat nilai 𝑧 nya. Nomor 2, aku
kerjain dapat jawabannya, kalau nomor 3 itu gak aku
terusin karena waktunya mepet mau bel (Lampiran
E.4).
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Peneliti: Bagaimana Anda menyimpulkan permasalahan pada
soal?
S12:

Nomor 1 itu gak buat kesimpulan, di nomor 2 itu aku
buat kesimpulan banyaknya barang itu 19 dan nomor
3 itu gak buat kesimpulannya karena gak sampai
hitung udah selesai jamnya (Lampiran E.4).

Peneliti: Apakah Anda memberikan penjelasan yang lain atas
jawaban yang Anda dapatkan? Jika ada apa?
S12:

Gak ada.

e. S14
S14 mampu menguraikan informasi dan memahami
permasalahan di soal. Sehingga S14 dapat menganalisis soal. Hal
tersebut terlihat dari transkrip berikut (Lampiran F.5).
Peneliti: Jelaskan tahapan bagaimana Anda menyelesaikan
permasalahan soal tes?
S14:

Dibaca, dipahami, ditulis, yang ditulis diketahui,
ditanya, dijawab (Lampiran E.5).

Peneliti: Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menentukan
atau merumuskan masalah dari soal tes?
S14:

Kesulitan gak kesulitan, di nomor 2 itu enggak, nomor
1 dan nomor 3 itu kesulitan.
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Peneliti: Bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut agar
dapat

menyelesaikan

suatu

permasalahan

yang

diberikan?
S14:

Aku menuliskan persamaan di nomor 1 dan diketahui
dan ditanya di nomor 3 (Lampiran E.5).

Peneliti: Bagaimana Anda mengenali atau merumuskan suatu
masalah dari soal tes?
S14:

Di nomor 2 itu aku nulis kalimat biasa terus aku ubah
menjadi kalimat matematika buat cari persamaannya,
terus diselesaikan pakai metode eliminasi (Lampiran
E.5).

Peneliti: Apakah Anda bisa mengerjakan soal tes

dengan

lancar?
S14:

Gak lancar.

Peneliti: Apakah Anda berusaha untuk mengerjakannya? Dan
seperti apa usaha yang telah Anda lakukan?
S14:

Iya aku kerjain nomor 1 itu coba isi persamaannya, di
nomor 2 menemukan kesimpulan, sama nomor 3 itu
cuma diketahui ditanya (Lampiran E.5).

Peneliti: Waktu Anda menyelesaikan soal yang Anda kerjakan,
apa saja cara yang terlintas dalam menyelesaikan soal?
S14:

Terlintas, campuran, eliminasi, dan substitusi.
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Peneliti: Bagaimana

Anda

menentukan

dan

menyusun

penyelesaian pada soal?
S14:

Di nomor 1 itu gak ada, kalau nomor 2 itu aku buat
ubah kalimatnya jadi kalimat matematika terus aku
cari pakai eliminasi terus buat kesimpulannya
(Lampiran E.5).

Peneliti: Mengapa Anda memilih metode tersebut dalam
penyelesaian soal?
S14:

Karena hafalnya cuma eliminasi, mas. Simpel aja gitu
(Lampiran E.5).

Peneliti: Apakah

Anda

mengalami

kesulitan

dalam

menganalisis soal tersebut?
S14:

Mengalami.

Peneliti: Kesulitan seperti apa yang Anda hadapi?
S14:

Kesulitan, nomor 1 itu aku gak tahu masudnya mas,
nomor 2 aku bisa, sedangakan nomor 3 itu udah gak
paham, jadi gak dikerjakan (Lampiran E.5).

Peneliti: Bagaimana Anda menyimpulkan permasalahan pada
soal?
S14:

Aku buat kesimpulan di nomor 2 aja, nomor 1 sama 3
gak aku buat karena gak selesai (Lampiran E.5).

Peneliti: Apakah Anda memberikan penjelasan yang lain atas
jawaban yang Anda dapatkan? Jika ada apa?
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S14:

Gak bikin.

f. S24
S24 mampu menguraikan informasi dan memahami
permasalahan di soal. Sehingga S24 dapat menganalisis soal. Hal
tersebut terlihat dari transkrip berikut (Lampiran F.6).
Peneliti: Jelaskan tahapan bagaimana Anda menyelesaikan
permasalahan soal tes?
S24:

Aku pahami soal, terus aku misalkan yang diketahui,
terus ditanya baru dikerjakan (Lampiran E.6).

Peneliti: Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menentukan
atau merumuskan masalah dari soal tes?
S24:

Di nomor 2 itu aku bisa, nomor 1 sama 3 itu aku gak
bisa. (Lampiran E.6).

Peneliti: Bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut agar
dapat

menyelesaikan

suatu

permasalahan

yang

diberikan?
S24:

Di nomor 1 aku mencoba nulis persamaan tapi gak
bisa, dan di nomor 3 gak menuliskan jawaban
(Lampiran E.6).

Peneliti: Bagaimana Anda mengenali atau merumuskan suatu
masalah dari soal tes?
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S24:

Di soal nomor 2 itu aku tulis yang dimisalkan terus
ditanya lanjut jawabnya (Lampiran E.6)

Peneliti: Apakah Anda bisa mengerjakan soal tes

dengan

lancar?
S24:

Gak lancar.

Peneliti: Apakah Anda berusaha untuk mengerjakannya? Dan
seperti apa usaha yang telah Anda lakukan?
S24:

Kerja nomor 2 aja, itu aja gak sampai kesimpulan,
nomor 1 dan di nomor 3 gak dikerjain (Lampiran E.6).

Peneliti: Waktu Anda menyelesaikan soal yang Anda kerjakan,
apa saja cara yang terlintas dalam menyelesaikan soal?
S24:

Campuran, eliminasi, dan substitusi.

Peneliti: Bagaimana

Anda

menentukan

dan

menyusun

penyelesaian pada soal?
S24:

Memisalkan terus buat model, terus kerjain pakai
metode eliminasi setelah itu disubstitusikan ke
persamaan awalnya buat cari nilai variabelnya
(Lampiran E.6).

Peneliti: Mengapa Anda memilih metode tersebut dalam
penyelesaian soal?
S24:

Karena yang keingat caranya itu (Lampiran E.6).

Peneliti: Apakah

Anda

mengalami

menganalisis soal tersebut?

kesulitan

dalam
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S24:

Kesulitan.

Peneliti: Kesulitan seperti apa yang Anda hadapi?
S24:

Kesulitan,

nomor

mengerjakannya

1

itu

aku

bagaimana,

gak

tahu

cara

karena

gak

bisa

modelinnya. Nomor 2 itu aku coba-coba gak tau bener
apa gak, tapi gak ada kesimpulannya. Nomor 3 aku gak
kerjakan karena gak sempat (Lampiran E.6).
Peneliti: Bagaimana Anda menyimpulkan permasalahan pada
soal?
S24:

Aku gak buat kesimpulan mas, karena gak yakin sama
kerjaanku (Lampiran E.6).

Peneliti: Apakah Anda memberikan penjelasan yang lain atas
jawaban yang Anda dapatkan? Jika ada apa?
S24:

Gak ada.
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Tabel 4. 11 Rangkuman Analisis Wawancaara
Subjek

S13

Hasil Analisis

S13 mampu mengenali masalah pada soal. S13 juga memiliki cara
lain dalam menyelesaikan soal yang diberikan. S13 dapat menentukan
tahapan dalam menyelesaikan soal. S13 mampu menganalisi data.
Untuk tahap menarik kesimpulan S13 sudah memenuhinya. Terakhir
mengenai penjelasan lanjut

S13 sudah mampu memberikan

penjelasan lanjut pada jawabannya.

S28

S28 mampu mengenali masalah pada soal. S28 juga memiliki cara
lain dalam menyelesaikan soal yang diberikan. S28 dapat menentukan
tahapan dalam menyelesaikan soal. S28 mampu menganalisis data.
S28 tidak dapat menarik kesimpulan. Terakhir untuk memberikan
penjelasan lanjut, S28 tidak memberikan penjelasan lanjut pada
jawabannya.

S09

S09 mampu mengenali masalah pada soal. S09 juga memiki cara lain
dalam menyelesaikan soal yang diberikan. S09 dapat menentukan
tahapan dalam menyelesaikan soal. S09 mampu menganalisis data.
S09 tidak dapat menarik kesimpulan. Terakhir untuk memberikan
penjelasan lanjut, S09 tidak memberikan penjelasan lanjut pada
jawabannya.
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Subjek

S12

Hasil Analisis

S12 mampu mengenali masalah pada soal. S12 juga memiliki cara
lain dalam menyelesaikan soal yang diberikan. S12 dapat menentukan
tahapan dalam menyelesaikan soal. S12 mampu menganalisis data.
S12 dapat menarik kesimpulan. Terakhir untuk memberikan
penjelasan lanjut, S12 tidak memberikan penjelasan lanjut pada
jawabannya.

S14

S14 mampu mengenali masalah pada soal. S14 juga memiliki cara
lain dalam menyelesaikan soal yang diberikan. S14 dapat menentukan
tahapan dalam menyelesaikan soal. S14 mampu menganalisis data.
S14 dapat menarik kesimpulan. Terakhir untuk memberikan
penjelasan lanjut, S14 tidak memberikan penjelasan lanjut pada
jawabannya.

S24

S24 mampu mengenali masalah pada soal. S24 juga memiliki cara
lain dalam menyelesaikan soal yang diberikan. S24 dapat menentukan
tahapan dalam menyelesaikan soal. S24 mampu menganalisis data.
S24 dapat menarik kesimpulan. Terakhir untuk memberikan
penjelasan lanjut, S24 tidak memberikan penjelasan lanjut pada
jawabannya
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Setelah melakukan analisis data yang diperoleh untuk menjawab
rumusan masalah, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Langkah-langkah Membelajarkan Peserta Didik dengan Model
Eliciting Activities.
Dalam membelajarkan peserta didik, peneliti menerapkan
langkah-langkah model pembelajaran dengan menggunakan Model
Eliciting Activities yaitu:
a. Pendidik memberikan pengantar materi.
Pada tahap ini, peneliti memberikan pengantar materi yaitu
pengertian, bentuk umum, ciri-ciri, syarat pada SPLTV, metode
substitusi, metode eliminasi pada pertemuan pertama dan pada
pertemuan kedua memberikan pengantar berupa metode
gabungan atau campuran.
b. Pengkelompokan.
Pada tahap ini, peneliti membagi peserta didik dalam bentuk
kelompok yang terdiri dari 3-4 peserta didik dalam satu
kelompok. Ada sembilan kelompok yang terdiri dari masingmasing tiga peserta didik dan dua kelompok terdiri dari empat
peserta didik. Kelompok yang dibentuk bertujuan untuk peserta
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didik melakukan diskusi dalam menyelesaikan masalah yang
diberikan.
c. Menghadapkan peserta didik dengan lembar permasalahan
model eliciting activities (LKPD).
Pada tahap ini, peneliti membagikan lembar kegiatan peserta
didik. LKPD tersebut terdapat permasalahan yang harus
dikerjakan oleh kelompok dengan cara mengkonstruksikan
masalah tersebut dalam bentuk kalimat matematika serta
menyelesaikan dengan metode substitusi, metode eliminasi, dan
metode gabungan serta memberikan hasil jawaban yang tepat.
d. Pertanyaan kesiapan.
Pada tahap ini, peneliti memberikan pertanyaan yang
berhubungan dengan permasalahan yang ada pada LKPD.
Pertanyaan yang diberikan bertujuan untuk melihat kesiapan
peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang
diberikan.
e. Membacakan soal.
Pada tahap ini, peneliti membacakan permasalahan yang
terdapat pada LKPD. Tahap ini bertujuan untuk memeriksa
kembali bahwa peserta didik sudah mengerti mengenai hal-hal
yang terdapat pada soal tersebut dari apa yang diketahui dan apa
yang ditanya pada soal.
f. Membimbing peserta didik untuk menemukan solusi.
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Pada tahap ini, peneliti membimbing peserta didik untuk
menyelesaikan permasalahan yang diberikan dengan cara
melihat hasil pekerjaan setiap kelompok dan memberikan
pertanyaan yang dapat memancing pemikiran peserta didik
untuk menyelesaikan permasalahan.
g. Presentasi hasil pekerjaan.
Pada tahap ini, peneliti meminta peserta didik untuk
mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok dengan cara
menuliskan hasil pekerjaan kelompok dipapan tulis serta
menjelaskan

tahapan

yang

kelompok

gunakan

dalam

menyelesaikan permasalahan.
h. Generalisasi solusi.
Pada tahap ini, peneliti menggeneralisasikan hasil pekerjaan
yang kelompok lakukan. Tahap yang harus dilakukan dalam
menyelesaikan soal SPLTV, yaitu membaca soal, memahami,
menulisakan hal-hal yang diketahui, ditanya, setelah itu
mengkonstruksikan dalam bentuk matematika, menyelesaikan
permasalahan menggunakan metode substitusi atau metode
eliminasi atau metode gabungan, dan diakhiri dengan
memberikan kesimpulan jawaban sesuai dengan hal yang
ditanyakan.
2. Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik
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Kemampuan berpikir kritis peserta didik SMA Tarakanita
Magelang Kelas X MIPA 2019/2020 yang berada dalam kategori
sangat baik sebanyak 6 orang dengan persentase 20,69%, peserta
didik yang berada dalam kategori baik sebanyak 3 orang dengan
persentase 10,34%, peserta didik yang berada dikategori cukup
sebanyak 2 orang dengan persentase 6,90%, peserta didik yang
berada dikategori kurang baik sebanyak 8 orang dengan persentase
27,59%, dan peserta didik yang berada dikategori sangat kurang
banyak 10 orang dengan persentase 34,48%. Berdasarkan hasil tes
dan wawancara yang telah dilakukan, sebagian besar peserta didik
tidak mengalami kesulitan dalam memahami informasi dan
mengenali masalah. Beberapa peserta didik memiliki sifat terbuka
dalam mencari cara-cara lain untuk memecahkan masalah. Beberapa
peserta didik juga dapat menentukan dan menyusun pertimbangan.
Serta sebagian besar peserta didik mengalami kesulitan dalam
menganalisis data, sehingga banyak peserta didik tidak dapat
membuat kesimpulan jawaban dan penjelasan lanjut.
B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut adalah saran yang
diberikan peneliti bagi:
1. Bagi Guru Mata Pelajaran Matematika.
a. Guru diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran yang
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Hal tersebut
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bertujuan untuk membuat peserta didik tertarik dengan
pembelajaran. Model Eliciting Activities dapat menjadi salah
satu model pembelajaran untuk membangun kemampuan
berpikir kritis peserta didik.
b. Penggunaan soal dengan masalah kontekstual dalam evaluasi
pembelajaran perlu dibudayakan sehingga diharapkan mampu
mendorong peserta didik untuk lebih teliti dan memaksimalkan
kemampuan berpikir kritis mereka.
2. Bagi Calon Peneliti dengan Penelitian yang Serupa.
a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lain
untuk mempelajari langkah-langkah membelajarkan peserta
didik dengan Model Eliciting Activities.
b. Dalam penggunaan Model Eliciting Activities peneliti lainnya
dapat membuat soal dengan tingkatan kesukaran soal yang
berbeda agar peserta didik lebih teliti dalam membaca soal,
sehingga tingkat berpikir kritis peserta didik dapat meningkat.
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Lampiran A Surat
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Lampiran C Instrumen
Lampiran C. 1 Instrumen Observasi
LEMBAR KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA
DENGAN MODEL-ELICITING ACTIVITIES

Sekolah

:

Kelas

:

Jam pelajaran ke

:

Mata pelajaran

:

Observer

:

Hari, tanggal

:

Petunjuk:
1. Berikut merupakan daftar kegiatan dalam pembelajaran matematika dengan
Model-Eliciting Activities.
2. Berikan tanda centang (✓) pada kolom “YA” atau “TIDAK” sesuai dengan
keadaan yang Anda amati.
3. Jawaban “YA” berarti kegiatan terlaksana dan jawaban “TIDAK” berarti
kegiatan tidak terlaksana.
4. Jika ada catatan tambahan mengenai aktivitas pendidik dan peserta didik
yang diamati, silakan tambahkan catatan tersebut pada bagian yang telah
disediakan.
No.
I.
1.
2.
3.

4.

Aspek yang Diamati
Kegiatan Pendahuluan
Pendidik memberi salam dan menanyakan kabar
peserta didik.
Pendidik memeriksa kehadiran peserta didik.
Pendidik memeriksa kesiapan peserta didik
untuk mengikuti pembelajaran.
Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai.

YA

TIDAK
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No.
5
II.

Aspek yang Diamati

YA

Pendidik melakukan kegiatan apersepsi dengan
pre-test.
Kegiatan Inti
E. Pelaksanaan Pembelajaran

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pendidik memberikan pengantar materi SPLTV.
Memfasilitasi kegiatan peserta didik dalam
bentuk kelompok.
Pendidik memberikan waktu kepada peserta
didik untuk memahami LKPD.
Pendidik memberikan pertanyaan kesiapan
mengenai LKPD.
Pendidik

memberikan

kesempatan

kepada

peserta didik untuk bertanya mengenai LKPD.
Pendidik

memberikan

waktu

untuk

mengerjakan LKPD.
Pendidik mendampingi peserta didik dalam
kegiatan kelompok.
Pendidik

memberikan

peserta

didik

kesempatan

untuk

kepada

menuliskan

dan

menjelaskan hasil pekerjaannya di depan kelas
melalui presentasi
Pendidik

9.

memberikan

kesempatan

kepada

peserta didik untuk bertanya atau menanggapi
terkait hasil presentasi.

10.
11.

Pendidik memberikan informasi dan penguatan
terhadap konsep hasil pemecahan masalah.
Pendidik memberikan kuis
F. Keterlibatan Peserta didik dalam Pembelajaran

TIDAK
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No.
1.

2.

3.

Aspek yang Diamati

YA

TIDAK

Peserta didik memperhatikan penjelasan yang
disampaikan oleh pendidik.
Sebagian besar peserta didik terlibat aktif dalam
diskusi kelompok.
Peserta didik mengajukan pertanyaan terkait
hasil presentasi.

III. Kegiatan Penutup
1.

2.

3.

Pendidik dan peserta didik merangkum hasil
pembelajaran
Pendidik dan peserta didik melakukan refleksi
pembelajaran
Pendidik

memberitahukan

rencana

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya
Catatan Tambahan
Magelang, ……………2019
Observer,

(………………………………)
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Lampiran C. 2 Instrumen Tes Kemampuan Berpikir Kritis
Kisi-kisi soal Kemampuan Berpikir Kritis
Materi

-

SPLTV
-

-

Indikator
Kemampuan
Berpikir Kritis
Mengenali
Masalah
Bersifat terbuka
dan
mencapai
pandanganpandangan atau
mencari cara-cara
lain
untuk
memecahkan
masalah
Menentukan dan
menyusun
pertimbangan
Menganalisis data
Menarik
kesimpulan
Memberikan
penjelasan lanjut

Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Peserta
didik
menyelesaikan
masalah
yang
berkaitan dengan
SPLTV
menggunakan
metode tertentu.
Peserta
didik
menyelesaikan
masalah
kontekstual yang
berkaitan dengan
SPLTV
menggunakan
metode tertentu.
Peserta
didik
menentukan nilai
variabel
dari
SPLTV dengan
metode tertentu

Dimensi
Kognitif
Bloom

Nomer
Soal

C3

1

C4

2

C5

3

Dimensi kognitif Bloom;
Menerapkan/C-3
(Apply)
Menganalisis/C-4
(Analyze)

Mengevaluasi/C-5
(Evaluate)

: Kemampuan untuk menerapkan informasi dalam
situasi nyata atau kemampuan menggunakan konsep
dalam praktek atau situasi yang baru
: Melibatkan proses memecah-mecah materi jadi
bagian-bagian kecil dan menentukan
bagaimana
hubungan anatara bagian dan antara setiap bagian dan
struktur keseluruhan.
: Kemampuan menilai ‘manfaat’ suatu benda/hal untuk
tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas
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TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS
(POS-TEST)

Nama Sekolah

: SMA Tarakanita

Materi

: Sistem Persamaan Linear Tiga

Kelas/Semster

: X-MIPA/Gasal

Waktu

: 90 Menit

Variabel

A. Petunjuk
1. Berdoalah sesuai agama dan keyakinan sebelum ujian agar lancar saat
mengerjakan!
2. Tulis identitas dengan lengkap (nama, kelas, dan nomer absen)!
3. Kerjakan soal secara mandiri, cermat dan teliti!
4. Tidak diperbolehkan menggunakan alat hitung (Gawai dan
Kalkulator).
B. Soal
1. Sebuah bilangan terdiri dari 3 angka. Jumlah ketiga angka tersebut sama
dengan 16. Jumlah angka pertama dan angka kedua sama dengan angka
ketiga dikurangi dua. Nilai bilangan tersebut sama dengan 21 kali jumlah
ketiga angka kemudian ditambah dengan 13. Carilah bilangan tersebut!
2. Rudi, Ani dan Ikal membeli peralatan sekolah di toko yang sama. Rudi
membeli pena merk A sebanyak 5, 4 buku merk A dan 4 penghapus merk
A dengan harga Rp65.000,00, sedangkan Ani membeli penghapus
sebanyak setengah dari jumlah pembelian penghapus Rudi dengan merk
yang sama, 2 buah pena serta buku sebanyak 3 kali banyak buku Ikal
(merk A) dan ia membayar Rp86.000,00, dimana Ikal membeli 3 buku
merk A, 1 penghapus merk A dan 1 pena merk A dengan biaya
Rp31.000,00. Jika Iis mempunyai uang Rp38.000,00 dan ia ingin
mendapat banyak barang dari toko itu. Barang apa dan berapa barangkah
yang dapat ia dapatkan?
3. Pada hari pertama jumlah uang Zai, Tims, dan Matu adalah
Rp150.000,00, jumlah uang Zai, dan Tims Rp30.000,00 kurangnya dari
dua kali uang Matu. Jumlah uang Zai dan Matu Rp30.000,00 lebih dari
dua kali uang Tims. Pada hari berikutnya mereka masing-masing
menghabiskan uang sebanyak Rp15.000,00. Ahkirnya mereka
membandingkan uang mereka masing-masing dengan perbandingan
uang awal dengan uang ahkir sebagai berikut Zai, Tims, dan Matu adalah
10:7, 8:5, 5:3. Apakah perbandingan yang mereka buat bener? Jika benar
sertakan alasan dan jika salah sertakan alasannya juga!
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Uraian Jawaban
NO
1.

Uraian Jawaban Berpikir Kritis
Diketahui
: Bilangan terdiri dari 3 angka.
Jumlah ketiga angka sama dengan 16.
Jumlah angka pertama dan kedua sama dengan angka ketiga
dikurangi 2.
Nilai bilangan sama dengan 21 kali jumlah ketiga angka
ditambah 13.
Ditanyakan : Berapa nilai bilangan tersebut?
Jawab
: Misalkan bilangan tersebut adalah 𝑥, 𝑦, 𝑧.
𝑥 = bilangan pertama
𝑦 = bilangan kedua
𝑧 = bilangan ketiga
Nilai bilangan tersebut adalah 100𝑥 + 10𝑦 + 𝑧
SPLTVnya adalah
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 16
𝑥+𝑦 =𝑧−2
{
100𝑥 + 10𝑦 + 𝑧 = 21(𝑥 + 𝑦 + 𝑧) + 13
Eleminisi variabel y dari persamaan 1 dan 2
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 16
𝑥 + 𝑦 − 𝑧 = −2
2𝑧 = 18
𝑧=9
Eliminasi variabel 𝑦 pada persamaan 1 dan 3
|× 11| 11𝑥 + 11𝑦 + 11𝑧 = 176
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 16
79𝑥 − 11𝑦 − 20𝑧 = 13|× 1 | 79𝑥 − 11𝑦 − 20𝑧 = 13

+

90𝑥 − 9𝑧 = 19 = 189
Substitusikan 𝑧 = 9 ke persamaan 90𝑥 − 9𝑧 = 189.
Sehingga diperoleh
90𝑥 − 9𝑧 = 189
90𝑥 − 9(9) = 189
90𝑥 − 81 = 189
90𝑥 = 189 + 81
90𝑥 = 270
270
𝑥=
90
𝑥=3

Substitusikan persamaan 𝑥 = 3 dan 𝑧 = 9 ke persamaan
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 16, sehingga diperoleh

Skor
1

1

13
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𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 16
3 + 𝑦 + 9 = 16
𝑦 + 12 = 16
𝑦 = 16 − 12
𝑦=4
Jadi karena nilai 𝑥 = 3, 𝑦 = 4 dan 𝑧 = 9 maka bilangan itu
adalah
100𝑥 + 10𝑦 + 𝑧 =
100(3) + 10(4) + 9 = 349

2

Diketahui

Ditanya
Jawab

: Rudi membeli pena sebanyak 5, 4 buku dan 4 penghapus
dengan harga Rp65.000,00
Ani membeli penghapus setengah dari pembelian Rudi, 2
buah pena serta buku sebanyak 3 kali banyak buku Ikal dan
ia membayar Rp86.000,00
Ikal membeli 3 buku, 1 penghapus dan 1 pena dengan biaya
Rp31.000,00
Harga pena = 𝑥
Harga buku = 𝑦
Harga penghapus = 𝑧
: Nama barang dan berapa barang yang didapatkan Iis dengan
uang Rp38.000,00?
:
5𝑥 + 4𝑦 + 4𝑧 = 65000
2𝑥 + 9𝑦 + 2𝑧 = 86000
𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 = 310000
Metode Gabungan (campuran)
Eliminasi variabel 𝑧
5𝑥 + 4𝑦 + 4𝑧 = 65000|× 1|5𝑥 + 4𝑦 = 65000
2𝑥 + 9𝑦 + 2𝑧 = 86000|× 2|4𝑥 + 18𝑦 = 172000
𝑥 − 14𝑦 = −107000
5𝑥 + 4𝑦 + 4𝑧 = 65000|× 1|5𝑥 + 4𝑦 = 65000
𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 = 31000|× 4|4𝑥 + 12𝑦 = 124000
𝑥 − 8𝑦 = −59000

Eliminasi variabel 𝑥 pada SPLDV yang didapatkan
𝑥 − 14𝑦 = −107000
𝑥 − 8𝑦 = −59000

1

1

13
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3

Diketahui

Ditanya
Jawab

−6𝑦 = −48000
48000
𝑦=
−6
𝑦 = 8000
Substitusikan 𝑦 = 8000 ke salah satu SPLDV yang
diketahui
𝑥 − 8𝑦 = −59000
𝑥 − 8(8000) = −59000
𝑥 − 64000 = −59000
𝑥 = −59000 + 64000
𝑥 = 5000
Substitusikan 𝑦 = 8000 dan 𝑥 = 5000 ke salah satu
SPLTV yang diketahui
𝑥 + 4𝑦 + 𝑧 = 31000
5000 + 4(8000) + 𝑧 = 31000
5000 + 24000 + 𝑧 = 31000
29000 + 𝑧 = 31000
𝑧 = 31000 − 29000
𝑧 = 2000
38.000
= 19
2.000
Jadi barang Iis dapatkan adalah 19 barang yaitu penghapus
: Jumlah uang ketiga orang tersebut Rp150.000,00
Uang Zaid dan uang Tims Rp30.000,00 kurangnya dari dua
kali uang Matu
Jumlah uang Zaid dan Matu Rp30.000,00 lebih dari dua kali
uang Tims
Memisalkan
𝑥 = banyaknya uang Zai
𝑦 = banyaknya uang Tims
𝑧 = banyaknya uang Matu
: Tentukan perbandingan uang yang paling kecil diantara tiga
orang tersebut!
:
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 150.000
𝑥 + 𝑦 = 2𝑧 − 30.000
𝑥 + 𝑧 = 2𝑦 + 30.000

Menggunakan metode eliminasi
Persamaan ke-1 dan persamaan ke-3
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 150.000
𝑥 − 2𝑦 + 𝑧 = 30.000
3𝑦 = 120.000

1

1

13
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𝑦 = 40.000
Eliminasi variabel 𝑥
Persamaan ke-1 dan persamaan ke-2
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 150.000
𝑥 + 𝑦 − 2𝑧 = −30.000
3𝑧 = 180.000
𝑧 = 60.000
Substitusi variabel 𝑦 dan 𝑧 ke dalam persamaan pertama
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 150.000
𝑥 + 40.000 + 60.000 = 150.000
𝑥 = 150.000 − 100.000
𝑥 = 50.000
Masing-masing memiliki uang sebanyak Rp50.000,00 milik
Zai, Rp40.000,00 milik Tims dan Matu memiliki
Rp60.000,00 mereka masing-masing menghabiskan
Rp15.0000,00
𝑈𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑤𝑎𝑙 ∶ 𝑈𝑎𝑛𝑔 𝑎ℎ𝑘𝑖𝑟
50000 ∶ 35000, 10: 7
40000 ∶ 25000, 8: 5
60000 ∶ 45000, 4: 3
Jadi perbandingan yang mereka buat salah, karena
perbandingan unag Matu 4:3 bukan 5:3
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Lampiran C. 3 Instrumen Wawancara
Indikator Berpikir
No
Pertanyaan
Kritis
1
Jelaskan tahapan bagaimana Anda menyelesaikan
permasalahan (soal tes)?
2
Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menentukan
atau merumuskan masalah dari soal ini (soal tes)?
Mengenali masalah
3
Jika iya, lalu bagaimana cara Anda mengatasi hal
tersebut agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan
pada soal ini (soal tes)?
4
Jika tidak, bagaimana Anda mengenali atau
merumuskan suatu masalah dari soal ini (soal tes)?
Bersifat terbuka dan 5
Apakah Anda bisa mengerjakan soal (soal tes) dengan
mencapai
lancar?
pandangan6
Jika iya, apakah Anda terlintas cara-cara lain dalam
pandangan
atau
menyelesaikan soal (soal tes)?
mencari
cara-cara 7
Jika tidak, apakah Anda berusaha untuk
lain
untuk
mengerjakannya? Dan seperti apa usaha yang telah
memecahkan
Anda lakukan?
masalah
8
Apa saja cara yang terlintas dalam meyelesaikan soal
(soal tes)?
Menentukan
menyusun
pertimbangan

dan 8

Menganalisis data

9
10
11
12

Menarik kesimpulan

13

Memberikan
penjelasan lanjut

14

Bagaimana Anda menentukan dan menyusun
penyelesaian pada soal (soal tes)?
Mengapa Anda memilih metode tersebut dalam
penyelesaian soal (soal tes)?
Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menganalisis
soal tersebut?
Jika iya, kesulitan seperti apa yang Anda hadapi?
Jika tidak, bagaimana cara Anda menganalisis data
pada soal (soal tes)?
Bagaimana Anda menyimpulkan permasalahan
tersebut (soal tes)?
Apakah Anda memberikan penjelasan yang lain atas
jawaban yang Anda dapatkan? Jika ada apa?
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Lampiran C. 4 Instrumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : SMA Tarakanita Magelang
Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/ Semester

: X/1 (Ganjil)

Alokasi Waktu

: 3 × 2 × 45 menit (3 Pertemuan)

A. Kompetensi Inti
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli,
dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru,
dan tetangga.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati
(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya,
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam Bahasa yang jelas,
sistematis dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan
perilaku anak bermain dan berakhlak mulai.
B. Kompetensi Dasar
3.3 Menyusun sistem persamaan linear tiga variabel dari masalah
kontekstual.
4.3 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem
persamaan linear tiga variabel.
C. Indikator Pencapaian Kompetensi
3.3.1 Menysusn konsep sistem persamaan linear tiga variabel
3.3.2 Menentukan syarat sistem persamaan linear tiga variabel
4.3.1 Menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linear tiga
variabel dengan metode eliminasi dan substitusi
4.3.2 Menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linear tiga
variabel dengan metode gabungan
D. Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik menunjukan sikap jujur, tertib, dan mengikuti aturan pada
saat proses pembelajaran;
2. Peserta didik menunjukan sikap cermat dan teliti dalam menyelesaikan
masalah-masalah;
3. Peserta didik menyusun konsep sistem persamaan linear tiga variabel;
4. Peserta didik menentukan syarat sistem persamaan tiga variabel;
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5. Peserta didik menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan
linear tiga variabel dengan metode eliminasi dan substitusi;
6. Peserta didik menyelesaikan masalah kontekstual sistem persaman
linear tiga variabel dengan metode gabungan.
E. Materi Pembelajaran
1. Fakta
Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata ada banyak hal yang
bersangkutan dengan sistem persamaan linear tiga variabel.
Permasalahan tersebut kami jadikan sebagai bahan inspirasi dalam
menyusun model-model matematik yang ditentukan dalam bentuk
penyelesaiannya. Model yang telah ditentukan, kami jadikan bahan
abstraksi untuk membangun konsep sistem persamaan linear tiga
variabel.
2. Konsep
SPLTV : Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel
Definisi :
Tiga atau lebih PLTV yang disajikan secara bersamaan yang
merupakan satu kesatuan (sistem).
3. Prinsip
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧 = 𝑑
𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦 + 𝑐1 𝑧 = 𝑑1
{𝑒𝑥 + 𝑓𝑦 + 𝑔𝑧 = ℎ atau
{𝑎2 𝑥 + 𝑏2 𝑦 + 𝑐2 𝑧 = 𝑑2
𝑖𝑥 + 𝑗𝑦 + 𝑘𝑧 = 𝑖
𝑎3 𝑥 + 𝑏3 𝑦 + 𝑐3 𝑧 = 𝑑3
Dengan
𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑓, 𝑔, ℎ, 𝑖, 𝑗, 𝑘, dan 𝑙 atau
𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , 𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 , 𝑐1 , 𝑐2 , 𝑐3 , 𝑑1 , 𝑑2 , dan 𝑑3 adalah bilanganbilangan real.
Keterangan:
 𝑎, 𝑒, 𝑙, 𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 adalah koefisien dari 𝑥.
 𝑏, 𝑓, 𝑗, 𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 adalah koefisien dari 𝑦.
 𝑐, 𝑔, 𝑘, 𝑐1 , 𝑐2 , 𝑐3 adalah koefisien dari 𝑧.
 𝑑, ℎ, 𝑖, 𝑑1 , 𝑑2 , 𝑑3 adalah konstanta.
 𝑥, 𝑦, 𝑧 adalah variabel atau peubah.
4. Prosedur
a. Mengamati permasalahan yang kontekstual mengenai SPLTV
b. Menemukan model matematika untuk permasalahan kontekstual
dalam bentuk SPLTV
c. Menulis bentuk SPLTV
d. Mencari penyelesaian SPLTV dengan cara:
- Metode substitusi
- Metode eliminasi
- Metode campuran atau gabungan
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e. Menuliskan hasil penyelesaian permasalahan kontekstual yang
berkaitan dengan SPLTV
F. Pendekatan, Model Pembelajaran dan Metode
Pendekatan : Saintifik
Metode
: Diskusi, tanya jawab, dan penugasan.
Model
: Model Eliciting-Activities (memahami, menjelaskan, dan
mengkomunikasikan).
Berikut indikator yang ada pada Model Eliciting Activities.
h. Pendidik memberikan pengantar mengenai materi yang akan
disampaikan.
i. Peserta didik dikelompokkan dengan anggota 5-6 orang tiap
kelompok.
j. Pendidik memberikan lembar permasalahan Model Eliciting
Activities berupa Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD).
k. Peserta didik siap terhadap pertanyaan berdasarkan
permasalah dalam Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD).
l. Pendidik membacakan permasalahan bersama peserta didik
dan memastikan bahwa setiap kelompok mengerti apa yang
sedang ditanyakan.
m. Peserta didik berusaha untuk menyelesaikan masalah
tersebut.
n. Peserta didik mempresentasikan model matematis mereka
setelah membahas dan meninjau ulang solusi.
G. Alat / Media dan Sumber Belajar
1. Alat / Media
: LCD, Laptop, LKPD, Slide Power Point
2. Sumber Belajar :
 Buku siswa: Sinaga.B, Pardomuan, dkk. 2015. Matematika
SMA/MA/SMK/MAK Kelas X. Jakarta: Pusat kurikulum
dan perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
 Buku guru: Sinaga.B, Pardomuan, dkk. 2015. Matematika
SMA/MA/SMK/MAK Kelas X. Jakarta: Pusat kurikulum
dan perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
 Pengalaman pendidik dan peserta didik
 Internet dan sumber yang berkaitan
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H. Kegiatan Pembelejaran
Pertemuan Pertama : (2 × 45 menit)
IPK
: 3.3.1, 3.3.2, dan 4.3.1
Pendekatan : Saintifik
Model
: Model Eliciting-Activities
Metode
: Diskusi, tanya jawab, dan penugasan.
Kegiatan

Awal

Inti

Diskripsi Kegiatan
Kegiatan Pendidik
Kegiatan Peserta Didik
Pendahuluan
- Pendidik memberi salam
- Peserta didik membalas
- Pendidik
mengecek salam
kehadiran peserta didik dan - Peserta didik mengangkat
peserta didik berkenalan tangan saat nama mereka
secara singkat
disebutkan
dan
- Pendidik
menyampaikan memperkenalkan diri
secara ringkas garis besar - Peserta
didik
materi yang akan dipelajari mendengarkan
dengan
yaitu tentang SPLTV dan seksama
mengenai
memberikan
tujuan ringkasan materi serta
pembelajaran serta pada topik tujuan pembelajaran pada
SPLTV serta motivasi
topik SPLTV dan tumbuh
- Pendidik memberikan review semangat belajar
mengenai SPLDV berupa - Peserta didik mengerjakan
Pre-test I (Lampiran 1.a)
soal yang diberikan (Pretest)
Mengamati
didik
- Pendidik
memberikan - Peserta
pengantar materi mengenai memperhatikan mengenai
pengantar materi.
SPLTV. (Lampiran 1.b)
Menanya
- Pendidik
menanyakan, - Peserta
didik
dapat
“apakah ada hal yang belum menanyakan
hal
yang
jelas mengenai materi?”.
belum paham mengenai
materi.
- Pendidik
membentuk - Peserta didik berkumpul
kelompok
yang dengan kelompok mereka
beranggotakan 3-4 peserta masing-masing
didik.
Menalar
- Pendidik
memberikan - Peserta didik bersama
Lembar Kerja Peserta Didik I kelompok memahami apa
(Lampiran 1.c) pada setiap yang diketahui hingga

Alokasi
Waktu

10

70
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kelompok dan memberikan ditanyakan pada LKPD
waktu
kepada
setiap yang
diberikan.
kelompok untuk membaca (Menganalisi
dan
dan memahami LKPD yang Memahami
Lembar
diberikan.
(Lembar Permasalahan)
Permasalahan)
- Pendidik
memberikan - Peserta didik siap untuk
pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab
pertanyaan.
mengecek kemampuan dasar (Pemberian Pertanyaan
peserta
didik
untuk Kesiapan)
mengerjakan
LKPD.
(Pertanyaan
Kesiapan)
(Lampiran 1.d)
Mencoba
- Pendidik membaca soal yang - Peserta
didik
ada. Jika ada kelompok yang memperhatikan
sembari
belum mengerti mengenai hal berdiskusi
dengan
yang ditanyakan, pendidik kelompok saat pendidik
memberikan
bantuan. sedang membaca ulang
(Konteks Permasalahan)
LKPD
(Mengenali
Konteks Permasalahan)
- Pendidik memberi waktu - Bersama
kelompok
pada peserta didik untuk mengerjakan LKPD yang
mengerjakan soal
diberikan oleh pendidik
Mengkomunikasikan
- Pendidik
meminta
2 - Perwakilan
kelompok
kelompok
untuk mempresentasikan
hasil
mempresentasikan hasil yang yang mereka kerjakan di
mereka kerjakan di depan depan kelas sedangkan yang
kelas dan 2 kelompok untuk lain memberikan pertanyaan
menanggapi hasil presentasi. atau tanggapan mengenai
(Proses Berbagi Solusi presentasi yang dilakukan
(Presentasi Kelomok)
Melalui Presentasi)
- Pendidik
memberikan - Peserta didik mengecek
informasi dan penguatan kembali pekerjaan mereka
terhadap
konsep
hasil dan dapat menanyakan jika
pemecahan masalah yang ada hal yang kurang paham
telah ditemukan peserta didik sembari
mengeneralisasi
pada
pembelajaran
ini. model yang mereka buat
(Generalisasi
Model) disituasi
serupa.
(Lampiran 1.e)
(Generalisasi)
- Pendidik memberikan kuis - Peserta didik mengerjakan
individu untuk mengetahui kuis yang diberikan
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Akhir

perkembangan peserta didik
setelah
pembelajaran
(Lampiran 1.f).
- Dengan pembelajaran yang - Dengan pembelajaran yang
dilakukan pendidik dan dilakukan pendidik dan
peserta didik menyimpulkan peserta didik menyimpulkan
hasil pembelajaran
hasil pembelajaran
- Bersama
peserta
didik, - Peserta
didik
pendidik melakukan refleksi mengungkapakan perasaan
pembelajaran.
mengenai pembelajaran hari
ini
- Pendidik
mengingatkan - Peserta didik mendengarkan
untuk mempelajari metode dengan
seksama
dan
gabungan atau campuran menanggapi
dengan
pada SPLTV
tindakan
- Pendidik memberikan salam - Peserta didik membalas
salam

10
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Pertemuan Kedua
: (2 × 45 menit)
IPK
: 3.3.1, 3.3.2, dan 4.3.2
Pendekatan : Saintifik
Model
: Model Eliciting-Activities
Metode
: Diskusi, tanya jawab, dan penugasan.
Kegiatan

Awal

Inti

Diskripsi Kegiatan
Kegiatan Pendidik
Kegiatan Peserta Didik
Pendahuluan
- Pendidik memberi salam
- Peserta didik membalas
salam
- Pendidik
mengecek - Peserta didik mengangkat
kehadiran peserta didik
tangan saat nama mereka
disebutkan
- Pendidik
menyampaikan - Peserta didik mendengarkan
secara ringkas garis besar dengan seksama mengenai
materi yang akan dipelajari ringkasan materi serta
yaitu tentang SPLTV dan tujuan pembelajaran pada
memberikan
tujuan topik SPLTV dan tumbuh
pembelajaran serta pada topik semangat belajar
SPLTV serta motivasi
- Pendidik memberikan review - Peserta didik mengerjakan
mengenai SPLDV berupa soal yang diberikan (PrePre-test II (Lampiran 2.a)
test)
Mengamati
- Pendidik
memberikan - Peserta
didik
pengantar materi mengenai memperhatikan mengenai
SPLTV. (Lampiran 2.b)
pengantar materi.
Menanya
- Pendidik
menanyakan, - Peserta
didik
dapat
“apakah ada hal yang belum menanyakan
hal
yang
jelas mengenai materi?”.
belum paham mengenai
materi.
- Pendidik
membentuk - Peserta didik berkumpul
kelompok
yang dengan kelompok mereka
beranggotakan 3-4 peserta masing-masing
didik.
Menalar
- Pendidik
memberikan - Peserta didik bersama
Lembar Kerja Peserta Didik kelompok memahami apa
II (Lampiran 2.c) pada setiap yang diketahui hingga
kelompok dan memberikan ditanyakan pada LKPD

Alokasi
Waktu

10
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waktu
kepada
setiap yang
diberikan.
kelompok untuk membaca (Menganalisi
dan
dan memahami LKPD yang Memahami
Lembar
diberikan.
(Lembar Permasalahan)
Permasalahan)
- Pendidik
memberikan - Peserta didik siap untuk
pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab
pertanyaan.
mengecek kemampuan dasar (Pemberian Pertanyaan
peserta
didik
untuk Kesiapan)
mengerjakan
LKPD.
(Pertanyaan
Kesiapan)
(Lampiran 2.d)
Mencoba
- Pendidik membaca soal yang - Peserta
didik
ada. Jika ada kelompok yang memperhatikan
sembari
belum mengerti mengenai hal berdiskusi
dengan
yang ditanyakan, pendidik kelompok saat pendidik
memberikan
bantuan. sedang membaca ulang
(Konteks Permasalahan)
LKPD
(Mengenali
Konteks Permasalahan)
- Pendidik memberi waktu - Bersama
kelompok
pada peserta didik untuk mengerjakan LKPD yang
mengerjakan soal
diberikan oleh pendidik
Mengkomunikasikan
- Pendidik
meminta
2 - Perwakilan
kelompok
kelompok
untuk mempresentasikan
hasil
mempresentasikan hasil yang yang mereka kerjakan di
mereka kerjakan di depan depan kelas sedangkan yang
kelas dan 2 kelompok untuk lain memberikan pertanyaan
menanggapi hasil presentasi. atau tanggapan mengenai
(Proses Berbagi Solusi presentasi yang dilakukan
(Presentasi Kelomok)
Melalui Presentasi)
- Pendidik
memberikan - Peserta didik mengecek
informasi dan penguatan kembali pekerjaan mereka
terhadap
konsep
hasil dan dapat menanyakan jika
pemecahan masalah yang ada hal yang kurang paham
telah ditemukan peserta didik sembari
mengeneralisasi
pada
pembelajaran
ini. model yang mereka buat
(Generalisasi
Model) disituasi
serupa.
(Lampiran 2.e)
(Generalisasi)
- Pendidik memberikan kuis - Peserta didik mengerjakan
individu untuk mengetahui kuis yang diberikan
perkembangan peserta didik
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Akhir

setelah
pembelajaran
(Lampiran 2.f).
- Dengan pembelajaran yang
dilakukan pendidik dan
peserta didik menyimpulkan
hasil pembelajaran
- Bersama
peserta
didik,
pendidik melakukan refleksi
pembelajaran
- Pendidik
mengingatkan
untuk mempelajari materi
yang telah dipelajari SPLTV,
untuk menghadapi ulangan
pada pertemuan selanjutnya.
- Pendidik memberikan salam
dan mengingatkan akan ada
ulangan.

- Pendidik dan peserta didik
menyimpulkan
hasil
pembelajaran
- Peserta
didik
mengungkapakan perasaan
mengenai pembelajaran hari
ini
- Peserta didik mendengarkan
dengan
seksama
dan
menanggapi
dengan
tindakan
- Peserta
salam

didik

membalas

10
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Pertemuan Ketiga

: (2 × 45 menit)

Kegiatan

: Tes Kemampuan Berpikir Kritis

Kegiatan
-

Awal

-

-

Inti
-

Penutup

-

Diskripsi Kegiatan
Alokasi
Waktu
Kegiatan Pendidik
Kegiatan Peserta Didik
Pendidik memberi salam
- Peserta didik membalas
salam
Pendidik
mengecek - Peserta
didik
kehadiran peserta didik
mengangkat tangan saat
nama mereka disebutkan
Pendidik
menanyakan - Peserta didik siap untuk
7
kesiapan peserta didik
ulangan harian.
mengenai ulangan harian.
Pendidik
membagikan - Peserta didik menerima
lembar soal ulangan harian
lembar soal
(lampiran 3.b).
Pendidik
mengawasi
peserta
didik
saat
mengerjakan soal ulangan
harian
Pendidik meminta peserta
didik untuk mengumpulkan
lembar jawaban ulangan
harian
Pendidik
memberi
kesempatan kepada peserta
didik untuk merefleksikan
apa yang dirasakan ketika
mengerjakan soal ulangan
harian.
Pendidik
mengakhiri
pertemuan
dan
memberikan salam.

-

Peserta
didik
mengerjakan soal yang
telah diterima

-

Perwakilan dari peserta
didik mengumpulakan
lembar jawaban

-

Peserta
didik
merefleksikan apa yang
telah mereka rasakan
ketika
mengerjakan
ulangan

-

Peserta didik membalas
salam

75

8

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
162

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
163

Lampiran 1.a
Instrumen:

Pertemuan Pertama
Pre-test I

Nama

:

No. Abesen

:

Kelas

: X-MIPA …

Petunjuk

: Kerjakan dengan cermat dan teliti!

1. Diketahui sebuah sistem persamaan linear dua variabel yakni
2𝑥 + 𝑦 = 8 ⋯ (𝑖)
{
3𝑥 + 𝑦 − 3 = 0 ⋯ (𝑖𝑖)
a. Tentukan koefisien, konstanta, dan variabel dalam sistem
tersebut!
b. Carilah nilai variabel dari sistem persamaan tersebut dengan
menggunakan metode yang anda ketahui!
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Kunci Jawaban Pre-test I

No
1.

Diketahui
Ditanya

Jawab

Jawaban
2𝑥 + 𝑦 = 8 ⋯ (𝑖)
:
{
3𝑥 + 𝑦 − 3 = 0 ⋯ (𝑖𝑖)
: a. Tentukan koefisien, konstanta,
dan variabel dalam sistem
tersebut!
b. Carilah nilai variabel dari sistem
persamaan tersebut dengan
menggunakan metode yang anda
ketahui!
: a. Koefisien dalam sistem
persamaan tersebut adalah 2 dan
1 dipersamaan (i), 3 dan 1
dipersamaan (ii)
Kostanta dalam sistem persamaan
tersebut adalah −8 dipersamaan
pertama dan −3 dipersamaan
kedua
Variabel pada sistem persamaan
tersebut adalah 𝑥 dan 𝑦
b. Menggunakan metode substitusi.
Misalkan:
Persamaan (ii)
3𝑥 + 𝑦 − 3 = 0 = 𝑦
= 3 − 3𝑥 ⋯ (𝑖𝑖𝑖)
Sebsitusikan persamaan (iii) ke
dalam persamaan (i)
2𝑥 − 𝑦 = 8
2𝑥 − (3 − 3𝑥) = 8
−𝑥 − 3 = 8
−𝑥 = 8 + 3
−𝑥 = 5
𝑥 = −5

Substitusikan nilai 𝑥 ke dalam
persamaan (i)

Skor
1

1
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2𝑥 + 𝑦 = 8
2(−5) + 𝑦 = 8
−10 + 𝑦 = 8
𝑦 = 8 + 10
𝑦 = 18
Menggunakan metode eliminasi
2𝑥 + 𝑦
=8
{
3𝑥 + 𝑦 − 3 = 0
2𝑥 + 𝑦 = 8
3𝑥 + 𝑦 = 3
Mengeliminasi variabel 𝑦
2𝑥 + 𝑦 = 8
3𝑥 + 𝑦 = 3
2𝑥 = 8
3𝑥 = 3
−𝑥 = 5
𝑥 = −5
Mengeliminasi variabel 𝑥
2𝑥 + 𝑦 = 8| × 3|
3𝑥 + 𝑦 = 3| × 2|
3𝑦 = 24
2𝑦 = 6
𝑦 = 18
Maka nilai variabel-variabelnya
adalah 𝑥 = −5 dan 𝑦 = 18
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Lampiran 1.b
Pengantar materi
Apa perbedaanya sistem persamaan linear dengan persamaan linear?
Tentu dari anda sudah mengetahui hal itu, yakni
2𝑥 + 3𝑦 = 14
, ini adalah sistem persamaan. Sedangkan 2𝑥 + 3𝑦 = 14 adalah
3𝑥 − 5𝑦 = 8
sebuah persamaan linear.
{

Syarat-syarat
Terdapat lebih dari satu atau ada tiga persamaan linear tiga variabel yang sejenis.
𝑥+𝑦+𝑧 =3
𝑥+𝑦+𝑧 =3
{2𝑥 + 𝑦 + 3𝑧 = 5 , sedangkan ini {2𝑥 + 2𝑦 + 2𝑧 − 6 = 0 bukan merupakan
3𝑥 + 3𝑦 + 3𝑧 = 15
𝑥 + 𝑦 + 5𝑧 = 14
SPLTV karena tiga variabel yang sama.
SPLTV memiliki ciri:
1. Memiliki 3 variabel dalam suatu sistem
2. Variabelnya memiliki derajat satu (berpangkat satu)
3. Memiliki relasi tanda sama dengan (=)
Metode yang digunakan;
1. Metode Substitusi
Langkah-langkah penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode
substitusi adalah sebagai berikut:
1) Pilihlah salah satu persaman yang menurut anda paling sederhana,
kemudian nyatakan 𝑥 sebagai fungsi 𝑦 dan 𝑧, atau 𝑦 sebagai fungsi 𝑥 dan
𝑧, atau 𝑧 sebagai fungsi 𝑥 dan 𝑦 (fungsi baru)
2) Substitusikan yang diperoleh pada langkah 1 ke dalam dua persamaan
yang lainnya sehingga di dapat SPLDV
3) Selesaikan SPLDV yang diperoleh pada langkah 2.
4) Substitusikan hasil yang diperoleh di langkah 3 ke pada salah satu
persamaan di SPLTV.
2. Metode Eliminasi
Langkah-langkah penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode
eliminasi adalah sebagai berikut:
1) Eliminasi salah satu peubah (variabel) sehingga diperoleh SPLDV
2) Selesaikan SPLDV yang diperoleh pada langkah 1
3) Substitusikan nilai-nilai peubah yang diperoleh pada langkah 2 ke dalam
salah satu persamaan semula
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Contoh soal dengan penyelesaiannya
Ray membeli dua butir telur, satu minuman dingin, satu roti dan mendapat
kembalian Rp1.500,00- dimana ia membayar dengan uang Rp10.000,00-.
Sedangkan Andre membeli tiga butir telur, satu minuman dingin, dan dua roti
dengan harga Rp13.500,00- dan Lilo membayar Rp9.500,00- untuk satu butir telur,
tiga minuman dingin dan satu roti. Diketahui bahwa mereka membeli barang di
tempat yang sama. Carilah masing-masing harga barang dengan metode substitusi
atau eliminasi
No
1.

Diketahui

:

Ditanya

:

Jawab

:

Jawaban
Ray membeli dua butir telur, satu minuman
dingin, satu roti dan mendapat kembalian
Rp1.500,00- dimana ia membayar dengan
uang Rp10.000,00-.
Andre membeli tiga butir telur, satu
minuman dingin, dan dua roti dengan harga
Rp13.500,00Lilo membayar Rp9.500,00-untuk satu butir
telur, tiga minuman dingin dan satu roti.
Tempat yang sama

Selesaikan soal menggunakan metode
substitusi atau eliminasi!
Memodelkan soal
𝑥 = harga butir telur
𝑦 = harga minuman dingin
𝑧 = harga roti
2𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 8500
{3𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 13500
𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 = 9500
METODE SUBSTITUSI
Langkah pertama:
kita ubah persamaan ke-1 menjadi
𝑦 = 8500 − 2𝑥 − 𝑧 (pers baru)
Langkah kedua:
Substitusi persamaan baru ke persamaan
ke-2 dan persamaan ke-3
3𝑥 + (8500 − 2𝑥 − 𝑧) + 2𝑧 = 13500
𝑥 + 𝑧 = 5000
𝑥 + 3(8500 − 2𝑥 − 𝑧) + 𝑧 = 9500
−5𝑥 − 2𝑧 = −16000
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Langkah ketiga;
5𝑥 + 2𝑧 = 16000
{
𝑥 + 𝑧 = 5000
Memisalkan
𝑥 = 5000 − 𝑧
Substitusikan persamaan baru ke
persamaan 5𝑥 + 2𝑧 = 16000
5(5000 − 𝑧) + 2𝑧 = 16000
−5𝑧 + 2𝑧 = 16000 − 25000
−3𝑧 = −9000
9000
𝑧=
−3
𝑧 = 3000
Subsituiskan 𝑧 = 3000 ke salah satu
SPLDV
𝑥 + 3000 = 5000
𝑥 = 5000 − 3000
𝑥 = 2000
Langkah keempat:
Substitusikan 𝑥 = 2000 dan 𝑧 = 3000 ke
salah satu PLTV
𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 = 95000
2000 + 3𝑦 + 3000 = 9500
3𝑦 = 9500 − 5000
3𝑦 = 4500
4500
𝑦=
3
𝑦 = 1500
Jadi harga masing-masing barang adalah
Rp2.000,00- untuk harga butir telur,
Rp1.500,00 -untuk harga minuman
dingin, dan Rp3.000,00- untuk harga roti

Memodelkan soal
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2𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 8500
{3𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 13500
𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 = 9500
METODE ELIMINASI
Langkah pertama;
Eliminasi variabel 𝑦 pada persamaan ke-1
dan persamaan ke-2
2𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 8500
3𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 13500
−𝑥 − 𝑧 = −5000
𝑥 + 𝑧 = 5000
Eliminasi variabel 𝑦 pada persamaan ke-2
dan persamaan ke-3
3𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 13500| × 3|
𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 = 9500 | × 1|
9𝑥 + 6𝑧 = 40500
𝑥 + 𝑧 = 9500
8𝑥 + 5𝑧 = 31000
Langka kedua;
𝑥 + 𝑧 = 5000 | × 5|
8𝑥 + 5𝑧 = 31000|× 1|
5𝑥 + 5𝑧 = 25000
8𝑥 + 5𝑧 = 31000
3𝑥 = −6000
6000
𝑥=−
−3
𝑥 = 2000
𝑥 + 𝑧 = 5000 | × 8|
8𝑥 + 5𝑧 = 31000 |× 1|
8𝑥 + 8𝑧 = 40000
8𝑥 + 5𝑧 = 31000
3𝑧 = 9000
9000
𝑧=
3
𝑧 = 3000
Langkah ketiga;
Substitusikan nilai 𝑥 = 2000 dan 𝑧 =
3000 ke salah satu PLTV
𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 = 9500
2000 + 3𝑦 + 3000 = 9500
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3𝑦 = 4500
4500
𝑦=
3
𝑦 = 1500
Jadi harga masing-masing barang adalah
Rp2.000,00- untuk harga butir telur,
Rp1.500,00 -untuk harga minuman
dingin, dan Rp3.000,00- untuk harga roti
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Lampiran 1.c
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK I (LKPD I)
(PERTEMUAN PERTAMA)
Nama/No.Absen

:

SOAL:
1. Diketahui tiga bilangan 𝑎, 𝑏, dan 𝑐 dimana 𝑎 adalah bilangan pertama dan 𝑏
adalah bilangan kedua. Rata-rata dari ketiga bilangan itu sama dengan 16.
Bilangan kedua ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan lainnya.
Bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan yang lain dikurang empat.
Carilah bilangan-bilangan itu dengan metode substitusi dan eliminasi!
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK I (LKPD I)
No
1. Diketahui

Ditanya
Jawab

Jawaban
: Rata-rata ketiga bilangan sama
dengan 16
Bilangan kedua ditambah 20 sama
dengan jumlah bilangan lain
Bilangan ketiga sama dengan jumlah
bilangan lain dikurang 4
:
Selesaikan soal menggunakan
metode substitusi atau eliminasi!
:
Memodelkan soal
𝑎 = bilangan pertama
𝑏 = bilangan kedua
𝑐 = bilangan ketiga
𝑎+𝑏+𝑐
= 16
3
𝑏 + 20 = 𝑎 + 𝑐
𝑐 =𝑎+𝑏−4
Diperoleh SPLTV
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 48
𝑎 − 𝑏 + 𝑐 = −20
𝑎+𝑏−𝑐 =4
Diperoleh SPLTV sebgai berikut
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 48
{𝑎 − 𝑏 + 𝑐 = −20
𝑎+𝑏−𝑐 =4
Metode Substitusi
Menggunakan metode substitusi
Misalakan persamaan ke-3 kita
ubah
𝑐 = −4 + 𝑎 + 𝑏
Substitusikan persamaan yang
telah diubah ke persamaan ke-1
dan ke-2
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 48
𝑎 + 𝑏 − 4 + 𝑎 + 𝑏 = 48
2𝑎 + 2𝑏 = 52
𝑎 + 𝑏 = 26

𝑎 − 𝑏 + 𝑐 = −20
𝑎 − 𝑏 − 4 + 𝑎 + 𝑏 = −20
2𝑎 = −16

Skor

1

1
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𝑎 = −8

Substitusikan nilai 𝑎 = −8 ke
persamaan
𝑎 + 𝑏 = 26
𝑎 + 𝑏 = 26
−8 + 𝑏 = 26
𝑏 = 26 + 8
𝑏 = 34
Substitusikan nilai variabelvariabel yang di dapat ke
persamaan ke-3
𝑎+𝑏−𝑐 =4
−8 + 34 − 𝑐 = 4
26 − 𝑐 = 4
𝑐 = 26 − 4
𝑐 = 22
Jadi nilai bilangan berturut-turut
𝑎 = −8, 𝑏 = 34, dan 𝑐 = 22
Memodelkan Soal
𝑎+𝑏+𝑐
= 16
3
𝑏 + 20 = 𝑎 + 𝑐
𝑐 =𝑎+𝑏−4
maka
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 48
𝑎 − 𝑏 + 𝑐 = −20
𝑎+𝑏−𝑐 =4
Diperoleh SPLTV
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 48
{𝑎 − 𝑏 + 𝑐 = −20
𝑎+𝑏−𝑐 =4

Metode Eliminasi
Menggunakan metode eliminasi
Eliminasi variabel 𝑎 pada
persamaan 1 dan 2
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 48
𝑎 − 𝑏 + 𝑐 = 20

13

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
174

2𝑏 = 28
𝑏 = 14
Eliminasi variabel 𝑎 pada
persamaan ke-1 dan ke-3
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 48
𝑎+𝑏−𝑐 =4
2𝑐 = 44
𝑐 = 22
Substitusikan nilai yang telah di
dapat ke persamaan ke-1
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 48
𝑎 + 14 + 22 = 48
𝑎 + 36 = 48
𝑎 = 48 − 36
𝑎 = 12
Jadi nilai bilangan berturut-turut
𝑎 = −8, 𝑏 = 34, dan 𝑐 = 22
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Lampiran 1.d
Daftar Pertanyaan Pertemuan Pertama LKPD
1.
2.
3.
4.

Berapakah variabel dalam soal tersebut dan sebutkan permisalannya.
Tentukan koefisien pada salah satu persamaan tersebut?
Apa yang dicari dalam soal tersebut?
Ketika anda menyelesaikan soal tersebut, kesimpulan apa yang anda
gunakan dalam menjawab soal?
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Lampiran 1.e
Generalisasi LKPD
Dengan memodelkan soal ke dalam sistem persamaan linear tiga variabel
yang benar serta penggunaan metode eliminasi atau substitusi dapat disimpulkan
bahwa jawabannya akan memiliki hasil yang sama.
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Lampiran 1.f
SOAL KUIS
1. Diketahui sebuah sistem persamaan sebagai berikut.
𝑥 + 3𝑦 + 2𝑧 = 16
{2𝑥 + 4𝑦 − 2𝑧 = 12
𝑥 + 𝑦 + 4𝑧 = 20
Carilah nilai variabel pada sistem di atas menggunakan metode eliminasi
atau substitusi?
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KUNCI JAWABAN KUIS I
No
1.
Diketahui :

Ditanya
Jawab

Jawaban
Skor
𝑥 + 3𝑦 + 2𝑧 = 16
1
{2𝑥 + 4𝑦 − 2𝑧 = 12
𝑥 + 𝑦 + 4𝑧 = 20
:
Carilah nilai variabel menggunakan metode
1
eliminasi atau substitusi!
:
Metode Eliminasi
𝑥 + 3𝑦 + 2𝑧 = 16|× 2| → 2𝑥 + 6𝑦 + 4𝑧 = 32
2𝑥 + 4𝑦 − 2𝑧 = 12|× 1| → 2𝑥 + 4𝑦 − 2𝑧 = 12
𝑥 + 𝑦 + 4𝑧 = 20|× 2| → 2𝑥 + 2𝑦 + 8𝑧 = 40
Eliminasi peubah 𝑥 sehingga diperoleh
SPLDV dengan variabel 𝑦 dan 𝑧
Dari persamaan pertama dan kedua, diperoleh:
2𝑥 + 6𝑦 + 4𝑧 = 32
2𝑥 + 4𝑦 − 2𝑧 = 12
2𝑦 + 6𝑧 = 20
Dari persamaan kedua dan ketiga, diperoleh:
2𝑥 + 4𝑦 − 2𝑧 = 12
2𝑥 + 2𝑦 + 8𝑧 = 40
2𝑦 − 10𝑧 = −28
Dengan demikian diperoleh SPLDV sebgai
berikut:
2𝑦 + 6𝑧 = 20
{
2𝑦 − 10𝑧 = −28
Eliminasi peubah 𝑦 untuk memperoleh nilai
𝑧:
2𝑥 + 6𝑧 = 20
2𝑦 − 10𝑧 = −28
16𝑧 = 48
𝑧=3
Eliminasi peubah z untuk mempeoleh nilai y
2𝑥 + 6𝑧 = 20|× 5| → 10𝑦 + 30𝑧 = 100
2𝑦 − 10𝑧 = −28|× 3| → 6 − 30𝑧 = −84
10𝑦 + 30𝑧 = 100
6𝑦 − 30𝑧 = −84
16𝑧 = 16
𝑧=1
Substitusikan nilai 𝑦 dan 𝑧 ke salah satu
persamaan pada SPLTV:
→ 𝑥 + 𝑦 + 4𝑧 = 20

13
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→ 𝑥 + 1 + 4(3) = 20
→ 𝑥 + 1 + 12 = 20
→ 𝑥 + 13 = 20
→ 𝑥 = 20 − 13
→𝑥=7
Jadi nilai-nilai variabel pada soal di atas
adalah 𝑥 = 7, 𝑦 = 1, dan 𝑧 = 3

Metode Substitusi
𝑥 + 3𝑦 + 2𝑧 = 16
{2𝑥 + 4𝑦 − 2𝑧 = 12
𝑥 + 𝑦 + 4𝑧 = 20
Langkah pertama
Memisalkan salah satu persamaan
𝑥 = 16 − 3𝑦 − 2𝑧
Langkah kedua
Substitusikan persamaan baru ke persamaan
ke-2
2𝑥 + 4𝑦 − 2𝑧
= 12
2(16 − 3𝑦 − 2𝑧) + 4𝑦 − 2𝑧 = 12
32 − 6𝑦 − 4𝑧 + 4𝑦 − 2𝑧 = 12
−2𝑦 − 6𝑧 = 12 − 32
2𝑦 + 6𝑧 = 20
Substitusikan persamaan baru ke persamaan
ke-3
𝑥 + 𝑦 + 4𝑧
= 20
16 − 3𝑦 − 2𝑧 + 𝑦 + 4𝑧 = 20
−2𝑦 + 2𝑧
=4
Memisalkan 𝑦 = 10 − 3𝑧
substitusikan 𝑦 ke dalam PLDV
−2(10 − 3𝑧) + 2𝑧 = 4
8𝑧 = 24
24
𝑧=
8
𝑧=3
Substitusikan 𝑧 = 3 ke dalam salah satu
PLDV
−2𝑦 + 2𝑧 = 4
−2𝑦 + 2(3) = 4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
180

−2𝑦 + 6 = 4
−2𝑦 = −2
−2
𝑦=
−2
𝑦=1
Substitusikan 𝑦 = 1 dan 𝑧 = 3 ke salah satu
PLTV
𝑥 + 𝑦 + 4𝑧 = 20
𝑥 + 1 + 4(3) = 20
𝑥 = 20 − 13
𝑥=7
Jadi nilai-nilai variabel pada soal di atas
adalah 𝑥 = 7, 𝑦 = 1, dan 𝑧 = 3
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Lampiran 2.a

Instrumen:

Pertemuan Kedua
Pre-Test II

Nama

:

No. Abesen

:

Kelas

: X-MIPA …

Petunjuk

: Kerjakan dengan cermat dan teliti!

1. Diketahui sebuah sistem persamaan linear dua variabel yakni
𝑥 − 2𝑦 + 𝑧 − 6 = 0 ⋯ (𝑖)
{ 3𝑥 + 𝑦 − 2𝑧 = 4 ⋯ (𝑖𝑖)
7𝑥 − 6𝑦 − 𝑧 = 10 ⋯ (𝑖𝑖𝑖)
a. Tentukan koefisien, konstanta, dan variabel dalam sistem tersebut!
b. Carilah nilai variabel dari sistem persamaan tersebut dengan
menggunakan metode yang anda ketahui!
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Jawaban Pre-test II
No
1. Diketahui

Ditanya

Jawab

Jawaban
Skor
: 𝑥 − 2𝑦 + 𝑧 − 6 = 0 ⋯ (𝑖)
1
{ 3𝑥 + 𝑦 − 2𝑧 = 4 ⋯ (𝑖𝑖)
7𝑥 − 6𝑦 − 𝑧 = 10 ⋯ (𝑖𝑖𝑖)
: a. Tentukan koefisien, konstanta, dan
variabel dalam sistem tersebut!
b. Carilah nilai variabel-variabelnya
1
dengan cara substitusi atau
eliminasi!
: a. Koefisien dalam sistem persamaan
tersebut adalah 2, −1, dan 1
dipersamaan (i), 3, 1 dan −2
dipersamaan (ii), dan di persamaan
(iii) adalah 7, −6, dan−1
Kostanta dalam sistem persamaan
tersebut adalah −6 dipersamaan
pertama, −4 dipersamaan (ii), dan
persamaan (iii) adalah −10.
Variabel pada sistem persamaan
tersebut adalah 𝑥, 𝑦 dan 𝑧
b. Menggunakan metode substitusi.
𝑥 − 2𝑦 + 𝑧 − 6 = 0 ⋯ (𝑖)
3𝑥 + 𝑦 − 2𝑧 = 4 ⋯ (𝑖𝑖)
7𝑥 − 6𝑦 − 𝑧 = 10 ⋯ (𝑖𝑖𝑖)
Dari persamaan (i) diperoleh
𝑧 = −𝑥 + 2𝑦 + 6 ⋯ (𝑖𝑣)
13
Substitusikan persamaan (iv) ke
persamaan (ii) dan (iii), maka:
3𝑥 + 𝑦 − 2(−𝑥 + 2𝑦 + 6) = 4
3𝑥 + 𝑦 + 2𝑥 − 4𝑦 − 12 = 4
5𝑥 − 3𝑦 = 16 ⋯ (𝑣)
7𝑥 − 6𝑦 + 𝑥 − 2𝑦 − 6 = 10
8𝑥 − 8𝑦 = 16
𝑥 − 𝑦 = 2 ⋯ (𝑣𝑖)
Dari persamaan (v) dan (vi)
diperoleh SPLDV, maka:
5𝑥 − 3𝑦 = 16
{
𝑥−𝑦 =2
Dari persamaan (vi), diperoleh:
𝑥 = 𝑦 + 2 ⋯ (𝑣𝑖𝑖)
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Substitusikan 𝑥 = 𝑦 + 2 ke
persamaan (v), maka:
5(𝑦 + 2) − 3𝑦 = 16
5𝑦 + 10 − 3𝑦 = 16
2𝑦 = 6
𝑦 = 3 ⋯ (𝑣𝑖𝑖𝑖)
substitusikan persamaan (viii) ke
persamaan (vii), sehingga
diperoleh
𝑥 = 3 + 2 𝑥 = 5 ⋯ (𝑖𝑥)
Substitusiskan persamaan (ix) dan
(viii) ke persamaan (iv), sehingga
diperoleh:
𝑧 = −5 + 2(3) + 6
𝑧=7
Maka variabel-variabelnya adalah
𝑥=5
𝑦=3
𝑧=7
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Lampiran 2.b
Pengantar materi
Materi pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik
1. Metode Campuran atau Gabungan
Langkah-langkah penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode
substitusi adalah sebagai berikut:
1) Mengeliminasi salah satu peubah (variabel) sehingga diperoleh SPLDV
2) Selesaikan SPLDV dengan menggunakan metode substitusi
3) Substitusikan hasil SPLDV ke salah satu persamaan semula.
METODE CAMPURAN/GABUNGAN

Contoh soal dengan penyelesaiannya
Ray membeli dua butir telur, satu minuman dingin, satu roti dan mendapat
kembalian Rp1.500,00- dimana ia membayar dengan uang Rp10.000,00-.
Sedangkan Andre membeli tiga butir telur, satu minuman dingin, dan dua roti
dengan harga Rp13.500,00- dan Lilo membayar Rp9.500,00- untuk satu butir telur,
tiga minuman dingin dan satu roti. Diketahui bahwa mereka membeli barang di
tempat yang sama. Carilah masing-masing harga barang dengan metode
gabungan/campuran!

No
1.

Diketahui

Ditanya

:

Jawaban
Ray membeli dua butir telur, satu minuman
dingin, satu roti dan mendapat kembalian
Rp1.500,00- dimana ia membayar dengan
uang Rp10.000,00-.
Andre membeli tiga butir telur, satu
minuman dingin, dan dua roti dengan harga
Rp13.500,00Lilo membayar Rp9.500,00-untuk satu butir
telur, tiga minuman dingin dan satu roti.
Tempat yang sama

Selesaikan soal menggunakan metode
substitusi atau eliminasi!
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Jawab

:

Memodelkan soal
2𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 8500
{3𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 13500
𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 = 9500
METODE CAMPURAN
Langkah pertama;
Eliminasi variabel 𝑦 pada persamaan ke-1
dan persamaan ke-2
2𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 8500
3𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 13500
−𝑥 − 𝑧 = −5000
𝑥 + 𝑧 = 5000
Eliminasi variabel 𝑦 pada persamaan ke-2
dan persamaan ke-3
3𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 13500| × 3|
𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 = 9500 | × 1|
9𝑥 + 6𝑧 = 40500
𝑥 + 𝑧 = 9500
8𝑥 + 5𝑧 = 31000
Langkah kedua;
𝑥 + 𝑧 = 5000 | × 5|
8𝑥 + 5𝑧 = 31000|× 1|
5𝑥 + 5𝑧 = 25000
8𝑥 + 5𝑧 = 31000
3𝑥 = −6000
6000
𝑥=−
−3
𝑥 = 2000
Substitusikan 𝑥 = 2000 ke salah satu
PLDV
𝑥 + 𝑧 = 5000
2000 + 𝑧 = 5000
𝑧 = 5000 − 2000
𝑧 = 3000
Langkah ketiga;
Substitusikan 𝑥 = 2000 dan 𝑧 = 3000 ke
salah satu PLTV
𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 = 9500
2000 + 3𝑦 + 3000 = 9500
3𝑦 = 4500
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4500
3
𝑦 = 1500
Jadi harga masing-masing barang adalah
Rp2.000,00- untuk harga butir telur,
Rp1.500,00 -untuk harga minuman
dingin, dan Rp3.000,00- untuk harga roti
𝑦=
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Lampiran 2.c
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) II
(PERTEMUAN KEDUA)
Nama/No.Absen

:

SOAL:
1. Ada bilangan terdiri atas ratusan sebagai angka pertama, puluhan sebagai
angka kedua, dan satuan sebagai angka ketiga. Jumlah ketiga angka itu
9. Nilai bilangan itu sama dengan 14 kali jumlah ketiga angkanya. Angka
ketiga dikurangi angka kedua dan angka pertama sama dengan 3. Carilah
bilangan itu dengan menggunakan metode gabungan (campuran).
2. Seseorang membeli 1kg apel, 3kg jambu dan 2kg salak harus membayar
Rp33.000,00. Di hari ke-2 dia membayar Rp23.500,00 dengan barang
yang dibeli adalah 2kg apel, 1kg jambu dan 1kg salak. Sedangakan hari
ke-3 dia membeli 1kg apel, 2kg jambu, dan 3kg salak dengan harga
Rp36.500,00. Jika diketahui tidak ada perubahan harga maka berapakah
harga perkilogram jambu, harga perkilogram salak, harga perkilogram
apel?
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) II
No
1
Diketahui

Ditanya

Jawab

Jawaban
: Jumlah ketiga angka sama dengan 9
Nilai bilangan itu sama dengan 14 kali
jumlah ketiga angkanya
Angka ketiga dikurangi angka kedua
dan angka pertama sama dengan 3
:
Selesaikan dengan menggunakan
metode gabungan (campuran) dan
cari bilangan tesebut!
:
Metode Gabungan
Memodelkan soal
𝑎+𝑏+𝑐 =9
100𝑎 + 10𝑏 + 𝑐 = 14(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)
𝑐−𝑏−𝑎 =3
Diperoleh SPLTV sebgai berikut
𝑎+𝑏+𝑐 =9
86𝑎 − 4𝑏 − 13𝑐 = 0
𝑎+𝑏−𝑐 =3
Menggunakan metode gabungan
(campuran)
Eliminasi variabel 𝑏 pada persamaan
ke-1 dan persamaan ke-2
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 9|× 4|
4𝑎 + 4𝑏 + 4𝑐 = 36
86𝑎 − 4𝑏 − 13𝑐 = 0|× 1|
86𝑎 − 4𝑏 − 13𝑐 = 0
90𝑎 − 9𝑐 = 36
10𝑎 − 𝑐 = 4
Eliminasi variabel 𝑏 pada persamaan
ke-1 dan persamaan ke-3
𝑎+𝑏+𝑐 = 9
𝑎 + 𝑏 − 𝑐 = −3
2𝑐 = 12
𝑐=6

Substitusi nilai 𝑐 = 6 ke persamaan
10𝑎 − 𝑐 = 4 sehingga diperoleh
nilai 𝑎

Skor

1

1

13
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10𝑎 − 𝑐 = 4
10𝑎 − 6 = 4
10𝑎 = 4 + 6
10𝑎 = 10
10
𝑎=
10
𝑎=1
Substitusikan nilai 𝑎 = 1 dan 𝑐 = 6
ke persamaan 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 9
sehingga diperoleh nilai 𝑏
𝑎+𝑏+𝑐 =9
1+𝑏+6= 9
𝑏+7=9
𝑏 = 9−7
𝑏=2
Karena nilai 𝑎 = 1, 𝑏 = 2, dan 𝑐 =
6 maka bilangan tersebut adalah 126
2

Diketahui

Ditanya

Jawab

:

:

:

Misalkan
harga perkilogram apel = 𝑥
harga perkilogram jambu= 𝑦
harga perkilogram salak = 𝑧
Selesaikan dengan menggunakan
metode gabungan (campuran)
Mencari harga perkilogram tiap
barang?
Sistem persamaan yang didapatkan
𝑥 + 3𝑦 + 2𝑧 = 33.000
2𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 23.500
𝑥 + 2𝑦 + 3𝑧 = 36.500
Metode Gabungan (campuran)
Eliminasi variabel 𝑥 pada persamaan
ke-1 dan persamaan ke-2
𝑥 + 3𝑦 + 2𝑧 = 33.000|× 2|
2𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 23.500|× 1|
2𝑥 + 6𝑦 + 4𝑧 = 66.000
2𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 23.500
5𝑦 + 3𝑧 = 42.500
Eliminasi variabel 𝑥 pada persamaan
2 dan 3
2𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 23.500
𝑥 + 2𝑦 + 3𝑧 = 36.500
𝑦 − 𝑧 = −3.500

1

1

13
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𝑦 = 𝑧 − 3.500
Substitusikan 𝑦 = 𝑧 − 3.500 ke
persamaan 5𝑦 + 3𝑧 = 42.500
sehingga diperoleh:
5𝑦 + 3𝑧 = 42.500
5(𝑧 − 3.500) + 3𝑧 = 42.500
5𝑧 − 17.500 + 3𝑧 = 42.500
8𝑧 − 17.500 = 42.500=z-3.500
8𝑧 = 42.500 + 17.500
8𝑧 = 60.000
𝑧 = 7.500
Substitusikan nilai 𝑧 = 7.500 ke
persamaan 𝑦 = 𝑧 − 3.500 sehingga
diperoleh nilai y sebagi berikut.
𝑦 = 𝑧 − 3.500
𝑦 = 7.500 − 3.500
𝑦 = 4.000
Substitusikan nilai 𝑦 = 4.000 dan
nilai 𝑧 = 7.500 ke persamaan 𝑥 +
3𝑦 + 2𝑧 = 33.000 sehingga
diperoleh nilai 𝑥 sebgai berikut
𝑥 + 3𝑦 + 2𝑧 = 33.000
𝑥 + 3(4.000) + 2(7.500) = 33.000
𝑥 + 12.000 + 15.000 = 33.000
𝑥 + 27.000 = 33.000
𝑥 = 33.000 − 27.000
𝑥 = 6.000
Jadi harga perkilogram tiap barang
adalah apel perkilogram dengan harga
Rp6.000,00, jambu perkilogram dengan
harga Rp4.000,00, dan salak
perkilogram dengan harga Rp7.500,00
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Lampiran 2.d
Daftar Pertanyaan Pertemuan Kedua LKPD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Untuk soal pertama, berapakah variabel dan sebutkan permisalannya.
Apa yang dicari dalam soal tersebut (soal pertama)?
Tentukan koefisien pada salah satu persamaan tersebut (soal pertama)?
Untuk soal kedua, berapakah variabel dan sebutkan permisalannya.
Apa yang dicari dalam soal tersebut (soal kedua)?
Tentukan koefisien pada salah satu persamaan tersebut (soal kedua)?
Ketika anda menyelesaikan soal tersebut, kesimpulan apa yang anda
gunakan dalam menjawab soal?
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Lampiran 2.e
Generalisasi LKPD
Dengan memodelkan soal menjadi model matematika berbentuk SPLTV
yang benar serta panggunaan metode campuran atau gabungan yang mendahulukan
eliminasi dilanjutkan substitusi atau substitusi dilanjutkan eliminasi akan
mendapatkan hasil yang sama.
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Lampiran 2.f
SOAL KUIS PERTEMUAN KEDUA
1. Diketahui sebuah sistem persamaan sebagai berikut.
𝑥 + 3𝑦 + 2𝑧 = 16
{2𝑥 + 4𝑦 − 2𝑧 = 12
𝑥 + 𝑦 + 4𝑧 = 20
Carilah nilai variabel pada sistem di atas menggunakan metode campuran
atau gabungan?
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KUNCI JAWABAN KUIS II
No
1.

Diketahui

Ditanya

Jawab

Jawaban
Skor
𝑥 + 3𝑦 + 2𝑧 = 16
:
1
{2𝑥 + 4𝑦 − 2𝑧 = 12
𝑥 + 𝑦 + 4𝑧 = 20
:
Carilah nilai variabel pada sistem di
1
atas menggunakan metode campuran atau
gabungan!
:
Metode eliminasi
𝑥 + 3𝑦 + 2𝑧 = 16|× 2| → 2𝑥 + 6𝑦 + 4𝑧 = 32
2𝑥 + 4𝑦 − 2𝑧 = 12|× 1| → 2𝑥 + 4𝑦 − 2𝑧 = 12
𝑥 + 𝑦 + 4𝑧 = 20|× 2| → 2𝑥 + 2𝑦 + 8𝑧 = 40
Eliminasi peubah 𝑥 sehingga diperoleh
SPLDV dengan variabel 𝑦 dan 𝑧
Dari persamaan pertama dan kedua,
diperoleh:
2𝑥 + 6𝑦 + 4𝑧 = 32
2𝑥 + 4𝑦 − 2𝑧 = 12
2𝑦 + 6𝑧 = 20
Dari persamaan kedua dan ketiga,
diperoleh:
2𝑥 + 4𝑦 − 2𝑧 = 12
2𝑥 + 2𝑦 + 8𝑧 = 40
2𝑦 − 10𝑧 = −28
Dengan demikian diperoleh SPLDV sebgai
berikut:
2𝑦 + 6𝑧 = 20
{
2𝑦 − 10𝑧 = −28
Dari persamaan pertama diperoleh:
2𝑦 + 6𝑧 = 20
↔ 2𝑦 = 20 − 6𝑧
Substitusikan 2𝑦 = 20 − 6𝑧 ke persamaan
kedua:
→ 2𝑦 − 10𝑧 = −28
→ (20 − 6𝑧) − 10𝑧 = −28
→ −16𝑧 = −28 − 20
→ 16𝑧 = −48
→𝑧=3
Substitusikan nilai 𝑧 untuk mendapatkan
nilai 𝑦:
→ 2𝑦 + 6𝑧 = 20

13
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→ 2𝑦 + 6(3) = 20
→ 2𝑦 + 18 = 20
→ 2𝑦 = 20 − 18
→ 2𝑦 = 2
→𝑦=1
Substitusikan nilai 𝑦 dan 𝑧 yang diperoleh
ke salah satu persamaan pada SPLTV:
→ 𝑥 + 𝑦 + 4𝑧 = 20
→ 𝑥 + 1 + 4(3) = 20
→ 𝑥 + 1 + 12 = 20
→ 𝑥 + 13 = 20
→ 𝑥 = 20 − 13
→𝑥=7
Jadi nilai variabel 𝑥 = 7, 𝑦 = 1, dan 𝑧 = 3
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Lampiran 3.a
Kisi-kisi soal Kemampuan Berpikir Kritis
Materi
Indikator Kemampuan Berpikir Kritis

Indikator Pencapaian Kompetensi

Dimensi
Kognitif
Bloom

-

Peserta didik menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan SPLTV
menggunakan metode tertentu.

C3

1

C4

2

C5

3

Mengenali Masalah
Bersifat terbuka dan mencapai
pandangan-pandangan atau mencari
cara-cara lain untuk memecahkan
masalah
SPLTV
- Menentukan
dan
menyusun
pertimbangan
- Menganalisis data
- Menarik kesimpulan
- Memberikan penjelasan lanjut
Dimensi kognitif Bloom;
Menerapkan/C-3 (Apply)
Menganalisis/C-4 (Analyze)
Mengevaluasi/C-5 (Evaluate)

Peserta didik menyelesaikan masalah
kontekstual yang berkaitan dengan
SPLTV
menggunakan
metode
tertentu.
Peserta didik menentukan nilai
variabel dari SPLTV dengan metode
tertentu

Nomor
Soal

: Kemampuan untuk menerapkan informasi dalam situasi nyata atau kemampuan
menggunakan konsep dalam praktek atau situasi yang baru
: Melibatkan proses memecah-mecah materi jadi bagian-bagian kecil dan menentukan
bagaimana hubungan anatara bagian dan antara setiap bagian dan struktur keseluruhan.
: Kemampuan menilai ‘manfaat’ suatu benda/hal untuk tujuan tertentu berdasarkan
kriteria yang jelas

196
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Lampiran 3.b
TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS
(POS-TEST)

Nama Sekolah

: SMA Tarakanita

Materi

: Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel

Kelas/Semster

: X-MIPA/Gasal

Waktu

: 90 Menit

A. Petunjuk
1. Berdoalah sesuai agama dan keyakinan sebelum ujian agar lancar saat
mengerjakan!
2. Tulis identitas dengan lengkap (nama, kelas, dan nomor absen)!
3. Kerjakan soal secara mandiri, cermat dan teliti!
4. Tidak diperbolehkan menggunakan alat hitung (Gawai dan Kalkulator).
B. Soal
1. Sebuah bilangan terdiri dari 3 angka. Jumlah ketiga angka tersebut sama dengan
16. Jumlah angka pertama dan angka kedua sama dengan angka ketiga dikurangi
dua. Nilai bilangan tersebut sama dengan 21 kali jumlah ketiga angka kemudian
ditambah dengan 13. Carilah bilangan tersebut!
2. Rudi, Ani dan Ikal membeli peralatan sekolah di toko yang sama. Rudi membeli
pena merk A sebanyak 5, 4 buku merk A dan 4 penghapus merk A dengan harga
Rp65.000,00, sedangkan Ani membeli penghapus sebanyak setengah dari jumlah
pembelian penghapus Rudi dengan merk yang sama, 2 buah pena serta buku
sebanyak 3 kali banyak buku Ikal (merk A) dan ia membayar Rp86.000,00, dimana
Ikal membeli 3 buku merk A, 1 penghapus merk A dan 1 pena merk A dengan
biaya Rp31.000,00. Jika Iis mempunyai uang Rp38.000,00 dan ia ingin mendapat
banyak barang dari toko itu. Barang apa dan berapa barangkah yang dapat ia
dapatkan?
3. Pada hari pertama jumlah uang Zai, Tims, dan Matu adalah Rp150.000,00, jumlah
uang Zai, dan Tims Rp30.000,00 kurangnya dari dua kali uang Matu. Jumlah uang
Zai dan Matu Rp30.000,00 lebih dari dua kali uang Tims. Pada hari berikutnya
mereka masing-masing menghabiskan uang sebanyak Rp15.000,00. Ahkirnya
mereka membandingkan uang mereka masing-masing dengan perbandingan uang
awal dengan uang ahkir sebagai berikut Zai, Tims, dan Matu adalah 10:7, 8:5, 5:3.
Apakah perbandingan yang mereka buat bener? Jika benar sertakan alasan dan jika
salah sertakan alasannya juga!
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Uraian Jawaban
NO
1.

Uraian Jawaban Berpikir Kritis
Diketahui
: Bilangan terdiri dari 3 angka.
Jumlah ketiga angka sama dengan 16.
Jumlah angka pertama dan kedua sama dengan angka ketiga
dikurangi 2.
Nilai bilangan sama dengan 21 kali jumlah ketiga angka
ditambah 13.
Ditanyakan : Berapa nilai bilangan tersebut?
Jawab
: Misalkan bilangan tersebut adalah 𝑥, 𝑦, 𝑧.
𝑥 = bilangan pertama
𝑦 = bilangan kedua
𝑧 = bilangan ketiga
Nilai bilangan tersebut adalah 100𝑥 + 10𝑦 + 𝑧
SPLTVnya adalah
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 16
𝑥+𝑦 =𝑧−2
{
100𝑥 + 10𝑦 + 𝑧 = 21(𝑥 + 𝑦 + 𝑧) + 13
Eleminisi variabel y dari persamaan 1 dan 2
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 16
𝑥 + 𝑦 − 𝑧 = −2
2𝑧 = 18
𝑧=9
Eliminasi variabel 𝑦 pada persamaan 1 dan 3
|× 11| 11𝑥 + 11𝑦 + 11𝑧 = 176
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 16
79𝑥 − 11𝑦 − 20𝑧 = 13|× 1 | 79𝑥 − 11𝑦 − 20𝑧 = 13

+

90𝑥 − 9𝑧 = 19 = 189
Substitusikan 𝑧 = 9 ke persamaan 90𝑥 − 9𝑧 = 189.
Sehingga diperoleh
90𝑥 − 9𝑧 = 189
90𝑥 − 9(9) = 189
90𝑥 − 81 = 189
90𝑥 = 189 + 81
90𝑥 = 270
270
𝑥=
90
𝑥=3

Substitusikan persamaan 𝑥 = 3 dan 𝑧 = 9 ke persamaan
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 16, sehingga diperoleh
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 16
3 + 𝑦 + 9 = 16
𝑦 + 12 = 16
𝑦 = 16 − 12

Skor
1

1

13
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𝑦=4
Jadi karena nilai 𝑥 = 3, 𝑦 = 4 dan 𝑧 = 9 maka bilangan itu
adalah
100𝑥 + 10𝑦 + 𝑧 =
100(3) + 10(4) + 9 = 349

2

Diketahui

Ditanya
Jawab

: Rudi membeli pena sebanyak 5, 4 buku dan 4 penghapus
dengan harga Rp65.000,00
Ani membeli penghapus setengah dari pembelian Rudi, 2
buah pena serta buku sebanyak 3 kali banyak buku Ikal dan
ia membayar Rp86.000,00
Ikal membeli 3 buku, 1 penghapus dan 1 pena dengan biaya
Rp31.000,00
Harga pena = 𝑥
Harga buku = 𝑦
Harga penghapus = 𝑧
: Nama barang dan berapa barang yang didapatkan Iis dengan
uang Rp38.000,00?
:
5𝑥 + 4𝑦 + 4𝑧 = 65000
2𝑥 + 9𝑦 + 2𝑧 = 86000
𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 = 310000
Metode Gabungan (campuran)
Eliminasi variabel 𝑧
5𝑥 + 4𝑦 + 4𝑧 = 65000|× 1|5𝑥 + 4𝑦 = 65000
2𝑥 + 9𝑦 + 2𝑧 = 86000|× 2|4𝑥 + 18𝑦 = 172000

1

1

𝑥 − 14𝑦 = −107000
5𝑥 + 4𝑦 + 4𝑧 = 65000|× 1|5𝑥 + 4𝑦 = 65000
𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 = 31000|× 4|4𝑥 + 12𝑦 = 124000
𝑥 − 8𝑦 = −59000
13

Eliminasi variabel 𝑥 pada SPLDV yang didapatkan
𝑥 − 14𝑦 = −107000
𝑥 − 8𝑦 = −59000
−6𝑦 = −48000
48000
𝑦=
−6
𝑦 = 8000
Substitusikan 𝑦 = 8000 ke salah satu SPLDV yang
diketahui
𝑥 − 8𝑦 = −59000
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3

Diketahui

Ditanya
Jawab

𝑥 − 8(8000) = −59000
𝑥 − 64000 = −59000
𝑥 = −59000 + 64000
𝑥 = 5000
Substitusikan 𝑦 = 8000 dan 𝑥 = 5000 ke salah satu
SPLTV yang diketahui
𝑥 + 4𝑦 + 𝑧 = 31000
5000 + 4(8000) + 𝑧 = 31000
5000 + 24000 + 𝑧 = 31000
29000 + 𝑧 = 31000
𝑧 = 31000 − 29000
𝑧 = 2000
38.000
= 19
2.000
Jadi barang Iis dapatkan adalah 19 barang yaitu penghapus
: Jumlah uang ketiga orang tersebut Rp150.000,00
Uang Zaid dan uang Tims Rp30.000,00 kurangnya dari dua
kali uang Matu
Jumlah uang Zaid dan Matu Rp30.000,00 lebih dari dua kali
uang Tims
Memisalkan
𝑥 = banyaknya uang Zai
𝑦 = banyaknya uang Tims
𝑧 = banyaknya uang Matu
: Tentukan perbandingan uang yang paling kecil diantara tiga
orang tersebut!
:
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 150.000
𝑥 + 𝑦 = 2𝑧 − 30.000
𝑥 + 𝑧 = 2𝑦 + 30.000

1

1

Menggunakan metode eliminasi
Persamaan ke-1 dan persamaan ke-3
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 150.000
𝑥 − 2𝑦 + 𝑧 = 30.000
3𝑦 = 120.000
𝑦 = 40.000
Eliminasi variabel 𝑥
Persamaan ke-1 dan persamaan ke-2
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 150.000
𝑥 + 𝑦 − 2𝑧 = −30.000
3𝑧 = 180.000
𝑧 = 60.000
Substitusi variabel 𝑦 dan 𝑧 ke dalam persamaan pertama
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 150.000
𝑥 + 40.000 + 60.000 = 150.000

13
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𝑥 = 150.000 − 100.000
𝑥 = 50.000
Masing-masing memiliki uang sebanyak Rp50.000,00 milik
Zai, Rp40.000,00 milik Tims dan Matu memiliki
Rp60.000,00 mereka masing-masing menghabiskan
Rp15.0000,00
𝑈𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑤𝑎𝑙 ∶ 𝑈𝑎𝑛𝑔 𝑎ℎ𝑘𝑖𝑟
50000 ∶ 35000, 10: 7
40000 ∶ 25000, 8: 5
60000 ∶ 45000, 4: 3
Jadi perbandingan yang mereka buat salah, karena
perbandingan unag Matu 4:3 bukan 5:3
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Instrumen Penilaian Keterampilan
Nama Sekolah

: SMA Tarakanita Magelang

Mata Pelajaran

: MATEMATIKA

Kelas/Semester

: X-MIPA/GASAL

Aspek yang dinilai *)

No

Nama
Peserta
Dididik

Mengenali
masalah

Bersifat terbuka
dan mencapai
pandanganpandangan atau
mencari caracara lain untuk
memecahkan
masalah

Menentukan dan
menyusun
pertimbangan

1.
2.
3.
4.
Dst.
*) Diisi dengan angka rentang 1-5 dan ketentuan sebagai berikut:
1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik.

Menganalisis
data

Menarik
kesimpulan

Memberikan
penjelasan
lanjut

Total
Skor
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𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
× 20
9
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24

Lampiran D Hasil Analisis Tes Tertulis
Soal Soal
Soal
Total
Kode
1
2
3
Skor
S01
14
15
15
44
S02
14
15
15
44
S03
5
2
0
7
S04
7
11
4
22
S05
5
13
0
18
S06
5
15
2
22
S07
15
15
15
45
S08
5
14
2
21
S09
14
7
6
27
S10
6
7
2
15
S11
6
14
14
34
S12
6
15
4
25
S13
15
15
15
45
S14
2
15
3
20
S15
15
15
15
45
S16
2
7
2
11
S17
5
6
2
13
S18
14
15
6
35
S19
7
7
2
16
S20
12
7
2
21
S21
2
6
0
8
S22
14
14
15
43
S23
3
7
2
12
S24
1
14
0
15

25

S25

26

S26

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

NILAI

Keterangan

97,78

Sangat Baik

97,78

Sangat Baik

15,56

Sangat Kurang

48,89

Kurang

40,00

Kurang

48,89

Kurang

100,00

Sangat baik

46,67

Kurang

60,00

Cukup

33,33

Sangat Kurang

75,56

Baik

55,56

Cukup

100,00

Sangat Baik

44,44

Kurang

100,00

Sangat Baik

24,44

Sangat Kurang

28,89

Sangat Kurang

77,78

Baik

35,56

Sangat Kurang

46,67

Kurang Baik

17,78

Sangat Kurang

95,56

Sangat Baik

26,67

Sangat Kurang

33,33

Sangat Kurang

7

8

0

15

33,33

Sangat Kurang
Baik

14

14

6

34

75,56

Baik
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No

Kode

27

S27

28

S28

29

S29

Soal
1

Soal
2

Soal
3

Total
Skor

NILAI

Keterangan

6

6

6

18

40,00

Kurang Baik

6

6

7

19

42,22

Kurang Baik

5

2

2

9

20,00

Sangat Kurang
Baik
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Lampiran E Hasil Pekerjaan Peserta Didik
Lampiran E. 1 Hasil Pekerjaan S13
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Lampiran E. 2 Hasil Pekerjaan S28
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Lampiran E. 3 Hasil Pekerjaan S09
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Lampiran E. 4 Hasil Pekerjaan S12
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Lampiran E. 5 Hasil Pekerjaan S14
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Lampiran E. 6 Hasil Pekerjaan S24

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
217

Lampiran F Transkip Wawancara Peserta Didik
Lampiran F. 1 Transkip Wawancara S13
Peneliti: Jelaskan tahapan bagaimana Anda menyelesaikan
permasalahan soal tes?
S13:

Pertama, aku baca soalnya terus langsung tahu soalnya
mengenai SPLTV, tuliskan langsung dalam bentuk
matematikanya, terus aku fokus kepertanyaannya.
Setelah itu langsung hitung. Akhirnya aku menuliskan
yang dimisalkan. Waktu mas nya bilang "udah yakin
dengan jawaban kalian".

Peneliti: Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menentukan
atau merumuskan masalah dari soal tes?
S13:

Tidak

Peneliti: Bagaimana Anda mengenali atau merumuskan suatu
masalah dari soal tes?
S13:

Setelah membaca soal yang berupa SPLTV, untuk soal
nomor 1 itu hampir sama dengan yang dikerjain waktu
kelompok, aku masih agak ingat jadi aku tuliskan
persamaan disetiap kalimat dan yang ditanyakan,
nomor 2 juga aku baca setiap kalimat terus aku
misalkan variabelnya terus yang ditanya juga kalau
gak salah tentang banyaknya barang, nomor 3 juga aku
baca tiap kalimat terus yang ditanyakan.

Peneliti: Apakah Anda bisa mengerjakan soal dengan lancar?
S13:

Bisa, lancar.
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Peneliti: Apakah

Anda

terlintas

cara-cara

lain

dalam

menyelesaikan soal?
S13:

Sempat terlintas sih mas, kayak substitusi, eliminasi
juga.

Peneliti: Bagaimana

Anda

menentukan

dan

menyusun

penyelesaian pada soal tes?
S13:

Pertama, aku nulis apa yang diketahui di dalam soal
dalam bentuk matematika, terus berfokus sama yang
ditanyakan, setelah itu aku cari pakai metode
campuran (Lampiran E.1). Terakhir buat kesimpulan
sesuai dengan yang ditanya.

Peneliti: Mengapa Anda memilih metode tersebut dalam
penyelesaian soal tes?
S13:

Aku rasa itu lebih mudah dan tidak rumit jadi aku
pakai metode campuran (Lampiran E.1).

Peneliti: Apakah

Anda

mengalami

kesulitan

dalam

menganalisis soal tersebut?
S13:

Waktu menghitung itu aku gak kesulitan, aku cek lagi
kalo udah nemu jawabannya.

Peneliti: Bagaimana cara Anda menganalisis data pada soal?
S13:

Setelah membuat soal dalam bentuk matematika, dan
tahu apa yang ditanya langsung aku cari variabelvariabelnya pakai metode campuran (Lampiran E.1)
terus aku cek lagi jawabannya, disubstitusi ke
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persamaan pertama kalau hasilnya sama ya berarti
bener, gitu menurutku mas.
Peneliti: Bagaimana Anda menyimpulkan permasalahan pada
soal?
S13:

Aku fokus sama pertanyaannya mas, setelah paham
tentang apa yang ditanyakan aku buat kesimpulan
yang berkaitan dengan pertanyaannya (Lampiran E.1).

Peneliti: Apakah Anda memberikan penjelasan yang lain atas
jawaban yang Anda dapatkan? Jika ada apa?
S13:

Ada sih mas, jawaban nomor 2 (Lampiran E.1) itu aku
kasih jawaban pakai "atau" karena sempat hiitung
ulang dan ragu sama jawaban.
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Lampiran F. 2 Transkip Wawancara S28
Peneliti: Jelaskan tahapan bagaimana Anda menyelesaikan
permasalahan soal tes?
S28:

Langsung buat kerangka diketahui, ditanya, dan
dijawab (Lampiran E.2). Dari soalkan tahu kalau itu
SPLTV,

terus

modelin

soal

dalam

bentuk

matematikanya.
Peneliti: Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menentukan
atau merumuskan masalah dari soal tes?
S28:

Tidak.

Peneliti: Bagaimana Anda mengenali atau merumuskan suatu
masalah dari soal tes?
S28:

Dibaca soalnya terus dari kalimat per kalimat diambil
maknanya atau yang diketahui sama ditanya.

Peneliti: Apakah Anda bisa mengerjakan soal dengan lancar?
S28:

Aku kerjain dua soal aja mas, kalau dua soal itu aku
lancar. Terakhir itu gak sempat hitung, karena
waktunya habis (Lampiran E.2).

Peneliti: Apakah

Anda

terlintas

cara-cara

lain

dalam

menyelesaikan soal?
S28:

Telintas, seperti campuran.

Peneliti: Bagaimana

Anda

menentukan

dan

menyusun

penyelesaian pada soal tes?
S28:

Aku cari yang diketahui, terus ditanya setelah itu aku
kerjain. Dibuat kalimat matematika, terus nomor 1 itu
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aku selesaikan pakai campuran dan yang kedua itu
pakai eliminasi terus buat kesimpulannya. Nomor 3 itu
lagi mau mulai jadi gak sampai kesimpulan (Lampiran
E.2).
Peneliti: Mengapa Anda memilih metode tersebut dalam
penyelesaian soal?
S28:

Kan dari yang sudah aku tulis, aku milih metode yang
aku anggap cepat dan gak bikin jawabannya panjang
waktu menyelesaikan soal, seperti nomor 1 itu aku
campuran karena dipersamaan 2 sama 1 itu sudah bisa
mendapatkan variabel, terus nomor 2 aku pakai
eliminasi karena gak yakin kalau menyelesaikan pakai
campuran (kayaknya rumit) (Lampiran E.2).

Peneliti: Apakah

Anda

mengalami

kesulitan

dalam

menganalisis soal tersebut?
S28:

Kesulitanya ada.

Peneliti: Kesulitan seperti apa yang Anda hadapi?
S28:

Aku itu butuh waktu yang lama buat hitung soal kayak
gitu, gak tau waktunya aja yang menurutku kurang.

Peneliti: Bagaimana Anda menyimpulkan permasalahan pada
soal?
S28:

Nomor 1 itu aku isi nilai-nilai variabel. Nomor 2 itu
aku cari jumlah terbanyaknya, aku sempat mikir
beberapa kali maksud pertanyaannya buat menuliskan
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kesimpulannya. Nomor 3 gak sempat isi, mas
(Lampiran E.2).
Peneliti: Apakah Anda memberikan penjelasan yang lain atas
jawaban yang Anda dapatkan? Jika ada apa?
S28:

Gak ada buat kesimpulan tambahan.
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Lampiran F. 3 Transkip Wawancara S09
Peneliti: Jelaskan tahapan bagaimana Anda menyelesaikan
permasalahan soal tes?
S09:

Aku baca soalnya, soalnya berupa SPLTV. Terus nulis
yang diketahui, ditanya, dijawab (Lampiran E.3).

Peneliti: Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menentukan
atau merumuskan masalah dari soal tes?
S09:

Gak kayaknya.

Peneliti: Bagaimana Anda mengenali atau merumuskan suatu
masalah dari soal tes?
S09:

Dibaca soalnya terus dari kalimat per kalimat diambil
maknanya atau yang diketahui sama ditanya.

Peneliti: Apakah Anda bisa mengerjakan soal tes

dengan

lancar?
S09:

Enggak lancar.

Peneliti: Apakah Anda berusaha untuk mengerjakannya? Dan
seperti apa usaha yang telah Anda lakukan?
S09:

Iya aku kerjakan sebisaku, aku kerjakan di nomor 1 itu
sampai kesimpulan, nomor 2 sama nomor 3 sampai
hitungan aja.

Peneliti: Waktu Anda menyelesaikan soal yang Anda kerjakan,
apa saja cara yang terlintas dalam menyelesaikan soal?
S09:

Metode substitusi, eliminasi dan campuran.

Peneliti: Bagaimana

Anda

menentukan

penyelesaian pada soal?

dan

menyusun
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S09:

Mengubah kalimat biasa ke kalimat matematika, terus
cari pakai metode eliminasi terus buat kesimpulan
akhir (Lampiran E.3).

Peneliti: Mengapa Anda memilih metode tersebut dalam
penyelesaian soal?
S09:

Aku lebih nyaman pakai eliminasi mas, lebih pasti aja
kalau cari pakai itu (Lampiran E.3).

Peneliti: Apakah

Anda

mengalami

kesulitan

dalam

menganalisis soal tersebut?
S09:

Ada kesulitan waktu kerja.

Peneliti: Kesulitan seperti apa yang Anda hadapi?
S09:

Nomor 1 itu gak nemu kesulitan, nomor 2 itu
jawabannya kok gede, karena gak masuk akal aku
lanjutin nomor 3. Waktu kerja nomor 3 waktunya
sudah habis dan kelupaan nulis apa yang ditanya
(Lampiran E.3).

Peneliti: Bagaimana Anda menyimpulkan permasalahan pada
soal?
S09:

Di nomor 1 itu aku nemu nilai variabelnya terus aku
tulis aja nilainya. Di nomor 2 itu aku gak buat. Nomor
3 itu aku belum selesai mas, jadi gak buat (Lampiran
E.3).

Peneliti: Apakah Anda memberikan penjelasan yang lain atas
jawaban yang Anda dapatkan? Jika ada apa?
S09:

Gak ada
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Lampiran F. 4 Transkip Wawancara S12
Peneliti: Jelaskan tahapan bagaimana Anda menyelesaikan
permasalahan soal tes?
S12:

SPLTV kan soalnya, langsung nentuin yang diketahui
ditanya (Lampiran E.4).

Peneliti: Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menentukan
atau merumuskan masalah dari soal tes?
S12:

Gak ada.

Peneliti: Bagaimana Anda mengenali atau merumuskan suatu
masalah dari soal tes?
S12:

Di setiap kalimat pada soal itu mengandung arti, jadi
aku tulis. Selanjutnya aku tulis yang ditanya, lanjut
jawaban (Lampiran E.4).

Peneliti: Apakah Anda bisa mengerjakan soal tes

dengan

lancar?
S12:

Kalau dilihat dari tiga soal, gak lancar.

Peneliti: Apakah Anda berusaha untuk mengerjakannya? Dan
seperti apa usaha yang telah Anda lakukan?
S12:

Iya walaupun gak bisa, aku kerjakan. Nomor 1 itu
cuma dapat satu variabel, nomor 2 dapat jawaban,
nomor 3 itu lagi mau mulai analisis (Lampiran E.4).

Peneliti: Waktu Anda menyelesaikan soal yang Anda kerjakan,
apa saja cara yang terlintas dalam menyelesaikan soal?
S12:

Tiga metode, substitusi, eliminasi, dan gabungan.
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Peneliti: Bagaimana

Anda

menentukan

dan

menyusun

penyelesaian pada soal?
S12:

Nulis yang dimisalkan, terus ditanya lanjut jawaban.
Di nomor 1 itu menentukan nilai variabel tapi gak aku
lanjutin karena stuck, nomor 2 itu nulis yang
dimisalkan terus ditanya selanjutnya aku buat kalimat
matematika terus aku cari pakai eliminasi. Nomor 3 itu
aku gak menganalisis data karena waktunya sudah
habis (Lampiran E.4).

Peneliti: Mengapa Anda memilih metode tersebut dalam
penyelesaian soal?
S12:

Karena yang aku bisa cuma itu, yang lancar. Lainnya
aku gak yakin (Lampiran E.4).

Peneliti: Apakah

Anda

mengalami

kesulitan

dalam

menganalisis soal tersebut?
S12:

Ada banyak.

Peneliti: Kesulitan seperti apa yang Anda hadapi?
S12:

Kesulitan, di nomor 1 gak paham mau lanjutinnya, jadi
aku biarin setelah dapat nilai 𝑧 nya. Nomor 2, aku
kerjain dapat jawabannya, kalau nomor 3 itu gak aku
terusin karena waktunya mepet mau bel (Lampiran
E.4).

Peneliti: Bagaimana Anda menyimpulkan permasalahan pada
soal?
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S12:

Nomor 1 itu gak buat kesimpulan, di nomor 2 itu aku
buat kesimpulan banyaknya barang itu 19 dan nomor
3 itu gak buat kesimpulannya karena gak sampai
hitung udah selesai jamnya (Lampiran E.4).

Peneliti: Apakah Anda memberikan penjelasan yang lain atas
jawaban yang Anda dapatkan? Jika ada apa?
S12:

Gak ada.
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Lampiran F. 5 Transkip Wawancara S14
Peneliti: Jelaskan tahapan bagaimana Anda menyelesaikan
permasalahan soal tes?
S14:

Dibaca, dipahami, ditulis, yang ditulis diketahui,
ditanya, dijawab (Lampiran E.5).

Peneliti: Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menentukan
atau merumuskan masalah dari soal tes?
S14:

Kesulitan gak kesulitan, di nomor 2 itu enggak, nomor
1 dan nomor 3 itu kesulitan.

Peneliti: Bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut agar
dapat

menyelesaikan

suatu

permasalahan

yang

diberikan?
S14:

Aku menuliskan persamaan di nomor 1 dan diketahui
dan ditanya di nomor 3 (Lampiran E.5).

Peneliti: Bagaimana Anda mengenali atau merumuskan suatu
masalah dari soal tes?
S14:

Di nomor 2 itu aku nulis kalimat biasa terus aku ubah
menjadi kalimat matematika buat cari persamaannya,
terus diselesaikan pakai metode eliminasi (Lampiran
E.5).

Peneliti: Apakah Anda bisa mengerjakan soal tes

dengan

lancar?
S14:

Gak lancar.

Peneliti: Apakah Anda berusaha untuk mengerjakannya? Dan
seperti apa usaha yang telah Anda lakukan?
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S14:

Iya aku kerjain nomor 1 itu coba isi persamaannya, di
nomor 2 menemukan kesimpulan, sama nomor 3 itu
cuma diketahui ditanya (Lampiran E.5).

Peneliti: Waktu Anda menyelesaikan soal yang Anda kerjakan,
apa saja cara yang terlintas dalam menyelesaikan soal?
S14:

Terlintas, campuran, eliminasi, dan substitusi.

Peneliti: Bagaimana

Anda

menentukan

dan

menyusun

penyelesaian pada soal?
S14:

Di nomor 1 itu gak ada, kalau nomor 2 itu aku buat
ubah kalimatnya jadi kalimat matematika terus aku
cari pakai eliminasi terus buat kesimpulannya
(Lampiran E.5).

Peneliti: Mengapa Anda memilih metode tersebut dalam
penyelesaian soal?
S14:

Karena hafalnya cuma eliminasi, mas. Simpel aja gitu
(Lampiran E.5).

Peneliti: Apakah

Anda

mengalami

kesulitan

dalam

menganalisis soal tersebut?
S14:

Mengalami.

Peneliti: Kesulitan seperti apa yang Anda hadapi?
S14:

Kesulitan, nomor 1 itu aku gak tahu masudnya mas,
nomor 2 aku bisa, sedangakan nomor 3 itu udah gak
paham, jadi gak dikerjakan (Lampiran E.5).

Peneliti: Bagaimana Anda menyimpulkan permasalahan pada
soal?
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S14:

Aku buat kesimpulan di nomor 2 aja, nomor 1 sama 3
gak aku buat karena gak selesai (Lampiran E.5).

Peneliti: Apakah Anda memberikan penjelasan yang lain atas
jawaban yang Anda dapatkan? Jika ada apa?
S14:

Gak bikin.
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Lampiran F. 6 Transkip Wawancara S24
Peneliti: Jelaskan tahapan bagaimana Anda menyelesaikan
permasalahan soal tes?
S24:

Aku pahami soal, terus aku misalkan yang diketahui,
terus ditanya baru dikerjakan (Lampiran E.6).

Peneliti: Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menentukan
atau merumuskan masalah dari soal tes?
S24:

Di nomor 2 itu aku bisa, nomor 1 sama 3 itu aku gak
bisa. (Lampiran E.6).

Peneliti: Bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut agar
dapat

menyelesaikan

suatu

permasalahan

yang

diberikan?
S24:

Di nomor 1 aku mencoba nulis persamaan tapi gak
bisa, dan di nomor 3 gak menuliskan jawaban
(Lampiran E.6).

Peneliti: Bagaimana Anda mengenali atau merumuskan suatu
masalah dari soal tes?
S24:

Di soal nomor 2 itu aku tulis yang dimisalkan terus
ditanya lanjut jawabnya (Lampiran E.6)

Peneliti: Apakah Anda bisa mengerjakan soal tes

dengan

lancar?
S24:

Gak lancar.

Peneliti: Apakah Anda berusaha untuk mengerjakannya? Dan
seperti apa usaha yang telah Anda lakukan?
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S24:

Kerja nomor 2 aja, itu aja gak sampai kesimpulan,
nomor 1 dan di nomor 3 gak dikerjain (Lampiran E.6).

Peneliti: Waktu Anda menyelesaikan soal yang Anda kerjakan,
apa saja cara yang terlintas dalam menyelesaikan soal?
S24:

Campuran, eliminasi, dan substitusi.

Peneliti: Bagaimana

Anda

menentukan

dan

menyusun

penyelesaian pada soal?
S24:

Memisalkan terus buat model, terus kerjain pakai
metode eliminasi setelah itu disubstitusikan ke
persamaan awalnya buat cari nilai variabelnya
(Lampiran E.6).

Peneliti: Mengapa Anda memilih metode tersebut dalam
penyelesaian soal?
S24:

Karena yang keingat caranya itu (Lampiran E.6).

Peneliti: Apakah

Anda

mengalami

kesulitan

dalam

menganalisis soal tersebut?
S24:

Kesulitan.

Peneliti: Kesulitan seperti apa yang Anda hadapi?
S24:

Kesulitan,

nomor

mengerjakannya

1

itu

aku

bagaimana,

gak

tahu

cara

karena

gak

bisa

modelinnya. Nomor 2 itu aku coba-coba gak tau bener
apa gak, tapi gak ada kesimpulannya. Nomor 3 aku gak
kerjakan karena gak sempat (Lampiran E.6).
Peneliti: Bagaimana Anda menyimpulkan permasalahan pada
soal?
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S24:

Aku gak buat kesimpulan mas, karena gak yakin sama
kerjaanku (Lampiran E.6).

Peneliti: Apakah Anda memberikan penjelasan yang lain atas
jawaban yang Anda dapatkan? Jika ada apa?
S24:

Gak ada.

