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ABSTRAK 

Putriari, Marinda Ditya. 2013. Keefektifan Project Based Learning pada 
Pencapaian Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik Kelas X SMK. 

Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dr. Kartono, M.Si. dan 
Pembimbing Pendamping Dr. Scolastika Mariani, M.Si. 

Kata kunci: Keefektifan, kemampuan pemecahan masalah, project based learning 
(PBL). 

Pendidikan SMK membutuhkan suatu pembelajaran yang tidak hanya dapat 
meningkatkan aspek kognitif, psikomotor, dan afektif tetapi juga dapat 
memberikan kecakapan hidup sebagai bekal memasuki dunia kerja. Tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) peserta didik  yang mengikuti 
pembelajaran dengan model PBL dapat mencapai ketuntasan belajar secara 

klasikal, (2) rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang 
mengikuti pembelajaran dengan model PBL lebih baik daripada dengan model 
ekspositori, dan (3) aktivitas belajar peserta didik yang mengikuti pembelajaran 

dengan model PBL berpengaruh positif terhadap kemampuan pemecahan 
masalah. 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X SMK Negeri 9 
Semarang dengan materi program linear. Penentuan sampel dilakukan secara acak 
menurut kelompok atau kelas-kelas yang sudah ada dan diperoleh dua kelas 

sampel yaitu kelas X PM 1 sebagai kelas eksperimen yaitu kelas yang diterapkan 
model PBL dan kelas X PM 3 sebagai kelas kontrol yaitu kelas yang diterapkan 
model ekspositori. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, 

tes, dan observasi. Teknik analisis data menggunakan uji proporsi pihak kanan, uji 
kesamaan rata-rata dan uji pengaruh. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji proporsi diperoleh bahwa ketuntasan 
belajar secara klasikal peserta didik kelas eksperimen mencapai KKM. 
Berdasarkan hasil uji kesamaan rata-rata menunjukkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik kelas eksperimen lebih baik daripada kelas 
kontrol. Uji pengaruh yang dilakukan menggunakan uji regresi linear 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara aktivitas belajar 
terhadap kemampuan pemecahan masalah yakni kemampuan pemecahan masalah 
peserta didik 32,28% dipengaruhi oleh aktivitas belajar.  

Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa model PBL efektif terhadap 
pencapaian kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas X SMK Negeri 9 

Semarang pada materi program linear. Saran yang diberikan adalah model PBL 
dapat digunakan sebagai alternatif untuk guru yang ingin meningkatkan 
kemampuan pemecahan masalah dan aktivitas belajar peserta didik SMK. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sekarang ini pendidikan formal yang sedang banyak diminati masyarakat 

adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). SMK tidak hanya 

menyelenggarakan pendidikan saja tetapi juga ikut serta memberikan pelatihan 

dalam berbagai program keahlian sesuai dengan dunia kerja saat ini atau dengan 

kata lain peserta didik yang telah lulus SMK diharapkan siap kerja. Hal tersebut 

berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa 

pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri 

dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya. Oleh 

karena itu pendidikan SMK tidak hanya dirancang untuk meningkatkan potensi 

afektif, kognitif, dan psikomotor peserta didik berkembang secara optimal, tetapi 

juga dirancang agar dapat menyiapkan peserta didik menjadi manusia produktif 

yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup untuk nantinya 

memasuki dunia kerja. 

Berangkat dari hal di atas maka peserta didik SMK harus dapat 

menyelesaikan seluruh mata pelajaran dan program diklat sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan. Mata pelajaran tersebut terbagi menjadi tiga bagian besar 

yaitu kelompok normatif, adaptif, dan produktif. 
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Matematika sendiri merupakan salah satu mata pelajaran dalam kelompok 

adaptif yang dimaksudkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

membentuk kompetensi, kecakapan, dan kemandirian kerja. Peserta didik 

dibekali mata pelajaran matematika dengan tujuan untuk menyiapkan lulusan 

menjadi tenaga kerja terampil dan memiliki bekal penguasaan profesi. Materi 

matematika yang dipilih harus disesuaikan dengan memperhatikan struktur 

keilmuan, tingkat kedalaman materi, sifat esensial materi, dan kegunaannya 

dalam dunia kerja. 

Tidak hanya ditinjau dari segi materi, dalam pembelajaran matematika 

juga sebisa mungkin dikaitkan dengan dunia kerja atau dunia bisnis yang 

nantinya diharapakan akan ditekuni oleh peserta didik setelah lulus dari SMK. 

Selain itu melihat persaingan untuk memasuki dunia kerja bukanlah hal yang 

mudah, peserta didik SMK harus dibekali kompetensi untuk berwirausaha agar 

nantinya apabila tidak terserap ke dunia industri, peserta didik memiliki 

keberanian berwirausaha. Untuk menumbuhkan kompetensi kewirausahaan 

tersebut, dibutuhkan peran serta guru saat pembelajaran. Salah satu yang dapat 

dilakukan guru adalah dengan memberikan pengalaman belajar berupa praktik 

langsung dalam dunia secara nyata, bukan hanya simulasi. 

Masalah akan terus dihadapi peserta didik ketika nantinya sudah masuk 

ke dunia kerja yang sebenarnya, sehingga guru juga harus membekali peserta 

didik dengan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Oleh 

karena itu salah satu kemampuan mendasar yang harus dimiliki peserta didik 

khususnya peserta didik SMK adalah kemampuan pemecahan masalah. 
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Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan berpikir 

tingkat tinggi. Hal ini sejalan dengan teori belajar yang dikemukakan Gagne  

sebagaimana dikutip oleh Suherman (2003:183) menyatakan bahwa keterampilan 

intelektual tinggi dapat dikembangkan melalui pemecahan masalah. Sesuatu 

dikatakan masalah bagi seseorang bila sesuatu itu baru, sesuai dengan kondisi 

orang yang memecahkan masalahnya (tahap perkembangan mentalnya), dan ia 

memiliki pengetahuan prasyarat. Seseorang yang memiliki kemampuan berpikir 

tingkat tinggi dapat digolongkan menjadi sumber daya manusia berkualitas 

karena dengan memiliki kemampuan tersebut, seseorang dapat menyelesaikan 

masalah dari yang paling ringan hingga yang paling rumit. Selain itu dengan 

peserta didik memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik, menjadikan 

peserta didik menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan serta 

meningkatnya potensi intelektual peserta didik (Hudojo, 2001:155). 

Dapat dikatakan bahwa semua materi matematika menuntut adanya 

kemampuan pemecahan masalah yang baik, salah satunya adalah materi program 

linear. Bias jadi materi ini akan berguna bagi peserta didik SMK untuk nantinya 

menjadi dasar pemikiran memulai dunia usaha. Meski demikian ditemukan fakta 

bahwa masih banyak peserta didik yang belum benar-benar menguasai materi 

program linear. Hal ini terlihat dari hasil pengerjaan peserta didik ketika 

mengerjakan soal program linear yang diberikan peneliti sebagai penelitian 

pendahuluan di sekolah penelitian yaitu SMK Negeri 9 Semarang. Soal dan 

jawaban peserta didik sebagai berikut. 
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Gambar 1.1 Soal dan Jawaban Peserta Didik saat Penelitian Pendahuluan 
 

Dapat dilihat bahwa peserta didik dalam mengerjakan sebenarnya belum 

dapat sepenuhnya memahami masalah yang disajikan dalam soal sehingga 

mereka kesulitan saat diminta menyusun model matematikanya. Jawaban 

tersebut juga belum menunjukkan suatu tahapan pemecahan masalah yang tepat. 

Untuk lebih memudahkan dalam memahami masalah program linear sebenarnya 

dapat dilakukan dengan membuat tabel batasan. Tabel batasan nantinya akan 

memudahkan peserta didik dalam menyusun model matematika dari suatu 

masalah program linear. 

Apabila kemampuan pemecahan masalah khususnya masalah program 

linear peserta didik SMK dibiarkan terus menerus seperti itu maka akan 

berdampak buruk pada keberhasilan peserta didik yang ingin memulai dunia 

usaha. Bisa jadi usaha yang dirintis sulit berkembang karena tidak didasari 

pemikiran yang matang saat memulainya. 

Dalam pembelajaran sangat diperlukan adanya suatu aktivitas yang mampu 

merangsang semua potensi siswa untuk berkembang secara optimal. Paul D. 

Dierich sebagaimana dikutip Hamalik (2012:90) membagi kegiatan belajar 
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menjadi 8 kelompok, yaitu: (1) kegiatan-kegiatan visual, (2) kegiatan-kegiatan 

lisan, (3) kegiatan-kegiatan mendengarkan, (4) kegiatan-kegiatan menulis, (5) 

kegiatan-kegiatan menggambar, (6) kegiatan-kegiatan metrik, (7) kegiatan-

kegiatan mental, dan (8) kegiatan-kegiatan emosional. 

Hal lain yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian 

adalah pengamatan peneliti selama mengikuti Program Pengenalan Lapangan di 

salah satu SMK Negeri di Semarang. Berdasarkan pengamatan tersebut, 

diperoleh fakta bahwa peserta didik SMK lebih berminat terhadap mata pelajaran 

yang berkaitan dengan suatu praktik dimana pelajaran tersebut masuk ke dalam 

kelompok produktif. Atas pertimbangan itulah, peneliti berupaya meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik SMK pada materi program linear 

dengan cara memberi peserta didik sebuah proyek berupa praktik langsung yang 

nantinya akan mengantarkan peserta didik pada sebuah konsep. 

Model pembelajaran yang dipilih peneliti guna mendukung pembelajaran 

adalah Project Based Learning (PBL). Model pembelajaran tersebut diduga 

dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematik peserta didik. 

Alasan dipilihnya PBL  adalah karena objek penelitian kali ini adalah peserta 

didik SMK, aktivitas-aktivitas belajar yang dilakukan peserta didik selama 

mengikuti pembelajaran dengan model PBL diharapkan dapat memberikan 

pengalaman nyata dan kecakapan hidup bagi peserta didik. Menurut Lasonen, 

sebagaimana dikutip oleh Rais (2010:3), PBL dapat membantu membekali 

peserta didik untuk persiapan memasuki dunia kerja, karena peserta didik belajar 

bukan hanya secara teori melainkan praktik di lapangan. Berdasarkan Santyasa 
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(2006:11-12) bahwa ide penggunaan PBL dalam pembelajaran matematika telah 

ada sejak dulu, akan tetapi belum banyak direalisasikan di kelas matematika 

sekolah. Dalam PBL, proyek dilakukan secara kolaboratif dan inovatif, unik, 

serta berfokus pada pemecahan masalah yang berhubungan dengan kehidupan 

peserta didik sehari-hari seperti yang tertera sebagai berikut. 

     ...students have the chance of investigating rich and challenging topics of 
real-world issues, share their study with others and the portrait of the 
classrooms consists students discussing on various topics in groups, 

searching knowledge from varied sources, take decisions and presenting 
their products (Turgut, 2008: 61). 

 
Model PBL juga memiliki potensi yang amat besar untuk membuat 

pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna. Selain itu PBL juga 

memfasilitasi peserta didik untuk berinvestigasi, memecahkan masalah, bersifat 

students centered, dan menghasilkan produk nyata berupa hasil proyek. Peserta 

didik akan masuk ke dalam sebuah kompetesi bersama kelompoknya, dan 

masing-masing kelompok bersaing untuk menjadi yang paling unggul diantara 

yang lain. Pada saat yang bersamaan, peserta didik merasa senang dalam 

melakukan proyek, mencoba sesuatu yang berbeda dan membuat mereka merasa 

memiliki pengetahuan dan dihargai (Bas,G., 2011: 10-11). 

Dari uraian di atas, sangat menarik dan penting untuk dilakukan suatu 

penelitian mengenai penggunaan PBL dalam pembelajaran matematika yang 

dituangkan dalam judul “Keefektifan Project Based Learning pada Pencapaian 

Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik Kelas X SMK Materi Program 

Linear”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diperoleh masalah utama dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Apakah kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang mengikuti 

pembelajaran dengan model PBL mampu mencapai ketuntasan klasikal, 

yakni sekurang-kurangnya 75% dari peserta didik nilainya mencapai KKM? 

(2) Apakah peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan model PBL 

memiliki kemampuan pemecahan masalah lebih baik dibandingkan peserta 

didik yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran ekspositori? 

(3) Apakah aktivitas peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan model 

PBL berpengaruh positif terhadap kemampuan pemecahan masalah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian bertujuan untuk antara lain 

sebagai berikut. 

(1) Untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang 

mengikuti pembelajaran dengan model PBL mampu mencapai ketuntasan 

klasikal, yakni sekurang-kurangnya 75% dari peserta didik nilainya mencapai 

KKM. 

(2) Untuk mengetahui peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan model 

PBL memiliki kemampuan pemecahan masalah lebih baik dibandingkan 

peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran 

ekspositori. 
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(3) Untuk mengetahui aktivitas peserta didik yang mengikuti pembelajaran 

dengan model PBL berpengaruh positif terhadap kemampuan pemecahan 

masalah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut. 

(1) Bagi peneliti, meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan, dan 

menambah pengalaman dalam pembelajaran model PBL. 

(2) Bagi mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri 

Semarang yang mempelajari skripsi ini dapat memberikan pengetahuan 

mengenai keefektifan penerapan model pembelajaran PBL pada pencapaian 

kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. 

(3) Bagi guru, sebagai masukan dalam perbaikan mutu pendidikan dengan 

menerapkan model pembelajaran PBL. 

(4) Bagi peserta didik, sebagai variasi dalam belajar peserta didik untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah serta menyiapkan peserta 

didik untuk masuk dunia kerja nantinya. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Agar diperoleh pengertian yang sama tentang istilah dalam penelitian ini 

dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari pembaca maka perlu 

adanya penegasan istilah dalam penelitian ini. Penegasan istilah ini juga 
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dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan sesuai dengan tujuan 

dalam penelitian ini. Adapun istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut. 

1.5.1. Keefektifan 

Keefektifan dalam penelitian ini adalah efek yang ditimbulkan akibat dari 

penerapan model pembelajaran PBL terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematis peserta didik. Dikatakan efektif apabila memenuhi kriteria sebagai 

berikut. 

(1) Sekurang-kurangnya 75% dari peserta didik yang berada pada kelas yang 

memperoleh PBL memperoleh nilai mencapai KKM (Muslich, 2010:19). 

(2) Kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang memperoleh PBL lebih 

tinggi dari kelas yang mendapat pembelajaran ekspositori. 

(3) Aktivitas peserta didik yang memperoleh PBL berpengaruh positif terhadap 

kemampuan pemecahan masalah. 

1.5.2. Model Project Based Learning (PBL) 

Model PBL berfokus pada prinsip dan konsep utama suatu disiplin, 

melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah dan tugas penuh makna 

lainnya, mendorong peserta didik untuk bekerja mandiri mengkonstruk belajar 

mereka sendiri. Model PBL mengikuti lima langkah utama, sebagai berikut: (1) 

menetapkan tema proyek, (2) merencanakan proyek, (3) menyusun jadwal 

aktivitas, (4) melaksanakan proyek, (5) penilaian terhadap hasil proyek, (6) 

evaluasi. 

1.5.3. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan 

menyelesaikan masalah dalam matematika dengan menggunakan strategi yang 
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tepat sesuai dengan langkah-langkah Polya yaitu: memahami masalah, menyusun 

rencana, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali. Kemampuan 

pemecahan masalah yang dimaksud pada penelitian ini adalah hasil belajar dalam 

kemampuan pemecahan masalah. 

1.5.4. Materi Program Linear 

Materi program linear diajarkan di SMK Negeri 9 Semarang pada 

semester genap di kelas X program keahlian Akuntansi dan Pemasaran. Materi 

program linear yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyusun model 

matematika dan menentukan nilai optimum dari suatu masalah program linear. 

1.5.5. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

Pembelajaran dikatakan tuntas apabila peserta didik telah memenuhi 

KKM individual dan KKM klasikal. Peserta didik dikatakan tuntas secara 

individual apabila peserta didik tersebut memperoleh nilai lebih dari atau sama 

dengan    dan peserta didik dikatakan tuntas secara klasikal apabila sekurang-

kurangnya 75% dari peserta didik yang berada pada kelas tersebut memperoleh 

nilai lebih dari atau sama dengan   . 

 

1.6 Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian 

awal, bagian inti, dan bagian akhir. 

1.6.1 Bagian awal 

Pada bagian awal memuat beberapa halaman terdiri dari halaman judul, 

halaman pengesahan, abstrak, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, 

daftar isi, dan daftar lampiran. 
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1.6.2 Bagian inti 

Bagian inti terdiri atas 5 bab, yaitu: pendahuluan, tinjauan pustaka, 

metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. 

Bab 1 pendahuluan. Pada bab ini berisi gagasan pokok yang terdiri atas 

enam bagian yaitu: (1) latar belakang masalah, (2) rumusan masalah, (3) tujuan 

penelitian, (4) manfaat penelitian, (5) penegasan istilah, (6) sistematika penulisan 

skripsi. Keenam gagasan tersebut ditulis dalam bentuk sub-bab. 

Bab 2 tinjauan pustaka. Pada bab ini berisi kajian teori penelitian yang 

relevan yang dapat digunakan dalam penelitian sebagai acuan untuk mengajukan 

hipotesis, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian yang disajikan ke dalam 

beberapa sub-bab. 

Bab 3 metode penelitian. Pada bab ini berisi gagasan pokok yang terdiri 

atas: populasi dan sampel penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, 

prosedur penelitian, metode pengmbilan data, instrument penelitian, pelaksanaan 

tes uji coba, dan analisis data penelitian. Gagasan-gagasan tersebut disajikan 

dalam beberapa sub-bab. 

Bab 4 hasil dan pembahasan. Pada bab ini berisi hasil analisis data 

beserta pembahasannya yang disajikan dalam rangka menjawab permasalahan 

penelitian. Bab ini terdiri atas beberapa sub-bab hasil penelitian dan sub-bab 

permasalahan. 

Bab 5 penutup. Pada bab ini berisi simpulan dan saran. Kedua isi tersebut 

masing-masing dapat dijadikan menjadi dua sub-bab, yaitu simpulan dan saran. 

1.6.3 Bagian akhir 

Pada bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran- lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

Teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini meliputi model Project 

Based Learning, kemampuan pemecahan masalah, ketuntasan belajar, aktivitas 

belajar peserta didik, teori-teori belajar yang mendukung dan tinjauan materi 

program linear. 

2.1.1 Model Project Based Learning (PBL) 

Menurut Cord et al., sebagaimana yang dikutip Rais (2010:4) Project 

Based Learning (PBL) adalah sebuah model atau pendekatan pembelajaran yang 

inovatif, yang menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang 

kompleks seperti memberi kebebasan pada peserta didik untuk bereksplorasi 

merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan 

pada akhirnya menghasilkan suatu hasil produk. PBL membantu peserta didik 

mengembangkan berbagai kemampuan seperti intelektual, sosial, emosional, dan 

moral (Bas, G., 2010:11). 

Adapun langkah-langkah dalam Project Based Learning sebagaimana 

yang dikembangkan oleh The George Lucas Educational Foundation (2003:9) 

adalah sebagai berikut. 

(1) Membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang (start with the big 

question) 
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Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan driving question yang 

dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. 

Topik yang diambil hendaknya sesuai dengan realita dunia nyata dan dimulai 

dengan sebuah investigasi mendalam.  

(2) Merencanakan proyek (design a plan for the project) 

Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan peserta 

didik. Dengan demikian peserta didik diharapakan akan merasa memiliki atas 

proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas 

yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan 

mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung, serta menginformasikan alat 

dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek.  

(3) Menyusun jadwal aktivitas (create a schedule) 

Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam 

menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas, dan peserta didik 

diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Biarkan peserta didik mencoba 

menggali sesuatu yang baru, akan tetapi guru juga harus tetap mengingatkan 

apabila aktivitas peserta didik melenceng dari tujuan proyek. Proyek yang 

dilakukan oleh peserta didik adalah proyek yang membutuhkan waktu yang lama 

dalam pengerjaannya, sehingga guru meminta peserta didik untuk menyelesaikan 

proyeknya secara berkelompok di luar jam sekolah. Ketika pembelajaran 

dilakukan saat jam sekolah, peserta didik tinggal mempresentasikan hasil 

proyeknya di kelas. 
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(4) Mengawasi jalannya proyek (monitor the students and the progress of the 

project) 

Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas 

peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara 

memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan 

sebagai mentor bagi aktivitas peserta didik. Guru mengajarkan kepada peserta 

didik bagaimana bekerja dalam sebuah kelompok. Setiap peserta didik dapat 

memilih perannya masing-masing dengan tidak mengesampingkan kepentingan 

kelompok. 

(5) Penilaian terhadap produk yang dihasilkan (assess the outcome) 

Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian 

standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, 

memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh 

peserta didik, serta membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran 

berikutnya. Penilaian produk dilakukan saat masing-masing kelompok 

mempresentasikan produknya di depan kelompok lain secara bergantian. 

(6) Evaluasi (evaluate the experience) 

Pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi 

terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi 

dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik 

diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama 

menyelesaikan proyek. 
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Sebagai sebuah model pembelajaran, menurut Thomas sebagaimana yang 

dikutip Wena (2009:145), PBL memiliki prinsip sebagai berikut. 

(1) Prinsip sentralistis (centrality) menegaskan bahwa kerja proyek merupakan 

esensi dari kurikulum. Model ini merupakan pusat strategi pembelajaran, 

dimana peserta didik belajar konsep utama dari suatu pengetahuan melalui 

kerja proyek. Oleh karena itu, kerja proyek bukan merupakan praktik 

tambahan dan aplikasi praktis dari konsep yang sedang dipelajari, 

melainkan menjadi sentral kegiatan pembelajaran di kelas 

(2) Prinsip pertanyaan penuntun (driving question) berarti bahwa kerja proyek 

berfokus pada pertanyaan atau permasalahan yang dapat mendorong 

peserta didik untuk berjuang memperoleh konsep atau prinsip utama. 

Kriteria sebuah „driving question‟ adalah sebagai berikut: 

     …a driving question must be simple to understand but also give 

enough information about what is being searched. This is really 
necessary to conduct project easily. Because the guidance of such a 
driving question will always make you remember on what you should 

focus and what action to take. It must be simple because it must 
researchable and give chance to easily determine what are the 

variables (Turgut, 2008: 69). 
 

(3) Prinsip investigasi konstruktif (constructive investigation) merupakan 

proses yang mengarah kepada pencapaian tujuan, yang mengandung 

kegiatan inkuiri, pembangunan konsep, dan resolusi. Penentuan jenis 

proyek haruslah dapat mendorong peserta didik untuk mengkonstruksi 

pengetahuan sendiri untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya. 

Dalam hal ini guru harus mampu merancang suatu kerja proyek yang 



16 
 

 

mampu menumbuhkan rasa ingin meneliti, rasa untuk berusaha 

memecahkan masalah, dan rasa ingin tahu yang tinggi. 

(4) Prinsip otonomi (autonomy) dalam pembelajaran berbasis proyek dapat 

diartikan sebagai kemandirian peserta didik dalam melaksanakan proses 

pembelajaran, yaitu bebas menentukan pilihannya sendiri, bekerja dengan 

minimal supervisi, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, lembar kerja 

peserta didik, petunjuk kerja praktikum, dan yang sejenisnya bukan 

merupakan aplikasi dari PBL. Dalam hal ini guru hanya berperan sebagai 

fasilitator dan motivator untuk mendorong tumbuhnya kemandirian peserta 

didik.  

(5) Prinsip realistis (realism) berarti bahwa proyek merupakan sesuatu yang 

nyata. PBL harus dapat memberikan perasaan realistis kepada peserta didik 

dan mengandung tantangan nyata yang berfokus pada permasalahan 

autentik, tidak dibuat-buat, dan solusinya dapat diimplementasikan di 

lapangan. 

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari PBL yaitu: (1) 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik, (2) membuat peserta didik lebih 

aktif mengikuti pembelajaran, (3) meningkatkan keterampilan peserta didik 

dalam memperoleh informasi melalui sumber-sumber informasi, (4) 

meningkatkan aspek kolaboratif pada diri peserta didik, (5) melatih peserta didik 

dalam mengorganisasikan proyek dan membuat alokasi waktu. 

Implementasi pembelajaran matematika menggunakan model Project 

Based Learning pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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(1) Kegiatan pendahuluan 

a. Guru memeriksa kondisi kelas dan kehadiran peserta didik. 

b. Guru memberitahukan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. 

c. Guru menjelaskan tentang model pembelajaran yang digunakan yaitu 

model PBL. 

d. Guru memberikan motivasi. 

e. Guru memberikan apersepsi untuk menggali pengetahuan prasyarat. 

(2) Kegiatan Inti 

a. Guru meminta peserta didik untuk duduk berkelompok sesuai kelompok 

yang telah ditentukan pada pertemuan sebelumnya. 

b. Guru meminta salah satu kelompok mempresentasikan hasil proyeknya di 

depan, kelompok lain menanggapi dan menghargai pendapat jawaban 

kelompok yang sedang menyampaikan di depan. 

c. Apabila semua kelompok telah mendapat kesempatan untuk 

mempresentasikan hasil proyeknya, kemudian peserta didik diminta 

mengerjakan LKPD sebagai tindak lanjut dari proyek tersebut. 

(3) Kegiatan penutup 

a. Guru membimbing peserta didik untuk menarik kesimpulan. 

b. Guru memberikan kuis untuk dikerjakan secara individu oleh peserta 

didik. 

c. Guru memberikan PR. 

d. Guru melakukan refleksi. 
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2.1.1.1 Metode Proyek 

Metode proyek merupakan metode pembelajaran dimana peserta didik 

diminta melaksanakan suatu proyek dengan memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk memilih, merancang, dan memimpin pikiran serta 

pekerjaannya. Metode proyek berasal dari gagasan Jhon Dewey tentang konsep 

“learning by doing” yakni proses peralihan hasil belajar dengan mengerjakan 

tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan tujuannya, terutama penguasaan peserta 

didik tentang bagaimana melakukan sesuatu pekerjaan yang terdiri atas 

serangkaian tingkah laku untuk mencapai tujuan.  

Hal yang pokok dalam metode proyek ialah “the active purpose of the 

learner”. Peserta didik harus menerima proyek dan melaksanakannya. Apabila 

peserta didik bekerja berdasarkan perintah guru, itu bukan suatu proyek. 

Sebaliknya jika peserta didik membaca buku didorong oleh keinginan mencari 

atau memahami sesuatu, itu termasuk proyek. 

Menurut J. Mursell (Sugimal, 2006: 13) metode proyek mempunyai 

empat aspek dalam pelaksanaannya yaitu: (1) menentukan tujuan proyek, (2) 

merencanakan proyek, (3) melaksanakan proyek, (4) menilai hasil proyek. 

Keempat aspek itu terdapat dalam kegiatan peserta didik guna mencapai 

tujuannya.  

 Penugasan (proyek) merupakan tugas yang menyenangkan sekaligus 

menantang, karena dalam melaksanakan proyek tersebut peserta didik perlu 

menuangkan segala kemampuan yang dimilikinya serta pengalaman belajar yang 

dapat menunjang pelaksanaan proyek tersebut. Dengan mengerjakan proyek, 
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pengetahuan peserta didik akan meningkat. Selain itu, kreativitas peserta didik 

akan berkembang. 

 Dalam melaksanakan proyek, peserta didik secara berkelompok harus 

bekerjasama dengan rekan sekelompoknya. Dengan demikian, hubungan sosial 

dan rasa solidaritas dengan sesama peserta didik dapat terlatih. Pelaksanaan 

pembelajaran dengan metode proyek akan menghasilkan suatu hasil proyek yang 

dapat diamati secara langsung (nyata). Peserta didik akan melaporkan 

penemuannya dengan tertulis, lisan atau dalam beberapa bentuk penyajian lain di 

depan kelas, kelompok belajar atau guru. 

 Metode proyek membawa perubahan esensial dalam kegiatan peserta 

didik. Belajar dengan baik tidak tercapai dengan cara penyajian yang 

bagaimanapun baiknya. Belajar dengan hasil baik hanya tercapai dengan 

membangkitkan kemauan dan kegiatan peserta didik untuk belajar. Di kelas, guru 

dapat menekankan penilaian proyek pada prosesnya dan menggunakannya 

sebagai sarana untuk mengembangkan dan memonitor ketrampilan peserta didk 

dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Kegiatan peserta 

didik kemudian dapat digunakan untuk menilai kemampuannya dalam hal 

bekerja independen atau kelompok. Guru juga dapat menggunakan produk suatu 

proyek untuk menilai kemampuan peserta didik dalam mengkomunikasikan 

gagasan dalam bentuk yang tepat untuk kemudian mempresentasikan hasil 

melalui display visual dan laporan tertulis. 

Salah satu keuntungan dari pembelajaran dengan metode proyek adalah 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah karena melalui proyek peserta 
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didik dituntut untuk terlibat dalam tugas-tugas pemecahan masalah serta 

pembelajaran khusus bagaimana menemukan dan memecahkan masalah. 

2.1.2 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah dipandang sebagai suatu proses untuk menemukan 

kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat diterapkan dalam upaya mengatasi 

situasi yang baru. Hakikat pemecahan masalah adalah melakukan operasi 

prosedural urutan tindakan, tahap demi tahap secara sistematis, sebagai seorang 

pemula memecahkan suatu masalah (Wena, 2009:52). Oleh karena itu 

pembelajaran dengan pemecahan masalah harus dirancang agar dapat 

merangsang peserta didik untuk berpikir dan mendorong peserta didik 

menggunakan kemampuannya.  

Terdapat empat langkah yang harus ditempuh peserta didik dalam 

pemecahan masalah yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, 

melaksanakan perencanaan, memeriksa kembali (Hudojo, 2001:162). 

(1) Memahami masalah 

Peserta didik dapat memahami masalah dengan cara melihat masalah tersebut 

secara lebih rinci meliputi apa yang diketahui dan ditanyakan, data-data apa 

saja yang dimiliki, dan apa hubungan dari hal-hal yang diketahui tersebut. 

(2) Merencanakan penyelesaian 

Pada langkah merencanakan penyelesaian masalah perlu diperhatikan hal-hal 

sebagai berikut. 

(a) Mempertanyakan kembali hubungan antara yang diketahui dan 

ditanyakan. 
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(b) Teori mana yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah tersebut. 

(c) Memperhatikan yang ditanyakan, mencoba mengingat soal yang pernah 

ditemui dengan pertanyaan yang serupa. 

(3) Melaksanakan pemecahan masalah 

Melaksanakan rencana penyelesaian yang telah disusun dengan melakukan 

perhitungan yang diperlukan. 

(4) Memeriksa kembali 

Pada langkah ini, peserta didik harus dapat menerjemahkan hasil yang 

didapat agar relevan dengan apa yang ditanyakan. 

Berdasarkan peraturan Dirjen Dikdasmen No. 506/C/PP/2004 indikator 

yang menunjukkan pemecahan masalah antara lain adalah sebagai berikut. 

(1) Menunjukkan pemahaman masalah. 

(2) Mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam pemecahan 
masalah. 

(3) Menyajikan masalah secara matematika dalam berbagai bentuk. 
(4) Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat. 
(5) Mengembangkan strategi pemecahan masalah. 

(6) Membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah. 
(7) Menyelesaikan masalah yang tidak rutin (Shadiq, 2009:14). 

 

Dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah Polya untuk 

menyelesaikan masalah. Dengan menggunakan langkah-langkah Polya 

diharapkan peserta didik akan lebih runtut dan terarah dalam menyelesaikan soal. 

Kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah hasil belajar pada 

aspek pemecahan masalah materi program linear 

2.1.3 Ketuntasan Belajar 

Ketuntasan belajar dapat dianalisis secara perorangan maupun per kelas. 

Pembelajaran dikatakan tuntas apabila peserta didik telah memenuhi Kriteria 
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Ketuntasan Minimal (KKM) baik secara individual maupun klasikal (Mulyasa, 

2006: 254). KKM ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil 

musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan. 

2.1.3.1 KKM Individual 

Peserta didik dianggap telah memenuhi ketuntasan belajar apabila telah 

menguasai sekurang-kurangnya sama dengan KKM yang ditetapkan oleh satuan 

pendidikan tersebut. Hasil belajar dalam kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik dikatakan memenuhi KKM individual apabila peserta didik tersebut 

memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan   . 

2.1.3.2 KKM Klasikal 

Kelas dianggap telah memenuhi ketuntasan belajar apabila sekurang-

kurangnya 75% dari banyaknya peserta didik menguasai materi. (Muslich, 

2010:19). Jadi dapat dikatakan hasil belajar dalam kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik memenuhi ketuntasan klasikal apabila sekurang-kurangnya 

75% dari peserta didik yang berada paa kelas tersebut memperoleh nilai lebih 

dari atau sama dengan   . 

2.1.4 Aktivitas Belajar Peserta Didik 

Dalam pembelajaran sangat diperlukan adanya suatu aktivitas yang 

mampu merangsang semua potensi peserta didik untuk berkembang secara 

optimal. Aktivitas belajar banyak macamnya, para ahli mencoba 

mengklasifikasikan antara lain Paul D. Dierich sebagaimana dikutip Hamalik 

(2008:90) membagi kegiatan belajar menjadi 8 kelompok sebagai berikut. 
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(1) Kegiatan-kegiatan visual: membaca, melihat gambar-gambar, mengamati 

eksperimen, demonstrasi, pameran, mengamati orang lain bekerja, atau 

bermain. 

(2) Kegiatan-kegiatan lisan: mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi. 

(3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan: mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan instrument musik, mendengarkan siaran radio. 

(4) Kegiatan-kegiatan menulis: menulis cerita, menulis laporan, memeriksa 

karangan, membuat sketsa atau rangkuman, mengerjakan tes, mengisi 

angket. 

(5) Kegiatan-kegiatan menggambar: membuat grafik, peta, diagram, pola. 

(6) Kegiatan-kegiatan metric: melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menari, menyelenggarakan 

permainan. 

(7) Kegiatan-kegiatan mental: merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis faktor-faktor, menemukan hubungan-hubungan, membuat 

keputusan. 

(8) Kegiatan-kegiatan emosional: minat, berani, tenang, dan sebagainya. 

Implementasi indikator aktivitas belajar peserta didik dalam pembelajaran 

matematika dengan model PBL dapat dilihat sebagai berikut. 
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Tabel 2.1 Indikator Aktivitas Belajar Peserta Didik 

No. Indikator Aktivitas 

1 Aktivitas visual a. Memperhatikan saat guru memberikan 

penjelasan 
b. Memperhatikan pada saat teman 

mempresentasikan produk. 

2 Aktivitas lisan a. Bertanya pada teman atau guru tentang 
materi yang belum dipahami 

b. Mampu mengemukakan pendapat atau 
merespon pertanyaan dalam diskusi 
kelompok. 

3 Aktivitas mendengarkan a. Mendengarkan guru saat memberikan 
penjelasan 

b. Mendengarkan penyajian produk yang 
dipresentasikan kelompok. 

4 Aktivitas menulis a. Membuat catatan penting atau menulis 

penjelasan guru dan hasil diskusi 
kelompok 

b. Menuliskan jawaban atas serangkaian 
pertanyaan yang ada di lembar tertulis. 

c. Mampu membuat kesimpulan hasil 

diskusi. 
5 Aktivitas menggambar Mampu membuat gambar berupa grafik 

daerah penyelesaian dari masalah yang 
disajikan. 

6 Aktivitas metric a. Mampu menyelesaikan proyek 

b. Mampu mempresentasikan produk serta 
proses pemecahan masalah pada teman 

yang lain. 
7 Aktivitas mental Dapat menganalisis faktor-faktor yang 

dapat mendukungatau menghambat 

jalannya proyek. 
8 Aktivitas emosional Bersemangat dan menaruh minat selama 

kegiatan pembelajaran. 

 
 
2.1.5 Teori Belajar yang Mendukung 

Berbagai teori belajar telah banyak dikembangkan oleh para ahli. Berikut 

adalah teori-teori belajar yang mendukung dalam penelitian ini. 
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2.1.5.1 Teori Konstruktivisme 

Dalam model PBL, peserta didik digiring untuk mengkonstruksi 

pengetahuan, hal ini sejalan dengan paham konstruktivisme. Piaget dan 

Vygotsky adalah orang yang mempunyai gagasan untuk melahirkan teori 

konstruktivisme. 

Dalam hal belajar, Piaget berpendapat dalam Hudoyo (1988:48) bahwa 

struktur kognitif yang dimiliki seseorang itu karena proses asimilasi dan 

akomodasi.  Asimilasi adalah proses mendapatkan informasi dan pengalaman 

baru yang langsung menyatu dengan struktur mental yang sudah dimiliki 

seseorang. Adapun akomodasi adalah proses menstrukturkan kembali mental 

sebagai akibat adanya informasi dan pengalaman baru. Jadi belajar tidak hanya 

menerima informasi dan pengalaman baru tetapi juga terjadi penstrukturan 

kembali informasi dan pengalaman lamanya untuk mengakomodasikan informasi 

dan pengalaman yang baru. Asimilasi dan akomodasi merupakan dua aspek dari 

proses yang sama, yang melibatkan interaksi antara pikiran dan kenyataan, 

menstruktur hal-hal yang ada di dalam pikiran. Belajar tidak hanya menambah 

informasi dan pengalaman baru yang ditempelkan ke informasi dan pengalaman 

sebelumnya, tetapi setiap informasi dan pengalaman baru menyebabkan 

pengalaman sebelumnya dimodifikasi untuk menasimilasi-akomodasi informasi 

dan pengalaman baru itu. 

Oleh Vygotsky diperkuat dengan teorinya bahwa pengetahuan berjenjang 

(scaffolding) merupakan salah satu kunci teori konstruktivisme. Konsep 

scaffolding dilakukan dengan memberikan sejumlah besar bantuan kepada 
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peserta didik selama tahap-tahap awal pembelajaran, dan kemudian mengurangi 

bantuan tersebut untuk selanjutnya memberi kesempatan pada peserta didik 

untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah mereka 

dapat melakukannya. Bantuan tersebut dapat berupa bimbingan atau petunjuk, 

peringatan, dorongan, ataupun yang lainnya (Trianto, 2007:27). 

Dengan demikian penelitian ini memiliki keterkaitan dengan teori Piaget 

dan Vygotsky yang termasuk ke dalam teori konstruktivisme karena dalam 

penelitian ini peserta didik akan memperoleh konsep materi program linear 

melalui proyek yang dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah 

diperoleh sebelumnya. 

2.1.5.2 Teori Belajar Bermakna Ausubel 

Sebagai pengikut aliran kognitif, David Ausubel mengemukakan teori 

belajar bermakna (meaningful learning). Belajar bermakna adalah proses 

mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep yang relevan dan terdapat 

dalam struktur kognitif seseorang. 

Ausubel membedakan antara belajar menemukan dengan belajar 

menerima. Pada belajar menerima peserta didik hanya menerima, jadi tinggal 

menghapalkannya, tetapi pada belajar menemukan, konsep ditemukan oleh 

peserta didik, jadi tidak menerima pelajaran begitu saja. Perbedaan lainnya 

adalah pada belajar menghafal, peserta didik menghafalkan materi yang sudah 

diperolehnya, tetapi pada belajar bermakna materi yang telah diperoleh itu 

dikembangkan dengan keadaan lain sehingga belajarnya lebih dimengerti 

(Suherman, 2003:32). 
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2.1.6 Tinjauan Materi Program Linear 

Standar kompetensi untuk materi pokok program linear adalah 

menyelesaikan masalah program linear. Kompetensi dasar pada materi pokok 

program linear antara lain membuat grafik himpunan penyelesaian sistem 

pertidaksamaan linear, menetukan model matematika dan soal cerita, 

menentukan nilai optimum dari sistem pertidaksamaan linear, menerapkan garis 

selidik. Namun dalam penelitian ini hanya kompetensi dasar menentukan nilai 

optimum dari sistem pertidaksamaan linear saja yang menjadi fokus utama. 

Walaupun demikian untuk mempelajari nilai optimum dari suatu sistem 

pertidaksamaan linear, peserta didik perlu dibekali materi tentang cara 

menentukan model matematika dari soal cerita. 

Program linear adalah suatu metode atau cara untuk mencari nilai 

maksimum atau minimum dari suatu bentuk objektif pada daerah yang dibatasi 

oleh suatu sistem pertidaksamaan linear. Dari daerah yang membatasi sistem 

pertidaksamaan linear itu terdapat sebuah penyelesaian yang memberikan hasil 

terbaik yang disebut penyelesaian optimum. 

Untuk memecahkan suatu masalah program linear dibutuhkan suatu 

rumusan matematis yang secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu 

kendala dan fungsi objektif. Dalam menentukan nilai optimum dari suatu fungsi 

objektif, langkah-langkah yang dilakukan adalah: (1) merumuskan persoalan ke 

dalam model matematika sehingga didapat sistem pertidaksamaan linear dan 

fungsi objektif        , (2) menggambar daerah penyelesaian, (3) 



28 
 

 

menganalisa nilai fungsi objektif, dilakukan dengan metode uji titik pojok atau 

metode garis selidik (Masrihani et al., 2008:180). 

Berikut disajikan contoh soal beserta penyelesaiannya. 

Perusahaan mebel Tekun Belajar memproduksi dua jenis alat rumah 

tangga yaitu rak buku dan meja. Setiap hasil produksi harus melalui dua tahap 

pengerjaan yaitu pemotongan dan perampungan. Untuk pemotongan tiap rak 

buku memerlukan waktu 4 jam dan meja juga sama. Untuk proses perampungan 

tiap rak memerlukan waktu 3 jam dan meja 2 jam. Rak buku per buah memberi 

laba Rp 6.000,00 dan meja per buah Rp 4.000,00. Waktu yang tersedia untuk 

pemotongan setiap periode waktu 100 jam dan untuk perampungan tersedia 60 

jam1. Berapa banyak meja dan rak buku yang harus diproduksi agar mendapat 

keuntungan maksimal?(Suyitno, 2010:16). 

Penyelesaian: 

(1) Memahami masalah 

Peserta didik mampu menuliskan yang diketahui dari masalah tersebut 

dalam bentuk tabel batasan. 

Tabel 2.2 Tabel Batasan Masalah Program Linear 

 Rak buku  Meja  Batasan 

Waktu pemotongan (jam)  4 4 100 
Waktu perampungan (jam)  3 2 60 
Keuntungan  Rp 6.000,00 RP 4.000,00 Maksimum 

 

Peserta didik mampu menuliskan apa yang ditanyakan oleh soal, yaitu 

berapa banyak rak buku dan meja yang harus diproduksi agar perusahaan 

tersebut memperoleh keuntungan yang maksimum. 

 



29 
 

 

(2) Menyusun rencana 

Peserta didik mampu menuliskan langkah-langkah penyelesaian soal. 

Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan soal tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1) Memisalkan sesuatu yang ditanyakan ke dalam variabel baru. 

2) Membuat model matematika. 

3) Menentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. 

4) Menggambar daerah penyelesaiannya. 

5) Menguji tiap titik pojok daerah penyelesaian pada fungsi obyektif dan 

kemudian pilih titik pojok yang apabila disubstitusikan ke fungsi obyektif 

bernilai maksimum. 

(3)  Melaksanakan rencana 

(1) Memisalkan sesuatu yang ditanyakan ke dalam variabel baru. 

Misal: 

   banyaknya rak buku. 

   banyaknya meja. 

(2) Membuat model matematika. 

Fungsi obyektif: 

              (karena keuntungan dari penjualan rak buku dan meja 

berturut-turut adalah Rp 6.000,00 dan Rp 4.000,00). 

Kendala: 

          (waktu pemotongan rak buku dan meja masing-masing 

adalah 4 jam sedangkan waktu yang tersedia untuk pemotongan hanya 100 
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jam). Apabila persamaan tersebut disederhanakan maka diperoleh     

  . 

         (waktu perampungan rak buku dan meja berturut-turut adalah 

3 jam dan 2 jam sedangkan waktu yang tersedia untuk perampungan hanya 

60 jam). 

    dan     (banyaknya rak buku dan meja yang diproduksi tidak 

mungkin bernilai negatif, tetapi mungkin bernilai nol yang artinya tidak ada 

satupun rak buku atau meja yang diproduksi). 

Jadi model matematikanya adalah: 

       

         

    

    

(3) Menentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. 

       

             

       

Jadi titik yang melalui garis dengan persamaan        adalah        

dan       . 
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Jadi titik yang melalui garis dengan persamaan          adalah 

       dan       . 

(4) Menggambar daerah penyelesaiannya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Daerah Penyelesaian 

(5) Menguji tiap titik pojok daerah penyelesaian pada fungsi obyektif dan 

kemudian pilih titik pojok yang apabila disubstitusikan ke fungsi obyektif 

bernilai maksimum. 

Tabel 2.3 Uji titik pojok 

 
 

 

 

(4) Memeriksa kembali 

Peserta didik mampu menafsirkan hasil penghitungan yang telah didapat. 

Jadi keuntungan terbesar yang diperoleh pedagang sebesar Rp 120.000,00 

yaitu dengan menjual 20 rak buku, atau 10 rak buku dan 15 meja, atau 12 rak 

buku dan 12 meja, atau 14 rak buku dan 9 meja, karena semua titik-titik pada 

ruas garis BC merupakan penyelesaian optimumnya. 

Titik pojok             keterangan 

(0,0) 0  

(0,25) 100.000  
(20,0) 120.000 maksimum 

(10,15) 120.000 maksimum 

 

B 

A 

D 
C 
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2.2   Kerangka Berpikir 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan 

dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Untuk menghasilkan peserta didik 

yang memiliki kompetensi yang handal dalam pemecahan masalah dibutuhkan 

suatu strategi pembelajaran yang tepat. Salah satu model pembelajaran yang 

diduga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah adalah Project 

Based Learning (PBL). Model PBL dipilih karena diharapkan pembelajaran 

proyek dapat menarik perhatian dan minat peserta didik serta memberi kebebasan 

pada peserta didik untuk bereksplorasi merencanakan aktivitas belajar, 

melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan suatu 

hasil produk.  

Secara lebih rinci, model PBL mengikuti enam langkah utama yaitu: (1) 

menetapkan tema proyek, (2) merencanakan proyek, (3) menyusun jadwal 

aktivitas, (4) melaksanakan proyek, (5) penilaian terhadap hasil produk, dan (6) 

evaluasi. Keenam langkah tersebut mengandung interpretasi bahwa dalam 

pengerjaan proyek, peserta didik dapat berkolaborasi dan melakukan investigasi 

dalam kelompok kolaboratif antara 4-5 orang. Keterampilan-keterampilan yang 

dituangkan dalam aktivitas belajar selama melaksanakan proyek membuat 

pembelajaran menjadi aktif karena setiap individu diberi kesempatan untuk 

menunjukkan keterampilan yang mereka miliki dalam kerja tim. Pembelajaran 

secara aktif dapat mendorong peningkatan aktivitas belajar peserta didik. 

Pembelajaran dengan menggunakan model PBL memberikan kesempatan 

pada peserta didik untuk berdiskusi dalam kelompok, masing-masing kelompok 
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harus bisa menjamin bahwa setiap anggota kelompoknya memahami materi yang 

dibelajarkan pada saat itu sehingga apabila semua kelompok memahami materi 

maka peserta didik dapat mencapai ketuntasan klasikal yaitu sekurang-kurangnya 

75% dari peserta didik nilainya mencapai KKM. Selain itu dengan diterapkannya 

model PBL akan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

karena melalui proyek yang merupakan pusat dari strategi pembelajaran,  peserta 

didik dituntut untuk terlibat dalam tugas-tugas pemecahan masalah serta 

pembelajaran khusus bagaimana menemukan dan memecahkan masalah 

ditambah lagi pembelajaran dengan model PBL dapat menarik minat peserta 

didik sehingga peserta didik akan termotivasi untuk terus bersemangat menggali 

pengetahuannya, sedangkan pada pembelajaran ekspositori guru hanya sebatas 

memberikan contoh-contoh soal, kegiatan pembelajaran lebih terpusat pada guru 

sehingga peserta didik lebih pasif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Oleh 

karena itu kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang mendapat 

pembelajaran dengan model PBL akan lebih baik daripada dengan model 

ekspositori.   

Diterapkannya model PBL juga akan meningkatkan aktivitas belajar 

peserta didik karena semua aktivitas berpusat pada peserta didik. Guru dalam hal 

ini hanya bertugas sebagai fasilitator yang dituntut untuk memantau jalannya 

proyek. Melalui proyek tersebut, diharapkan peserta didik akan menemukan 

esensi dari materi yang sedang dipelajari.  

Berdasarkan prinsip investigasi konstruktif dan otonomi yang ada pada 

PBL, pembelajaran akan memberikan kesempatan pada peserta didik sebagai 
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pebelajar untuk menyelidiki topik permasalahan, membuat peserta didik menjadi 

lebih otonomi sehingga mereka dapat membangun pengetahuan mereka sendiri 

serta pembelajaran menjadi lebih bermakna. Hal tersebut sesuai dengan teori 

konstruktivis yang dikemukakan oleh Piaget dan Vygotsky bahwa peserta didik 

harus diberi kesempatan untuk mengkonstruk pengetahuan mereka sendiri. 

Berdasarkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki model PBL, model 

tersebut diduga efektif untuk diterapkan sehingga hasil belajar peserta didik 

aspek pemecahan masalah dapat mencapai ketuntasan klasikal, kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan model 

PBL lebih baik daripada peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan 

model ekspositori, serta aktivitas peserta didik yang mengikuti pembelajaran 

dengan model PBL berpengaruh positif terhadap kemampuan pemecahan 

masalahnya.  

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

(1) Peserta didik yang memperoleh PBL mampu mencapai ketuntasan klasikal, 

yakni sekurang-kurangnya 75% dari peserta didik nilainya mencapai KKM. 

(2) Kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang mengikuti 

pembelajaran dengan model PBL lebih baik dibanding peserta didik yang 

mengikuti pembelajaran dengan model ekspositori. 
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(3) Aktivitas peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan model PBL 

berpengaruh positif terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1  Populasi 

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah semua peserta didik 

kelas X program keahlian pemasaran (PM) SMK Negeri 9 Semarang tahun 

pelajaran 2012/2013 yang dikelompokkan dalam 3 kelas. Banyaknya peserta 

didik pada masing-masing kelas dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.1 Banyaknya Peserta Didik Kelas X PM di SMK Negeri 9 Semarang 

Kelas Banyaknya Peserta Didik 

X PM 1 34 
X PM 2 34 
X PM3 35 

 
3.1.2 Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara acak terhadap 

kelompok-kelompok atau kelas yang telah ada. Sampel dipilih dari 3 kelas yaitu 

X PM 1, X PM 2, dan X PM 3. Pengambilan sampel dikondisikan dengan 

pertimbangan bahwa peserta didik mendapat materi berdasarkan kurikulum yang 

sama, peserta didik yang menjadi objek penelitian duduk pada kelas yang sama 

dan diampu oleh guru yang sama serta tidak ada pembagian kelas unggulan. 

Dipilih satu sampel kelas eksperimen yang dikenai perlakuan model PBL 

yaitu kelas X PM 1, satu sampel kelas kontrol yang dikenai model ekspositori 

yaitu X PM 3, dan satu kelas uji coba yaitu kelas X PM 2. Daftar peserta didik
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kelas eksperimen dapat dilihat pada Lampiran 12 dan kelas kontrol dapat dilihat 

pada Lampiran 13 sedangkan daftar peserta didik kelas uji coba dapat dilihat 

pada Lampiran 1. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel 

dependen atau terikat (Sugiyono, 2007:4). Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah model pembelajaran yang diterapkan. 

3.2.2  Variabel Terikat 

Variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi oleh adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007:4). Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada 

materi program linear. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

3.3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan penggambaran secara jelas tentang 

hubungan antar variabel, pengumpulan data, dan analisis data sehingga dengan 

desain yang baik peneliti maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai 

gambaran tentang bagaimana keterkaitan antar variabel, bagaimana 
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mengukurnya, dan langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan (Sukardi, 

2004:184). Desain penelitian sangat menentukan kualitas dan ketepatan 

penelitian.  

Ditinjau dari tingkat pengendalian variabel, jenis desain penelitian 

eksperimen yang digunakan adalah desain penelitian eksperimental semu (quasi 

experiment). Desain penelitian eksperimen semu berupaya mengungkap 

hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen tetapi pemilihan kedua kelompok tersebut tidak secara acak. Kedua 

kelompok tersebut ada secara alami. Desain penelitian eksperimen semu yang 

digunakan adalah Posttest Only Design dimana subjek penelitian dikelompokkan 

menjadi dua kelompok penelitian yaitu kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen. Kedua kelompok tersebut mendapat perlakuan yang berbeda. 

Setelah diberi perlakuan, masing-masing kelompok langsung diberi possttest 

untuk mengetahui efek dari perlakuan tersebut. 

Tabel 3.2 Desain Penelitian Posttest Only Design 

Kelompok Perlakuan Postes 

Eksperimen X    

Kontrol -    

(Creswell, 2008) 

Keterangan: 

X = perlakuan berupa penerapan model PBL pada kelas eksperimen. 

   = pengaruh perlakuan pada kelompok eksperimen. 

   = pengaruh perlakuan pada kelompok kontrol. 
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3.3.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 9 Semarang pada tanggal 3 Mei 

2013 sampai 16 Mei 2013. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

materi program linear. Penelitian dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan. 

Dua pertemuan digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran dengan model PBL 

pada kelas X PM 1 dan model pembelajaran ekspositori pada kelas X PM 3. Satu 

pertemuan yaitu pertemuan terakhir digunakan untuk tes evaluasi. Jadwal 

pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini. 

Tabel 3.3 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

P
ertem

u

a
n

 k
e Indikator 

Kelas 

Eksperimen 
Kelas Kontrol 

1 a. Membuat model 

matematika dari suatu 
masalah program 
linear. 

b. Mengggambar daerah 
penyelesaian dari suatu 

masalah program 
linear. 

Jumat, 3 Mei 2013 

Jam ke 5-6 
(2x45 menit) 

Selasa, 7 Mei 2013 

Jam ke 5-6 
(2x45 menit) 

2 Menyelesaikan masalah 

program linear yang 
terkait dengan nilai 

optimum. 

Jumat, 10 Mei 

2013 
Jam ke 5-6 

(2x45 menit) 

Selasa, 14 Mei 

2013 
Jam ke 5-6 

(2x45 menit) 
3 Tes evaluasi. Kamis, 16 Mei 

2013 

Jam ke 1-2 
(2x45 menit)  

Kamis, 16 Mei 
2013 

Jam ke 5-6 
(2x45 menit) 

 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 
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(1) Mengambil nilai mid semester genap mata pelajaran matematika kelas X 

PM SMK Negeri 9 Semarang tahun pelajaran 2012/2013. Data berupa nilai 

mid semester dapat dilihat pada Lampiran 14 dan Lampiran 15. Menentukan 

sampel dari populasi yang ada secara acak, terpilih X PM 1 sebagai kelas 

ekperimen dan kelas X PM 3 sebagai kelas kontrol. Selain penentuan sampel 

juga ditentukan kelompok uji coba diluar sampel yaitu kelas X PM 2. 

(2) Menganalisis data awal dengan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji 

kesamaan rata-rata. 

(3) Menyusun instrumen penelitian. 

(4) Melaksanakan pembelajaran dengan model PBL di kelas eksperimen dan 

pembelajaran ekspositori di kelas kontrol. 

(5) Mengujicobakan instrumen tes uji coba pada kelas uji coba yang 

sebelumnya telah diajarkan materi program linear. Instrumen tes tersebut 

akan digunakan sebagai tes kemampuan pemecahan masalah pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

(6) Menganalisis data hasil tes uji coba untuk mengetahui validitas, reliabilitas, 

daya pembeda dan tingkat kesukaran soal. 

(7) Soal-soal yang memenuhi syarat digunakan untuk tes kemampuan 

pemecahan masalah pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

(8) Melaksanakan tes kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Soal tes kemampuan pemecahan masalah pada materi 

program linear beserta pedoman penskorannya dapat dilihat pada Lampiran 

31. 
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(9) Menganalisis data hasil tes kemampuan pemecahan masalah dan hasil 

pengamatan aktivitas siswa. 

(10) Menyusun laporan hasil penelitian. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Metode Dokumentasi 

Peneliti sebelum memulai penelitian, mengambil data berupa nilai mid 

semester mata pelajaran matematika kelas X Pemasaran SMK Negeri 9 

Semarang tahun pelajaran 2012/2013. Data ini digunakan untuk uji normalitas, 

uji homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata. 

3.4.2 Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data tentang kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik. Tes diberikan kepada kedua kelas dengan 

instrumen yang sama setelah pelaksanaan pembelajaran. Terlebih dahulu, 

instrumen tes diujicobakan kepada kelas uji coba untuk mendapat soal yang baik 

yaitu soal yang valid, reliabel, memiliki tingkat kesukaran yang proporsional, 

dan daya beda pembeda yang signifikan. 

3.4.3 Metode Observasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data aktivitas peserta didik 

selama mengikuti pembelajaran. Lembar yang digunakan adalah lembar 

observasi aktivitas peserta didik. Lembar observasi aktivitas peserta didik 

digunakan pada kelas eksperimen selama proses pembelajaran menggunakan 

PBL. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

3.5.1 Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Tes yang digunakan diharapkan dapat menunjukkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis peserta didik dan untuk mengetahui pencapaian 

kemampuan pemecahan masalah  peserta didik terhadap materi yang diajarakan. 

Tes yang diberikan berupa tes uraian. Tes kemampuan pemecahan masalah ini 

diberikan pada evaluasi saat pertemuan terakhir kegiatan pembelajaran. Metode 

tes ini digunakan untuk mendapatkan skor kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik yang menjadi sampel. Penyusunan instrumen soal tes kemampuan 

pemecahan masalah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

(1) Menentukan materi yang digunakan dalam penelitian yaitu materi program 

linear. 

(2) Menentukan bentuk tes yang digunakan yaitu soal uraian. 

(3) Menentukan banyaknya butir soal. Butir soal yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 4 butir soal uraian. 

(4) Menentukan alokasi waktu mengerjakan soal. Alokasi waktu yang diberikan 

adalah 2 x 45 menit. 

(5) Membuat kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal ujicoba dapat dilihat pada Lampiran 2. 

(6) Membuat butir soal uji coba yang digunakan dalam penelitan ini 

sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 3. 

(7) Membuat kunci jawaban dan pedoman penskoran. Kunci jawaban dan 

pedoman penskoran selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4. 

(8) Mengujicobakan tes pada peserta didik kelas X PM 2. 
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(9) Menganalisis hasil uji coba yaitu validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan 

tingkat kesukaran. Hasil analisis uji coba selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 6. 

(10) Memilih item soal yang memenuhi kriteria sebagai soal yang baik. 

3.5.2 Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati aktivitas peserta didik 

yang menggunakan model PBL. Indikator aktivitas peserta didik yang akan 

diamati pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Kegiatan-kegiatan visual, meliputi: 

a. Peserta didik memperhatikan pada saat guru memberikan penjelasan. 

b. Peserta didik memperhatikan pada saat teman mempresentasikan produk. 

(2) Kegiatan-kegiatan lisan, meliputi: 

a. Peserta didik bertanya pada teman atau guru tentang materi yang belum 

dipahami. 

b. Peserta didik mampu mengemukakan pendapat atau merespon pertanyaan 

dalam diskusi kelompok. 

(3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan, meliputi: 

a. Peserta didik mendengarkan guru saat memberikan penjelasan. 

b. Peserta didik mendengarkan penyajian produk yang dipresentasikan 

kelompok. 

(4) Kegiatan-kegiatan menulis, meliputi: 
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a. Peserta didik membuat catatan penting atau menulis penjelasan guru dan 

hasil diskusi kelompok. 

b. Peserta didik menuliskan jawaban atas serangkaian pertanyaan yang ada 

di lembar tertulis. 

c. Peserta didik mampu membuat kesimpulan hasil diskusi. 

(5) Kegiatan-kegiatan menggambar: peserta didik mampu membuat gambar 

berupa grafik daerah penyelesaian dari masalah yang disajikan. 

(6) Kegiatan-kegiatan metric, meliputi: 

a. Peserta didik mampu menyelesaikan proyek. 

b. Peserta didik mampu mempresentasikan produk serta proses pemecahan 

masalah pada teman yang lain. 

(7) Kegiatan-kegiatan mental: peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor 

yang dapat menghambat atau mendukung jalannya proyek. 

(8) Kegiatan-kegiatan emosional: peserta didik bersemangat dan menaruh minat 

selama kegiatan pembelajaran. 

Tiap indikator tersebut masing-masing memiliki kategori nilai yaitu 4, 3, 

2, atau 1 sesuai pedoman penskoran yang telah disusun. Lembar observasi 

aktivitas peserta didik dapat dilihat pada Lampiran 29. 

 

3.6 Pelaksanaan Tes Uji Coba 

Setelah perangkat tes telah tersusun, dilakukan uji coba soal pada kelas 

uji coba untuk mengetahui soal tersebut sudah memenuhi kualifikasi soal yang 

baik atau belum. Dalam penelitian ini soal tes diujicobakan pada kelas X PM 2 
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SMK Negeri 9 Semarang. Tes uji coba dilaksanakan pada Rabu, 24 April 2013. 

Pelaksanaan tes uji coba berlangsung dengan tenang dan selama tes berlangsung 

peserta didik dapat dikondisikan dengan baik. 

 

3.7 Analisis Instrumen Penelitian 

3.7.1 Analisis Instrumen Tes Uji Coba 

Data yang diperoleh dari hasil uji coba kemudian diolah untuk 

mengetahui validitas butir soal, reliabilitas, daya pembeda, dan taraf kesukaran. 

3.7.1.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Rumus yang digunakan adalah rumus korelasi 

product moment, yaitu sebagai berikut. 

 

    
  ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑  
 
}{ ∑    ∑  

 
}

 

Keterangan: 

    : koefisien korelasi skor butir soal dan skor total, 

N : banyaknya peserta didik yang mengikuti tes, 

X        : skor tiap butir soal untuk tiap peserta didik yang mengikuti tes, 

Y :skor total tiap peserta didik yang mengikuti tes. 

 Perhitungan     dilakukan dengan menggunakan Microsoft excel. 

Kriteria pengujian validitas dikonsultasikan dengan harga r product momen pada 
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tabel dengan taraf signifikan 5 %, jika            maka item soal tersebut 

dikatakan valid (Arikunto, 2009: 72). 

Instrumen tes kemampuan pemecahan masalah pada materi program 

linear telah diujicobakan kepada 33 peserta didik kelas X PM 2 SMK Negeri 9 

Semarang. Banyaknya item soal adalah empat soal berbentuk uraian. Harga 

       dengan taraf signifikan 5% adalah             . Berdasarkan analisis 

validitas, keempat soal yang diujicobakan seluruhnya valid. Contoh perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7. 

3.7.1.2 Reliabilitas 

Reliabilitas suatu tes adalah tingkat atau derajat konsistensi tes yang 

bersangkutan. Reliabilitas berkenaan dengan pertanyaan apakah suatu tes teliti 

dan dapat dipercaya sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Suatu tes dikatakan 

reliabel jika selalu memberikan hasil yang sama apabila diteskan pada kelompok 

yang sama pada waktu yang berbeda (Arifin, 2012:326). Pada penelitian ini, soal 

tes yang digunakan berbentuk uraian sehingga rumus yang digunakan adalah 

rumus   (alpha cronbach) yaitu sebagai berikut. 

    (
 

   
)(  

∑  
 

  
 

) 

Keterangan: 

r 11  : reliabilitas instrumen, 

 k     : banyaknya butir soal, 

 2

i
 : jumlah varians butir, 

2

t
 : varians total (Arikunto, 2009:109). 
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Rumus varians butir soal, yaitu: 

2

i  = 

 

n

n

X
X

2

2 
 

 

Keterangan: 

∑   jumlah skor item soal, 

∑     jumlah kuadrat skor item soal, 

         banyaknya item (Arikunto, 2009:110).  

Rumus varians total, yaitu: 

2

t  = 

 

n

n

Y
Y

2

2 
 

 

Keterangan: 

∑   jumlah skor soal, 

∑     jumlah kuadrat skor soal, 

         banyaknya item (Arikunto, 2009:111).  

Kriteria pengujian reliabilitas soal tes yaitu setelah didapatkan harga     

kemudian harga r 11  tersebut dikonsultasikan dengan harga r product moment 

dengan taraf signifikan 5 % pada tabel, jika            maka tes yang 

diujicobakan reliabel  (Arikunto, 2009: 109). Harga r11  yang diperoleh kemudian 

dikonsultasikan dengan aturan penetapan reliabel sebagai berikut. 

20,000,0 11  r : reliabilitas sangat rendah 

40,020,0 11  r : reliabilitas rendah 

60,040,0 11  r : reliabilitas sedang 
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80,060,0 11  r : reliabilitas tinggi 

00,180,0 11  r : reliabilitas sangat tinggi. 

Berdasarkan hasil analisis reliabilitas, diperoleh harga           dan 

            . Karena           , dapat disimpulkan bahwa tes uji coba 

reliabel dengan kriteria sangat tinggi. Contoh perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 8. 

3.7.1.3 Tingkat Kesukaran 

Perhitungan tingkat kesukaran soal adaah pengukuran seberapa besar 

derajat kesukaran suatu soal. Jika suatu soal memiliki tingkat kesukaran 

seimbang (proporsional), maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik (Arifin, 

2012:342). Rumus yang digunakan untuk mencari tingkat kesukaran soal bentuk 

uraian adalah sebagai berikut. 

          
                           

               
 

                  
                              

                         
 

Pada penelitian ini untuk menginterpretasikan tingkat kesukaran 

digunakan tolak ukur sebagai berikut. 

0,00 – 0,30 soal termasuk kriteria sukar, 

0,31 – 0,70 soal termasuk kriteria sedang, 

0,71 – 1,00 soal termasuk kriteria mudah. 

Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran, dari empat soal yang 

diujicobakan diperoleh dua soal tergolong sedang yaitu butir nomor 1 dan 2 
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sedangkan butir nomor 3 dan 4 tergolong sukar. Contoh perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10. 

Soal yang digunakan adalah soal-soal yang proporsi tingkat kesukarannya 

tersebar secara normal yaitu soal sukar 25%, soal sedang 50%, soal mudah 25% 

(Arifin, 2012:347). Jadi dari empat soal yang digunakan untuk tes evaluasi akhir 

terdiri atas satu soal mudah, dua soal sedang, dan satu soal sukar.  

Berdasarkan hasil analisis ternyata ada dua soal kategori sedang yaitu 

butir nomor 1 dan 2 yang masing-masing tingkat kesukarannya adalah 0,67 dan 

0,42 sehingga untuk mendapatkan satu soal kategori mudah perlu dilakukan 

revisi diantara dua soal tersebut. Soal nomor 1 dipilih menjadi soal yang direvisi 

agar menjadi soal kategori mudah karena harga tingkat kesukarannya lebih 

mendekati kategori mudah dibanding soal nomor 2. Berikut merupakan soal 

nomor 1 sebelum direvisi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Soal Nomor 1 Sebelum Direvisi 

Kebanyakan dari peserta didik salah pada bagian menyusun model 

matematika untuk kendala „banyak kursi yang dibuat Pak Gigih dalam satu 

minggu paling sedikit tiga kali banyak meja‟. Peserta didik belum memahami apa 

Pak Gigih adalah seorang tukang kayu yang membuat meja dan kursi sekaligus 

menjualnya sendiri. Setiap meja yang terjual, Pak Gigih mendapat keuntungan 

sebesar Rp 300.000,00 dan setiap kursi yang terjual keuntungannya adalah Rp 

100.000,00. Dalam seminggu, Pak Gigih hanya dapat bekerja hingga 60 jam. 

Setiap pembuatan meja diperlukan waktu 6 jam dan setiap kursi membutuhkan 

waktu 3 jam. Dapat dihitung bahwa banyak kursi yang dibuat Pak Gigih dalam 

satu minggu paling sedikit tiga kali banyak meja. Hitung berapa banyak meja 

dan kursi yang harus dijual Pak Gigih dalam satu minggu agar mendapat 

keuntungan maksimum! 
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maksud dari pernyataan tersebut, sehingga mereka keliru dalam menyusun model 

matematikanya. Tujuan revisi adalah agar soal memiliki tingkat kesukaran 

mudah, sehingga soal direvisi dengan tidak memunculkan pernyataan tersebut ke 

dalam soal. Berikut merupakan soal nomor 1 setelah direvisi agar tingkat 

kesukarannya tergolong mudah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Soal Nomor 1 Setelah Direvisi 

Soal nomor 3 dan 4 termasuk kategori sukar yang masing-masing tingkat 

kesukarannya 0,12 dan 0,27 sehingga untuk mendapatkan satu soal kategori 

sedang, perlu dilakukan revisi terhadap salah satu dari kedua soal tersebut. 

Dipilih soal nomor 4 yang direvisi agar menjadi soal kategori sedang karena 

harga tingkat kesukaran soal nomor 4 lebih mendekati kategori sedang dibanding 

soal nomor 3. Berikut merupakan soal nomor 4 sebelum direvisi. 

 

 

 

 

 

Pak Gigih adalah seorang penjual meja dan kursi. Pak Gigih membeli meja dari 

seorang tukang kayu seharga Rp 100.000,00 dan menjualnya kembali dengan 

harga Rp 115.000,00, sedangkan kursi dibeli Pak Gigih dengan harga Rp 

50.000,00 dan dijual kembali dengan harga Rp 60.000,00. Pak Gigih hanya 

memiliki modal Rp 1.600.000,00. Mengingat kapasitas tokonya, Pak Gigih hanya 

akan membeli meja dan kursi tidak lebih dari 18 buah. Tentukan banyaknya meja 

dan kursi yang harus dibeli Pak Gigih agar mendapat keuntungan maksimum! 
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Gambar 3.3 Soal Nomor 4 Sebelum Direvisi 

Kebanyakan peserta didik terlihat kurang cermat saat mengerjakan. 

Mereka terkecoh pada banyaknya pesanan zat A dan zat B yang diketahui masih 

dalam bentuk kuintal, padahal zat P dan zat Q yang diketahui dalam bentuk 

kilogram (kg). Untuk mendapatkan soal dengan tingkat kesukaran sedang, soal 

tersebut direvisi pada bagian satuan yang diketahui. Semua satuan disamakan, 

agar tingkat kesukaran turun dari sukar menjadi sedang. Berikut adalah soal 

nomor 4 setelah direvisi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Soal Nomor 4 Setelah Direvisi 

Dalam suatu periode waktu produksi, disamping menjual melalui toko, pabrik 

kimia Nitrogunanusa menerima pesanan 320 kuintal zat A dan 120 kuintal zat B. 

Adapun zat A dan zat B diperoleh dengan proses pencampuran zat P dan zat Q. 

Proses dengan cara lama menggunakan 1 kg zat P, 3 kg zat Q, dan suatu bahan 

dasar menghasilkan 5 kg zat A dan 2 kg zat B. Proses dengan cara baru 

menggunakan 4 kg zat P, 2 kg zat Q dan suatu bahan dasar menghasilkan 3 kg 

zat A dan 8 kg zat B. Zat P tersedia 600 kuintal dan zat Q tersedia 480 kuintal. 

Tentukan model matematika dari masalah tersebut! 

Dalam suatu periode waktu produksi, disamping menjual melalui toko, pabrik 

kimia Nitrogunanusa menerima pesanan 320 kg zat A dan 120 kg zat B. Adapun 

zat A dan zat B diperoleh dengan proses pencampuran zat P dan zat Q. Proses 

dengan cara lama menggunakan 1 kg zat P, 3 kg zat Q, dan suatu bahan dasar 

menghasilkan 5 kg zat A dan 2 kg zat B. Proses dengan cara baru menggunakan 

4 kg zat P, 2 kg zat Q dan suatu bahan dasar menghasilkan 3 kg zat A dan 8 kg 

zat B. Zat P tersedia 600 kg dan zat Q tersedia 480 kg. Tentukan model 

matematika dari masalah tersebut! 
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Setelah dilakukan revisi, diperoleh soal dengan tingkat kesukaran mudah 

yaitu soal nomor 1, soal kategori sedang yaitu nomor 2 dan 4, serta soal kategori 

sukar yaitu soal nomor 3. 

3.7.1.4 Daya Pembeda 

Teknik yang digunakan untuk menghitung daya pembeda soal bentuk 

uraian adalah menghitung perbedaan dua rata-rata (mean), yaitu antara rata-rata 

dari kelompok atas dengan rata-rata dari kelompok bawah untuk tiap-tiap soal. 

Rumus:   
   ̅̅̅̅    ̅̅̅̅  

√(
∑  

    ∑   

      
)

 

Keterangan: 

  
̅̅̅̅      : rata-rata dari kelompok atas. 

  
̅̅  ̅    : rata-rata dari kelompok bawah. 

∑  
    :jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok atas. 

∑  
    :jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok bawah. 

        :27% x N (untuk kelompok atas maupun kelompok bawah). 

Kriteria pengujian daya pembeda yaitu setelah didapatkan harga          

kemudian harga         tersebut dikonsultasikan dengan harga       , taraf 

signifikan 5% dengan                 . Apabila                

berarti daya pembeda signifikan (Arifin, 2012:356). 

Berdasarkan hasil analisis daya pembeda, keempat soal yang diuji 

cobakan memiliki daya pembeda yang signifikan. Contoh perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9. 
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3.7.2 Penentuan Instrumen 

Setelah dilakukan analisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan 

daya pembeda terhadap hasil instrumen uji coba diperoleh butir soal yang dapat 

digunakan untuk tes kemampuan pemecahan masalah. Dalam penelitian ini, soal 

tes evaluasi yang digunakan pada kelas eksperimen dan kontrol harus memenuhi 

syarat valid dan reliabel. Hasil analisis hasil uji coba soal ditunjukkan pada tabel 

berikut. 

Tabel 3.4 Hasil Analisis Hasil Uji Coba 

Soal 

Nomor 
Validitas Reliabilitas 

Tk. 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 
Keterangan 

1 Valid 

Reliabel 

Sedang signifikan 
Direvisi agar tingkat 

kesukaran mudah 

2 Valid Sedang signifikan Dipakai 

3 Valid Sukar signifikan Dipakai 

4 Valid Sukar signifikan 
Direvisi agar tingkat 

kesukaran sedang 

 

3.8 Metode Analisis Data 

3.8.1 Analisis Data Awal 

Data awal berupa nilai mid semester diuji normalitas, homogenitas, dan 

kesamaan dua rata-rata. 

3.8.1.1 Uji Normalitas Data Awal 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak berdistribusi normal. Hal ini untuk menentukan jenis statistik 

yang akan digunakan, statistik parametris atau nonparamateris. Dalam penelitian 

ini uji normalitas data awal dianalisis menggunakan Microsoft excel. Pengujian 
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normalitas data menggunakan uji Chi Kuadrat. Langkah-langkah pengujian 

adalah sebagai berikut. 

(1) Menentukan hipotesis pengujian. 

H0 : sampel berasal dari ppulasi berdistribusi normal. 

H1 : sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

(2) Menyusun data dalam tabel frekuensi yang terdiri dari   buah kelas interval. 

Untuk pengujian normalitas dengan Chi Kuadrat, banyaknya kelas interval 

ditetapkan 6. Hal ini sesuai dengan 6 bidang yang ada pada kurve normal 

baku (Sugiyono, 2010:80). Adapun panjang kelas interval ditentukan dengan 

aturan 

              
                            

                        
 

(3) Menghitung rata-rata dan simpangan baku. 

 ̅  
∑    

∑   

 dan   √
∑        ̅  

   
 

Keterangan: 

n  : banyaknya data, 

 ̅  : rata-rata, 

   : frekuensi yang sesuai dengan tanda kelas, 

   : simpangan baku, 

   : tanda kelas. 

(4) Menghitung nilai z dari setiap batas kelas (Sudjana, 2005:466) dengan 

rumus sebagai berikut. 

   
    ̅
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(5) Menghitung frekuensi yang diharapkan (  ) dengan cara mengalikan 

besarnya ukuran sampel (n) dengan peluang atau luas daerah dibawah kurva 

normal untuk interval yang bersangkutan. 

(6) Menghitung frekuensi harapan berdasarkan kurva (Sudjana, 2005:273) 

dengan rumus sebagai berikut. 

   ∑
       

 

  

 

   

 

Keterangan: 

Oi  = frekuensi hasil pengamatan 

Ei  = frekuensi yang diharapkan 

   = harga chi kuadrat 

(7) Membandingkan harga Chi Kuadrat hitung dengan harga Chi Kuadrat tabel 

dengan taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan         , harga   

adalah banyaknya kelas interval. 

(8) Kriteria pengujian hipotesis yaitu H0 ditolak jika        
      

           

dimana   
           didapat dari tabel chi kuadrat dengan taraf signifikan 

5%. 

Uji normalitas dilakukan pada data awal dari dua kelompok sampel yaitu 

nilai mid semester kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan hasil 

perhitungan uji normalitas pada kelas X PM 1 diperoleh        
        dan 

      
        dengan taraf signifikan 5%,             . Karena 

       
        

  maka terima    artinya data berdistribusi normal. Pengujian 

yang sama juga dilakukan pada data awal kelas kontrol diperoleh        
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      dan        
        dengan taraf signifikan 5%,            

 . Karena        
        

  maka terima    artinya data berdistribusi normal 

Hasil perhitungan uji normalitas data awal selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 16. 

3.8.1.2 Uji Homogenitas Data Awal 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kelompok sampel 

memiliki varians yang sama atau tidak. Perumusan hipotesis untuk uji 

homogenitas adalah sebagai berikut. 

H0 :   
    

  (tidak ada perbedaan varians antara kedua sampel). 

H1 :   
    

  (terdapat perbedaan varians antara kedua sampel). 

Uji hipotesis ini menggunakan uji F. 

Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut. 

  
                

                
 

Kriteria pengujiannya adalah jika           

 
            

 dengan   = 5%, maka 

   diterima. Berarti kedua kelompok dapat dikatakan homogen. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan uji F diperoleh harga         

      sedangkan            . Oleh sebab                maka    diterima, 

artinya tidak ada perbedaan varians antara kedua kelas atau dengan kata lain 

kedua kelas homogen. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 

17. 
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3.8.1.3 Uji Kesamaan Rata-Rata 

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah kedua kelas memiliki nilai rata-

rata kemampuan awal yang sama atau tidak. Perumusan hipotesis untuk uji ini 

adalah sebagai berikut. 

H0 :       (kemampuan awal kedua sampel sama) 

Ha :       (kemampuan awal kedua sampel berbeda) 

Apabila banyaknya peserta didik pada kedua kelas berbeda (       dan 

kedua kelas homogen, maka uji kesamaan dua rata-rata dilakukan dengan 

Independent Sample T Test dengan Polled Varians (Sugiyono, 2010: 138). 

  
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

 √
 
  

 
 
  

 

dengan  

   
        

          
 

       
 

Keterangan: 

  ̅̅  ̅: rata-rata kelompok 1 

  ̅̅  ̅: rata-rata kelompok 2 

  
  : varians kelompok 1 

  
  : varians kelompok 2 

   : banyaknya peserta didik dalam kelompok 1 

   : banyaknya peserta didik dalam kelompok 2 

Kriteria pengujiannya adalah terima    jika   
  

 

 
 
          

  
 

 
 

 

dengan            denga taraf signifikan 5%. 
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Berdasarkan hasil perhitungan uji t diperoleh               sedangkan 

             dengan taraf signifikan 5% dan              . Karena 

                       maka terima    artinya kemampuan awal kedua 

sampel sama. Hasil perhitungan uji kesamaan rata-rata data awal kedua 

kelompok sampel selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 18. 

3.8.2 Analisis Data Hasil Penelitian 

Analisis data hasil penelitian berupa nilai tes akhir kemampuan 

pemecahan masalah dilakukan untuk menjawab hipotesis penelitian. 

3.8.2.1 Uji Normalitas Data Hasil Penelitian 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data hasil penelitian kelas 

sampel berdistribusi normal atau tidak. Uji ini dilakukan untuk menentukan jenis 

statistik yang akan digunakan, statistik parametris atau nonparamateris. Dalam 

penelitian ini uji normalitas data akhir dianalisis dengan bantuan microsoft excel 

dan diuji menggunakan rumus Chi Kuadrat. Hipotesis pengujian adalah sebagai 

berikut. 

H0 : sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 

H1 : sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Langkah-langkah pengujian maupun rumus yang digunakan sama dengan 

langkah-langkah maupun rumus yang digunakan pada uji normalitas data awal. 

Kriteria pengujian adalah jika        
        

  maka data hasil penelitian 

berdistribusi normal. 
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3.8.2.2 Uji Homogenitas Data Hasil Penelitian 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kelompok sampel 

memiliki varians yang sama atau tidak. Perumusan hipotesis untuk uji 

homogenitas adalah sebagai berikut. 

H0 :   
    

  (tidak ada perbedaan varians antara kedua sampel). 

Ha  :   
    

  (terdapat perbedaan varians antara kedua sampel). 

Uji hipotesis ini menggunakan uji F. 

Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut. 

  
                

                
 

Kriteria pengujiannya adalah jika           

 
            

 dengan   = 5%, maka 

   diterima. Berarti kedua sampel dapat dikatakan homogen. 

3.8.2.3 Uji Hipotesis 1 (Uji Proporsi Pihak Kanan) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah ketuntasan belajar secara 

klasikal mencapai 75%. Statistik yang digunakan adalah statistik z. 

  :         (persentase peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan 

model PBL yang telah memenuhi KKM kurang dari atau sama 

dengan 74,5%). 

  :         (persentase peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan 

model PBL yang telah memenuhi KKM lebih dari 74,5%). 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan rumus 

  

 
    

√
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   ditolak apabila          dengan taraf signifikan 5% (Sudjana, 2005:234).  

3.8.2.4 Uji Hipotesis 2 (Uji Kesamaan Dua Rata-Rata Pihak Kanan) 

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui mana yang lebih 

baik antara kelas yang menggunakan model pembelajaran Project Based 

Learning dengan kelas yang menggunakan model pembelajaran ekspositori yang 

ditunjukan dengan nilai rata-rata tes kemampuan pemecahan masalah yang lebih 

baik. Untuk menguji kesamaan dua rata-rata digunakan uji pihak kanan. 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

H0 :       (nilai rata-rata peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan 

model Project Based Learning kurang dari atau sama dengan 

peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan model 

ekspositori). 

Ha :       (nilai rata-rata peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan 

model Project Based Learning lebih dari peserta didik yang 

mengikuti pembelajaran dengan model ekspositori). 

Jika asumsi normalitas dipenuhi dan kedua kelas homogen, maka rumus 

yang digunakan adalah sebagai berikut. 

  
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

 √
 
  

 
 
  

 

dengan 

   
        

          
 

       
 

 

 

Keterangan: 

  ̅̅  ̅: rata-rata kelompok 1 
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  ̅̅ ̅ : rata-rata kelompok 2 

   : banyaknya peserta didik dalam kelompok 1 

   : banyaknya peserta didik dalam kelompok 2 

Kriteria pengujian adalah terima    apabila        dengan dk= n1+n2-2 

dan      didapat dari daftar distribusi t dengan peluang       (Sudjana, 

2005:243).  

3.8.2.5 Uji Hipotesis 3 (Uji pengaruh) 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah aktivitas peserta didik 

yang menggunakan model Project Based Learning berpengaruh positif terhadap 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik digunakan analisis regresi. Model 

atau persamaan regresi linear sederhana untuk populasi dengan sebuah variabel 

bebas dituliskan dalam bentuk sebagai berikut. 

           

dengan    dan    parameter-parameter yang ada dalam regresi itu. 

Berdasarkan sebuah sampel, persamaan regresi populasi akan ditaksir. Untuk 

regresi linear sederhana, perlu ditaksir parameter-parameter    dan   . Jika    

dan    ditaksir oleh   dan  , maka regresi berdasarkan sampel adalah 

 ̂       

Menurut Sudjana (2005: 315),  koefisien-koefisien regresi   dan   untuk 

regresi linear dapat dihitung denga rumus sebagai berikut. 

  
 ∑   (∑  

 )  ∑    ∑     

 ∑  
   ∑   

 
 

  
 ∑      ∑    ∑   

 ∑  
   ∑   
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Koefisien   dinamakan koefisien arah regresi linear dan menyatakan 

perubahan rata-rata variabel   untuk setiap perubahan variabel   sebesar satu 

unit (Sudjana, 2005: 318). Perubahan ini merupakan pertambahan apabila   

bertanda positif dan penurunan jika bertanda negatif. 

3.8.2.5.1 Uji Kelinearan Model Regresi 

Menurut Sudjana (2005: 330), uji kelinearan regresi ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah model linear yang dipakai cocok ataukah tidak. 

Apabila hipotesis linear dipenuhi maka dapat ditentukan persamaan regresi 

linearnya. Dalam hal ini untuk menguji kelinearan model regresi dengan 

persamaan  ̂      , hipotesis yang dipakai adalah sebagai berikut. 

        (persamaan regresi adalah linear). 

        (persamaan regresi tidak linear). 

Tabel 3.5 Anava untuk Uji Kelinearan Regresi 

Sumber variasi            

Tuna cocok            
  

   
      

   
 

 

  
  

  
 

 Kekeliruan           
  

  
     

   
 

 

Perhitungan statistiknya adalah         
  

  

  
 

 yang dibandingkan 

dengan        dengan dk pembilang       dan dk penyebut      . Kriteria 

pengujiannya adalah terima    apabila                        .  
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3.8.2.5.2 Uji Keberartian Koefisien Regresi 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

        (koefisien arah regresi tidak berarti) 

        (koefisien berarti) 

Rumus yang digunakan adalah          
  

   

  
   

. 

Hasil bagi         
  

   

  
   

 ternyata berdistribusi   dengan    

pembilang satu dan penyebut      . Berdasarkan ini, hipotesis    ditolak jika 

                      (Sudjana, 2005:328). 

Tabel 3.6 Anava untuk Uji Keberartian Koefisien Regresi 

Sumber variasi            

Regresi       (∑  )
 

 
 

(∑  )
 

 
 

 

  
   

  
   

 
Regresi     )             

            

Residu       ∑(    ̂)
 
 

  
    

∑(    ̂)
 

   
 

Jumlah   ∑  
      

 

3.8.2.5.3 Uji Keberartian Koefisien Korelasi 

Kuatnya hubungan antar variabel dapat diketahui berdasarkan besar 

kecilnya koefisien korelasi yang harganya antara minus satu      sampai dengan 

plus satu     . Koefiien korelasi yang mendekati minus 1 atau plus 1, berarti 

hubungan variabel tersebut sempurna negatif atau sempurna positif. Bila 

koefisien korelasi     tinggi, pada umumnya koefisisen regresi     juga tinggi, 

sehingga daya prediktifnya akan tinggi (Sugiyono, 2010:260). 
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Hipotesis yang digunakan untuk menguji hubungan antara aktivitas belajar 

peserta didik     dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik     adalah 

sebagai berikut. 

  :       (Tidak ada hubungan antara aktivitas peserta didik yang 

memperoleh PBL terhadap kemampuan pemecahan masalah). 

  :        (Ada hubungan antara aktivitas peserta didik yang memperoleh 

PBL terhadap kemampuan pemecahan masalah). 

Antara aktivitas peserta didik dengan kemampuan pemecahan masalah 

dapat dihitung korelasinya. Korelasi dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut. 

  
 ∑      ∑    ∑   

√  ∑  
   ∑   

    ∑  
   ∑   

  

 

Tolak    apabila harga                untuk taraf signifikan 5%. 

Nilai         digunakan untuk melihat besarnya hubungan antara aktivitas peserta 

didik yang memperoleh Project Based Learning dengan kemampuan pemecahan 

masalah. 

3.8.2.5.4 Analisis Lembar Observasi 

Data diperoleh dari pengamat yang mengamati aktivitas peserta didik 

selama mengikuti pembelajaran di kelas. Tahapan dalam menganalisis data hasil 

pengamatan peserta didik adalah sebagai berikut. 

(1) Mengumpulkan data dari pengamat. 

(2) Menghitung poin skor yang diperoleh pada tiap-tiap pembelajaran. 

(3) Menghitung persentase aktivitas tiap-tiap pembelajaran. 
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(4) Menentukan simpulan dari hasil perhitungan tersebut. 

Cara perhitungan pada aktivitas peserta didik yaitu dengan 

menjumlahkan skor yang ada di setiap langkah-langkah pembelajaran yang 

diamati dan mencari persentasenya. 

                                   
          

             
        

Dalam penelitian ini kriteria persentase aktivitas peserta didik adalah 

sebagai berikut: 

(1) Kurang baik: persentase aktivitas peserta didik      . 

(2) Cukup baik:      persentase aktivitas peserta didik     . 

(3) Baik:      persentase aktivitas peserta didik     . 

(4) Sangat baik: persentase aktivitas peserta didik     . 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dalam bab ini adalah uraian hasil penelitian di SMK 

Negeri 9 Semarang pada kelas eksperimen yaitu kelas X PM 1 dan kelas kontrol 

yaitu kelas X PM 3. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada tanggal 

3 Mei 2013 sampai dengan 16 Mei 2013 diperoleh data hasil penelitian yaitu nilai 

tes kemampuan pemecahan masalah pada materi program linear. 

Tes kemampuan pemecahan masalah materi program linear menggunakan 

4 soal uraian. Analisis deskriptif hasil tes kemampuan pemecahan masalah materi 

program linear ditunjukkan pada tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 Analisis Deskriptif Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Kelas N Nilai Tertinggi Nilai Terendah Rata-Rata 

Eksperimen 32 94 47 76,25 

Kontrol 32 93 46 71,44 

 

4.1.1 Analisis Data Hasil Penelitian 

4.1.1.1 Uji Normalitas Data Hasil Penelitian 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data hasil penelitian pada 

kelas sampel berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas akan 

berpengaruh pada penentuan statistik yang digunakan, statistik parametris atau 

non parametris. Dalam penelitian ini uji normalitas dianalisis dengan 

.menggunakan Microsoft excel dan diuji menggunakan rumus Chi Kuadrat.
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Hipotesis yang diuji yaitu   : data sampel berdistribusi normal dan   : 

data sampel tidak berdistribusi normal. Kriteria yang digunakan adalah terima    

apabila        
        

 . Berdasarkan perhitungan dan analisis data pada bagian 

3.8.2.1 diperoleh hasil sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Penelitian 

Kelas        
        

  Keterangan 

Eksperimen (X PM1)             Berdistribusi normal 

Kontrol (X PM3)             Berdistribusi normal 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data hasil penelitian pada 

kelas eksperimen diperoleh        
        dan       

        dengan taraf 

signifikan 5% dan         . Dengan demikian        
        

  sehingga 

data berdistribusi normal. Perhitungan uji normalitas kelas eksperimen ini dapat 

dilihat pada Lampiran 35. Hasil perhitungan uji normalitas kelas kontrol diperoleh  

       
        dan       

        dengan taraf signiikan 5% dan        

 . Dengan demikian         
        

  sehingga data berdistribusi normal. 

Perhitungan uji normalitas kelas kontrol ini dapat dilihat pada Lampiran 36. 

4.1.1.2  Uji Homogenitas Data Hasil Penelitian 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui data hasil penelitian pada 

kelompok sampel mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kelompok 

sampel memiliki varians yang sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen. 

Dalam penelitian ini uji homogenitas data hasil penelitian dianalisis dengan 

menggunakan uji F. Hipotesis yang diuji yaitu     tidak terdapat perbedaan 

varians antara kedua sampel dan     terdapat perbedaan varians antara kedua 
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sampel. Kriteria pengujiannya adalah terima    apabila               . 

Berdasarkan perhitungan dan analisis data pada bagian 3.8.8.2 diperoleh hasil 

terlihat pada Tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Homogenitas Data Hasil Penelitian 

Kelas Banyak peserta Rata-rata Varians                Keterangan 

Eksperimen 32               
            Homogen 

Kontrol 32                

Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas diperoleh               

dan              dengan taraf signifikan 5%, dk pembilang         , dk 

penyebut         . Karena                maka terima    artinya tidak 

terdapat perbedaan varians antara kedua kelompok sampel atau dengan kata lain 

kedua sampel tersebut homogen. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 37. 

4.1.1.3 Uji Hipotesis I (Uji Proporsi Pihak Kanan) 

Dalam penelitian ini uji ketuntasan klasikal diuji menggunakan uji 

proporsi pihak kanan dengan bantuan Microsoft excel. Berdasarkan perhitungan 

dan analisis data pada bagian 3.8.2.3 diperoleh hasil uji ketuntasan klasikal kelas 

eksperimen yang menggunakan model PBL terlihat pada Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Ketuntasan Klasikal Kelas Eksperimen 

Kelas ∑        N                   Keputusan 

Eksperimen 28 32 74,5%               diterima 

Berdasarkan hasil perhitungan uji ketuntasan klasikal pada kelas 

eksperimen diperoleh               dan                      dengan taraf 

signifikan 5%. Karena                maka tolak    dan terima   , artinya 



69 
 

 

persentase peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan model PBL yang 

telah memenuhi KKM mencapai 75% atau dengan kata lain memenuhi ketuntasan 

klasikal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 38. 

4.1.1.4 Uji Hipotesis II (Uji Kesamaan Rata-Rata Pihak Kanan) 

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui mana yang lebih 

baik antara kelas yang menggunakan model PBL dengan kelas yang 

menggunakan model pembelajaran ekspositori yang ditunjukan dengan nilai rata-

rata yang lebih baik. Pengujian dilakukan dengan menggunakan statistik t karena 

kedua kelompok sampel berdistribusi normal dan homogen. Berdasarkan hasil 

perhitungan dan analisis data pada bagian 3.8.2.4 diperoleh hasil rata-rata kedua 

kelas terlihat pada Tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Kesamaan Dua Rata-Rata 

Kelas   Rata-rata   gabungan                Keterangan 

Eksperimen 32       

                     diterima 

Kontrol 32         

Berdasarkan hasil perhitungan uji kesamaan dua rata-rata pada kelas 

eksperimen dan kontrol diperoleh               dan             dengan taraf 

signifikan 5% dan                      . Karena         

       maka tolak    dan terima   , artinya nilai rata-rata peserta didik yang 

mengikuti pembelajaran dengan model PBL lebih dari nilai rata-rata peserta didik 

yang mengikuti pembelajaran dengan model ekspositori. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 39. 
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4.1.1.5 Uji Hipotesis III (Uji Pengaruh) 

Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi untuk mengetahui 

pengaruh aktivitas peserta didik yang menggunakan model PBL terhadap 

kemampuan pemecahan masalah. Uji pengaruh dengan analisis regresi diuji 

dengan bantuan Microsoft excel. Sebelum dilakukan perhitungan untuk 

menentukan persamaan regresi linear, dilakukan uji kelinearan terlebih dahulu. 

4.1.1.5.1 Uji Kelinearan Model Regresi 

Uji kelinearan dilakukan untuk mengetahui apakah model linear yang 

digunakan cocok atau tidak. Hipotesis yang digunakan adalah         

(persamaan regresi adalah linear) dan         (persamaan regresi tidak linear). 

Kriteria yang digunakan adalah terima    apabila               . Hasil 

perhitungan uji kelinearan model regresi terlihat pada Tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Kelinearan Model Regresi 

Sumber variasi                         Keterangan 

Tuna cocok                    
              diterima 

Kekeliruan                     

Dari hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh               dan 

                         dengan taraf signifikan 5%. Karena                

maka terima    artinya regresi linear. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 43. 

4.1.1.5.2 Persamaan Regresi Linear 

Dari perhitungan uji kelinearan, diperoleh bahwa persamaan regresi adalah 

linear sehingga dapat dilanjutkan untuk menentukan persamaan regresi linearnya. 

Dari hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh persamaan regresi                   

 ̂             . Variabel X menyatakan aktivitas peserta didik dan variabel   
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menyatakan kemampuan pemecahan masalah. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 44. 

Jika     (aktivitas belajar tidak ada) masih tetap diperoleh skor  ̂ 

sebesar      . Hal ini menunjukkan bahwa nilai  ̂ tidak hanya dipengaruhi oleh 

aktivitas belajar saja tetapi ada faktor lain juga yang mempengaruhinya, misalnya 

motivasi belajar, keadaan sosial, iklim sosial dalam kelas, karateristik belajar, 

tingkat intelegensi, persepsi siswa terhadap guru dan lain sebagainya. Persamaan 

regresi yang diperoleh juga menunjukkan bahwa rata-rata skor kemampuan 

pemecahan masalah meningkat      untuk setiap peningkatan satu skor aktivitas. 

4.1.1.5.3 Uji Keberartian Koefisien Regresi 

Uji keberartian dilakukan untuk mengetahui apakah aktivitas belajar 

mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Hipotesis yang 

digunakan adalah         (koefisien arah regresi tidak berarti) dan         

(koefisien arah regresi berarti). Kriteria yang digunakan adalah tolak    apabila 

               dengan taraf signifikan 5%. Hasil perhitungan uji keberartian 

koefisien regresi terlihat pada Tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Keberartian Koefisien Regresi 

Sumber 

variasi 

           

Regresi (a)                 

        Regresi (b|a)                       

Residu                       

Jumlah             

Dari hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh                 dan 

                        dengan taraf signifikan 5%. Karena                
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maka tolak    dan terima    artinya koefisen arah regresi berarti. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 45. 

4.1.1.5.4 Koefisien Korelasi 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh aktivitas terhadap kemampuan 

pemecahan masalah perlu diuji koefisien korelasi. Hipotesis yang digunakan 

adalah sebagai berikut. 

           (Tidak ada hubungan antara aktivitas peserta didik yang memperoleh 

PBL terhadap kemampuan pemecahan masalah). 

            (Ada hubungan antara aktivitas peserta didik yang memperoleh PBL 

terhadap kemampuan pemecahan masalah). 

Kriteria pengujiannya adalah tolak    apabila                untuk taraf 

signifikan 5%. Dari hasil perhitungan diperoleh              , sedangkan        

dengan       dan taraf signifikan 5% adalah      . Karena                

maka tolak    dan terima    artinya ada hubungan yang positif dan signifikan 

sebesar       antara aktivitas dengan kemampuan pemecahan masalah 

sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 46. 

Koefisien determinasinya dirumuskan sebagai harga dari    dengan   

adalah koefisien korelasi antara aktivitas dengan kemampuan pemecahan 

masalah. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasinya adalah          , 

artinya nilai hasil belajar kemampuan pemecahan masalah        ditentukan 

oleh aktivitas belajar peserta didik melalui persamaan regresi  ̂             . 

Sisanya        ditentukan oleh faktor lain misalnya keaktifan peserta didik saat 
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mengikuti pembelajaran, lingkungan sosial peserta didik, motivasi belajar, serta 

tingkat intelegensi masing-masing peserta didik.  

4.1.1.6  Analisis Lembar Observasi 

Penilaian aktivitas peserta didik dilakukan setiap kegiatan pembelajaran 

pada kelas eksperimen saja. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 

baik aktivitas peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hasil 

penilaian aktivitas siswa pada kelas eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4.8 

berikut. 

Tabel 4.8 Hasil Analisis Lembar Observasi 

Pertemuan ke- 
Kelas eksperimen 

Kriteria 
Skor % 

1            Sangat baik 

2            Sangat baik 

Rata-rata            Sangat baik 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa terjadi perubahan pada aktivitas 

peserta didik pada kelas eksperimen dari pertemuan satu dan dua. Kriteria 

aktivitas pada kelas eksperimen adalah sangat baik yang terlihat pada rata-rata 

persentase aktivitasnya yaitu      . 

 

4.2 Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan model PBL pada 

pencapaian kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas X PM SMK 

Negeri 9 Semarang materi program linear. Penelitian ini diawali dengan 

pelaksanaan pembelajaran pada kedua kelas dengan materi program linear. Pada 

akhir pembelajaran, kedua kelas diberikan tes untuk mengetahui kemampuan 

pemecahanan masalah peserta didik. Tes dilakukan pada kelas eksperimen dan 
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kelas kontrol dengan soal yang sama. Soal tes evaluasi tersebut adalah tes tertulis 

berbentuk uraian sebanyak empat butir soal dengan alokasi waktu 90 menit. 

Sebelum tes digunakan sebagai tes evaluasi, soal tes diujicobakan terlebih dahulu 

pada kelas uji coba untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan 

daya beda soal. Dalam penelitian ini, soal tes evaluasi yang diberikan pada kelas 

eksperimen dan kontrol sudah memenuhi syarat valid dan reliabel. Tingkat 

kesukaran soal juga telah memenuhi proporsi tingkat kesukaran yang baik yaitu 

25 % soal mudah, 50% soal sedang dan 25% soal sukar atau dengan kata lain dari 

empat butir soal tes yang digunakan terdiri dari 1 soal mudah, 2 soal sedang, dan 

1 soal sukar.  Keempat soal juga memiliki daya beda yang signifikan. Soal tes 

yang digunakan telah memenuhi indikator pemecahan masalah yang tercantum 

pada peraturan Dirjen Dikdasmen No 506/C/PP/2004. Indikator-indikator 

pemecahan masalah yang diguankan dalam penelitian ini adalah (1) membuat dan 

menafsirkan model matematika dari suatu masalah, dan (2) menyelesaikan 

masalah yang tidak rutin. 

Soal tes evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal materi 

program linear yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga dalam 

mengerjakannya memerlukan pemodelan matematika. Selain itu, soal evaluasi 

yang digunakan merupakan soal yang tidak rutin, artinya untuk menyelesaikannya 

diperlukan pemahaman dan proses berpikir yang mendalam. Berdasarkan syarat 

dan indikator yang telah terpenuhi tersebut, maka soal tes dapat digunakan untuk 

mengukur kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Setelah kelas 
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eksperimen dan kontrol diberikan  tes kemampuan pemecahan masalah, diperoleh 

nilai peserta didik yang kemudian dianalisis. 

4.2.1 Pembelajaran Kelas Eksperimen dengan Model PBL  

Pembelajaran pada kelas eksperimen menerapkan model PBL. Langkah-

langkah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model PBL yaitu 

pembelajaran dibuka dengan suatu pertanyaan yang menantang, merencanakan 

proyek, menyusun jadwal aktivitas, pengawasan terhadap jalannya proyek, 

penilaian terhadap produk yang dihasilkan, dan evaluasi. Pembelajaran pada kelas 

eksperimen, peserta didik antusias dalam mengikuti pembelajaran terlihat pada 

aktivitas belajar peserta didik yang sangat baik. 

Pada awal pembelajaran dimulai, guru memberikan sebuah pertanyaan 

terkait proyek yang dapat menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik. Pertanyaan 

yang diajukan sesuai dengan realita dunia nyata dan relevan untuk peserta didik. 

Melalui pertanyaan awal tersebut, guru mulai mengarahkan peserta didik pada 

proyek yang akan dikerjakan peserta didik. Pada awalnya peserta didik merasa 

tidak yakin dapat menyelesaikan proyek tersebut, akan tetapi guru berusaha agar 

peserta didik merasa yakin dapat menyelesaikan proyek. Penyusunan jadwal 

aktivitas proyek bersama-sama menjadi salah satu cara yang dilakukan agar 

peserta didik merasa memiliki atas proyek tersebut sehingga mereka akan 

berusaha menyelesaikannya. Setelah semua peserta didik paham pada proyeknya, 

mereka diberi kesempatan untuk mengerjakan proyek secara berkelompok dengan 

arahan lembar kerja proyek yang telah dipersiapkan guru. Batas waktu pengerjaan 

proyek harus sesuai dengan jadwal aktivitas yang telah disepakati bersama 
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sehingga tidak ada toleransi waktu untuk kelompok yang belum selesai apabila 

batas waktu pengerjaan berakhir. Presentasi produk dilakukan setelah semua 

kelompok telah melaksanakan proyeknya. Pada akhir pembelajaran dilakukan 

evaluasi yaitu kelompok diminta mengerjakan LKPD yang berkaitan dengan 

proyek, sehingga peserta didik akan menemukan konsep materi program linear 

yang dibelajarkan pada saat itu dan mereka mengetahui jawaban proyek yang 

benar tanpa harus diberitahu oleh guru. Dalam LKPD tersebut juga terdapat 

beberapa soal terkait materi pembelajaran saat itu yang dapat mengasah 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik. 

Pada pertemuan pertama, guru menyampaikan materi tentang menyusun 

model matematika dari suatu masalah program linear. Pertanyaan awal yang 

mengantarkan peserta didik ke dalam proyek telah disampaikan sebelum 

pertemuan pertama sehingga saat pertemuan pertama berlangsung, peserta didik 

telah selesai mengerjakan proyek mereka. Sebagai pertanyaan awal, guru 

menceritakan sebuah masalah program linear dan menanyakan pada peserta didik 

model matematika dari masalah tersebut. Peserta didik yang merasa tertantang 

kemudian diberi tugas proyek yaitu peserta didik diminta membuat model 

matematika dari suatu masalah program linear yang telah disiapkan oleh guru. 

Masalah program linear harus ditanyakan kepada narasumber yang telah ditunjuk 

oleh guru yaitu petugas perpustakaan, penjaga koperasi sekolah, dan penjual jus 

yang ada di kantin sekolah. Sebelumnya guru telah berkoordinasi dengan para 

narasumber untuk dapat bekerjasama. Pengalaman belajar seperti itu memberikan 

peserta didik pembelajaran yang bermakna yang sesuai dengan teori belajar 
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Ausubel. Kemudian guru bersama peserta didik membuat kesepakatan kapan 

presentasi produk proyek akan dilaksanakan. Guru mengarahkan agar presentasi 

produk dilakukan saat pertemuan pertama. Pengerjaan proyek dilakukan secara 

berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari lima atau enam peserta didik. Guru 

memberi nama kelompok, yaitu A, B, C, D, E, F. Pembagian kelompok terlampir 

pada Lampiran 25. Saat pertemuan pertama, semua kelompok telah 

menyelesaikan proyeknya. Guru memberikan kesempatan pada masing-masing 

kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Presentasi proyek masing-masing 

kelompok pada umumnya dapat terkondisikan dengan baik namun terjadi 

keriuhan saat presentasi kelompok B karena terdapat peserta didik putra yang 

sering mengundang tawa peserta didik lain sehingga penyampaian hasil proyek 

sedikit terganggu. Peneliti berusaha untuk  memberikan pengertian pada peserta 

didik lain untuk dapat menghargai kelompok yang berada di depan. Setelah semua 

kelompok mempresentasikan proyeknya, kemudian guru memberikan LKPD 

kepada masing-masing kelompok untuk dikerjakan sebagai penguatan. Banyak 

pertanyaan yang diajukan kelompok terkait pengerjaan lembar kerja tersebut. 

Peneliti berusaha menjawabnya satu persatu agar seluruh peserta didik mengerti. 

Waktu pengerjaan berakhir, guru bersama-sama peserta didik membahas hasil 

pengerjaan lembar tugas tersebut. Salah satu laporan pengerjaan proyek yang 

dikerjakan peserta didik dapat dilihat pada Lampiran 47. Sebelum pertemuan 

diakhiri, guru menyampaikan proyek kedua yang harus dikerjakan peserta didik. 

Peserta didik diminta membuat dua jenis bros bunga dari bahan-bahan yang telah 

disediakan oleh guru. Guru menentukan harga untuk masing-masing jenis bros. 
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Tujuan proyek adalah agar kelompok memperoleh keuntungan maksimum dari 

pembuatan bros tersebut. Guru dan peserta didik sepakat proyek harus selesai saat 

pertemuan kedua sehingga saat pertemuan kedua, masing-masing kelompok dapat 

mempresentasikan hasil proyeknya.  

Pada pertemuan kedua, semua kelompok telah selesai mengerjakan 

proyeknya sehingga presentasi hasil proyek dapat dilakukan. Kelompok B dan F 

adalah kelompok yang hasil proyeknya tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Mereka membuat bros akan tetapi banyak bros yang dibuat tidak membuat 

mereka mendapat keuntungan yang maksimum. Guru tidak langsung 

menyalahkan kelompok B dan F, tetapi guru memberi kesempatan pada kelompok 

lain untuk memberikan tanggapan mengenai hasil proyek kelompok tersebut. 

Setelah semua kelompok mendapat kesempatan untuk mempresentasikan hasil 

proyeknya, guru memberikan LKPD pada masing-masing kelompok terkait 

proyek yang dilakukan. Apabila sebelumnya peserta didik memutuskan 

banyaknya bros yang dibuat dengan cara menebak-nebak, sekarang peserta didik 

diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah proyek menggunakan metode uji 

titik pojok sehingga peserta didik mengetahui dengan sendirinya apakah hasil 

proyek yang mereka kerjakan sudah tepat atau belum. Hal tersebut sesuai dengan 

teori belajar konstruktivisme yang diungkapkan Vygotsky bahwa belajar tidak 

hanya menerima informasi dan pengalaman baru tetapi juga menstruktur 

informasi dan pengalaman baru tersebut dengan informasi dan pengalaman 

lamanya. Dalam LKPD juga terdapat soal-soal yang dapat memberi penguatan 

penerapan konsep pada peserta didik. 
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Pembelajaran di kelas eksperimen dilaksanakan sesuai RPP walaupun 

masih ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana dengan sempurna. Kendala 

atau hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen adalah 

sebagai berikut. 

(1) Peserta didik merasa asing dengan model pembelajaran yang diterapkan 

yaitu PBL, karena baru pertama kali bagi peserta didik. 

(2) Peserta didik yang tidak yakin bisa menyelesaikan proyek dengan baik. 

(3) Peserta didik yang mudah sekali terpancing untuk tertawa, dan apabila 

sudah tertawa mereka sulit kembali fokus ke pembelajaran inti. 

(4) Beberapa peserta didik kurang aktif selama diskusi kelompok. 

(5) Beberapa peserta didik sering mengeluh apabila diberi kuis atau pekerjaan 

rumah. 

Solusi atau cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut. 

(1) Guru harus lebih aktif untuk mengarahkan peserta didik agar mengikuti 

langkah-lagkah pembelajaran dengan model PBL. 

(2) Guru meyakinkan dan memberi motivasi pada peserta didik bahwa mereka 

bisa menyelesaikan proyek, karena selama proyek berlangsung, guru akan 

selalu aktif memantau dan peserta didik boleh bertanya kapan saja kepada 

guru. 

(3) Guru mengalihkan perhatian peserta didik pada hal-hal yang sifatnya 

sederhana, misalnya dengan bertanya apa kendala saat pengerjaan proyek 

jadi perhatian peserta didik kembali terpusat. 
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(4) Peran aktif guru dalam mengarahkan peserta didik dan pemberian motivasi 

kepada peserta didik. 

(5) Guru menginformasikan kepada peserta didik bahwa kuis dan pekerjaan 

rumah yang dikerjakan dengan baik akan mendapat tambahan nilai. 

4.2.2 Aktivitas Peserta Didik 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas peserta didik pada kelas eksperimen, 

terjadi peningkatan aktivitas belajar peserta didik dari pertemuan pertama ke 

pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama, aktivitas sudah sangat baik, hal itu 

dimungkinkan karena sebelum pertemuan pertama berlangsung, guru telah 

memberikan arahan-arahan mengenai proses pembelajaran yang akan berlangsung 

sehingga peserta didik dapat mempersiapkannya terlebih dahulu. Meskipun 

begitu, pada saat presentasi hasil proyek masih ada beberapa peserta didik yang 

terlihat kurang aktif dan sedikit berperan serta dalam kelompok.  

Pada pertemuan kedua, peserta didik lebih terlihat antusias karena proyek 

yang dilakukan berkaitan dengan dunia usaha. Pada saat presentasi hasil proyek, 

peserta didik terlihat bangga akan hasil yang mereka dapat bahkan kebanyakan 

dari peserta didik yang mayoritas adalah peserta didik putri, tidak ragu 

mengenakan bros bunga hasil buatannya di seragamnya. 

Kriteria aktivitas peserta didik pada kelas eksperimen termasuk kriteria 

sangat baik. Hal ini terlihat dari rata-rata persentase aktivias peserta didik yaitu 

80,1%. 
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4.2.3 Pembahasan Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik pada 

Materi Program Linear 

Materi program linear merupakan materi yang memiliki banyak aplikasi 

dalam kehidupan sehari-hari. Dibutuhkan suatu kemampuan pemecahan masalah 

untuk dapat menyelesaikan soal-soal materi program linear. 

Setelah kedua kelas diberi perlakuan yang berbeda, rata-rata nilai tes 

kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen 76,25 dan kelas kontrol 71,44. 

Hasil analisis uji proporsi satu pihak (uji pihak kanan) menunjukkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas eksperimen mencapai 

ketuntasan klasikal yaitu lebih dari 75% dari banyaknya peserta didik mencapai 

KKM. Setelah dilakukan uji kesamaan rata-rata terhadap kemampuan pemecahan 

masalah kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh bahwa rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang mendapat pembelajaran 

dengan model PBL lebih dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik yang mendapat pembelajaran dengan model ekspositori. Hal ini sejalan 

dengan penelitian pembelajaran PBL sebelumnya oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Gokhan Bas (2011) menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik yang 

mengikuti pembelajaran dengan model PBL lebih tinggi daripada peserta didik 

yang pembelajarannya hanya mengacu pada buku teks. Selain itu diperoleh 

kenyataan bahwa peserta didik sudah mulai terbiasa menggunakan langkah-

langkah Polya dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah. Menurut 

peserta didik, langkah Polya membantu mereka dalam menyelesaikan soal-soal 
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pemecahan masalah karena langkah-langkahnya tersistematis. Contoh jawaban tes 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik dapat dilihat pada Lampiran 48. 

Faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab adanya perbedaan antara 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol 

adalah sebagai berikut. 

(1) Pada model PBL, peserta didik diberikan pengalaman belajar yang dirancang 

dalam bentuk kelompok yang membantu siswa memahami materi dan 

membangun pengetahuannya sendiri dengan bimbingan guru. Peserta didik 

diajak untuk melihat sebuah masalah program linear secara nyata melalui 

sebuah proyek sehingga kemampuan mereka dalam memahami sebuah soal 

akan lebih terasah. Pada pembelajaran ekspositori, peserta didik cenderung 

pasif dalam menerima materi. Masalah-masalah program linear yang 

disajikan hanya sebatas cerita tanpa contoh nyata sehingga peserta didik 

merasa kesulitan dalam memahami masalah program linear yang disajikan. 

(2) Pembelajaran menggunakan model PBL lebih menarik sehingga peserta didik 

lebih termotivasi dan bersemangat dalam pembelajaran. Mereka lebih aktif 

dalam menggali pengetahuan contohnya dalam menyampaikan pendapat, 

presentasi hasil proyek, dan dalam menanggapi hasil proyek yang 

dipresentasikan oleh temannya. Pada pembelajaran ekspositori, guru hanya 

menerangkan dan membahas soal-soal sehingga peserta didik cenderung 

kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Proses bertanya hanya 

didominasi oleh peserta didik yang memiliki keberanian dan kemampuan 

untuk menyampaikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan guru. 
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(3) Pembelajaran menggunakan PBL membantu peserta didik memahami 

konsep-konsep yang sulit yaitu dengan berdiskusi dalam kelompok. Melalui 

berdiskusi dalam kelompok, akan terjalin komunikasi dimana peserta didik 

akan saling bertukar pikiran dan pendapat. 

4.2.4  Pembahasan Pengaruh Aktivitas terhadap Kemampuan Pemecahan 

Masalah Peserta Didik 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa kemampuan pemecahan 

masalah dipengaruhi oleh aktivitas belajar atau dengan kata lain aktivitas belajar 

berpengaruh positif terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Jadi 

semakin tinggi aktivitas belajar, semakin tinggi pula kemampuan pemecahan 

masalah matematika dan begitu pula sebaliknya. Pada penelitian ini, adanya 

pengaruh aktivitas belajar dikarenakan peneliti menerapkan model PBL. Dengan 

model PBLpeserta didik dituntut untuk selalu mengikuti aktivitas belajar karena 

apabila peserta didik tidak berperan aktif mengikuti semua aktivitas belajar, 

proyek tidak akan terselesaikan dengan baik. Aktivitas belajar yang dilakukan 

peserta didik secara optimal mempermudah peserta didik dalam memahami 

konsep materi program linear yang disampaikan melalui proyek, dan apabila 

konsep dapat dipahami dengan baik maka akan membantu peserta didik dalam 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan program linear, artinya kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik juga meningkat. 

Dari uraian pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan PBL lebih efektif daripada pembelajaran ekspositori pada 
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pencapaian kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas X SMK Negeri 9 

Semarang pada materi program linear. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai keefektifan model 

PBL pada pencapaian kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas X PM 

pada materi program linear, diperoleh simpulan sebagai berikut. 

(1) Kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang memperoleh PBL 

mampu mencapai ketuntasan klasikal, yakni sekurang-kurangnya 75% dari 

peserta didik nilainya mencapai KKM. 

(2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan model PBL memiliki 

kemampuan pemecahan masalah lebih baik dibandingkan peserta didik yang 

mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran ekspositori. 

(3) Ada pengaruh positif aktivitas belajar peserta didik yang mengikuti 

pembelajaran dengan model PBL terhadap kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik pada materi program linear. Aktivitas peserta didik 

mempengaruhi nilai hasil belajar aspek kemampuan pemecahan masalah 

sebesar 32,26% oleh persamaan regresi  ̂             . 

Dari ketiga simpulan di atas diperoleh bahwa model PBL efektif pada 

pencapaian kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas X SMK materi 

program linear.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang peneliti berikan adalah sebagai 

berikut. 

(1) Model PBL efektif terhadap pencapaian kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik SMK kelas X materi program linear. Guru matematika yang 

ingin mengembangkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

hendaknya mengimplementasikan model PBL sebagai alternatif usaha 

perbaikan pembelajaran di sekolah. Dalam penerapan model PBL juga perlu 

diperhatikan beberapa hal yaitu dalam hal pemilihan proyek yang harus 

relevan dengan dunia nyata dan tidak mengada-ada serta setelah peserta 

didik melaksanakan proyek perlu dilakukan tindak lanjut yaitu dapat berupa 

mengerjakan Lembar Kerja Peserta Didik yang berkaitan dengan hasil 

proyek sehingga peserta didik dapat mengkonstruk pengetahuannya sendiri. 

(2) Aktivitas belajar peserta didik saat mengikuti pembelajaran dengan model 

PBL sangat baik dan berpengaruh positif terhadap hasil belajar pemecahan 

masalah peserta didik. Oleh karena itu guru yang ingin meningkatkan 

aktivitas belajar peserta didik dapat menggunakan model PBL saat 

pembelajaran. 

(3) Pada penyelesaian masalah program linear menggunakan strategi Polya, 

peserta didik yang merasa kesulitan saat memahami masalah dapat membuat 

tabel batasan untuk membantu dalam memahami masalah program linear.  
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DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS UJI COBA (X PM 2) 

 SMK NEGERI 9 SEMARANG TAHUN AJARAN 2012/2013 

No. Nama Kode 

1 Andhika Dian Lestari U-01 
2 Anna Puji Astuti U-02 
3 Annisa Ilma Setyaningrum U-03 
4 Annisa Marliawati U-04 
5 Desy Kantiyasningrum U-05 
6 Dila Ayu Pertiwi U-06 
7 Dwi Putri Nur Kholizah U-07 
8 Elisa Wulan Sari U-08 
9 Heny Setiawati U-09 

10 Ika Nur Halisah U-10 
11 Ita  Mulyawati U-11 
12 Lutfia Okta Kirana U-12 
13 Masithoh Nurul Safitri U-13 
14 May  Lutfiyanti U-14 
15 Meni Cahyaningtyas U-15 
16 Nesya Novitasari U-16 
17 Nuryani Al Anas Dwi Latifah U-17 
18 Pingky Weny Anggraini U-18 
19 Rima Nur Afika Sari U-19 
20 Rizky Novia Dwi Indhari U-20 
21 Rosa Umi Ningrum U-21 
22 Rosela Umi Savitri U-22 
23 Salsa Yuliana U-23 
24 Septi Erliyanti U-24 
25 Siska Ayu Wulandari U-25 
26 Siti Khosiatun U-26 
27 Sri Witdowati U-27 
28 Sukma Asriyati U-28 
29 Tata Cahyasari Kardiana U-29 
30 Tria Andriyani U-30 
31 Winda Sulistiyo Rini U-31 
32 Wiwin Setianingsih U-32 
33 Yessi Ghasella Putri Purnama U-33 

 

Lampiran 1 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Sekolah  : SMK Negeri 9 Semarang 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/semester : X PM 2/genap 

Materi pokok : Program Linear  

Bentuk soal  : Uraian 

Alokasi waktu : 90 menit 

Standar kompetensi: Menyelesaikan masalah program linear. 

Kompetensi Dasar Indikator RPP Materi 

pembelajaran 

Indikator soal No. 

soal 

Menentukan model 
matematika dari 
soal cerita. 

Menuliskan model 
matematika dari suatu 
masalah program linear. 

Model 
matematika dari 
suatu soal cerita. 

Membuat model matematika untuk kendala banyaknya pesanan 
yang harus dipenuhi agar biaya produksi tetap seminimal 
mungkin. 

3 

Membuat model matematika untuk kendala ketersediaan bahan 
baku dan kendala banyaknya pesanan yang harus dipenuhi. 

4 

Menentukan nilai 
optimum dari 
sistem 
pertidaksamaan 
linear. 

Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 
nilai optimum 
menggunakan metode uji 
titik pojok. 

Nilai optimum. Menyelesaikan masalah yang terkait dengan menentukan 
banyaknya barang yang diproduksi agar penjual memperoleh 
keuntungan maksimum. 

1 

Menyelesaikan masalah yang terkait dengan menentukan biaya 
minimum yang harus dikeluarkan. 

2 

L
am

p
iran

 2
 

9
1
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TES UJI COBA 

Materi   Pokok : Program Linear 

Kelas/ Semester : X PM 2/ genap 

Waktu : 90 menit 

Banyaknya  soal : 4 

Selesaikan soal berikut sesuai petunjuk yang ada pada masing-masing soal! 

Masalah 1 

Pak Gigih adalah seorang tukang kayu yang membuat meja dan kursi. Setiap 

meja yang terjual, Pak Gigih mendapat keuntungan sebesar Rp 300.000,00 

dan setiap kursi yang terjual keuntungannya adalah Rp 100.000,00. Dalam 

seminggu, Pak Gigih hanya dapat bekerja hingga 60 jam. Setiap pembuatan 

meja diperlukan waktu 6 jam dan setiap kursi membutuhkan waktu 3 jam. 

Dapat dihitung bahwa banyak kursi yang dibuat Pak Gigih dalam satu 

minggu paling sedikit tiga kali banyak meja. Hitung berapa banyak meja dan 

kursi yang harus dijual Pak Gigih dalam satu minggu agar mendapat 

keuntungan maksimum! 

Petunjuk 

Selesaikan soal berikut mengikuti langkah I  IV. 

I. Memahami masalah 

1. Bagaimana perasaanmu saat menemui masalah tersebut?  malas? takut? 

atau tertantang untuk menyelesaikan? 

……………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………… 

2. Adakah bagian dari masalah tersebut yang tidak dapat kamu pahami? Jika 

ya, tuliskan bagian yang tidak kamu pahami tersebut. 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

3. Tuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan dari masalah tersebut. 

Lampiran 3 
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Diketahui: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Ditanya: 

……………………………………………………………………………… 

II. Menyusun rencana 

Tuliskan langkah-langkah yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

III. Melaksanakan rencana 

Tuliskan pada kolom Kontrol tahapan langkah sesuai yang kalian 

tuliskan pada tahap Menyusun Rencana. Kemudian pengerjaan secara 

detail dituliskan pada kolom Detail Langkah Matematika. 

Detail Langkah Matematika Kontrol 
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Detail Langkah Matematika Kontrol 
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IV. Memeriksa kembali 

Bagaimana caramu menyimpulkan hasil perhitungan yang telah kamu 

dapatkan? 

Jelaskan! 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Masalah 2 

Seorang anak di haruskan mengkonsumsi 2 jenis tablet setiap hari .Tablet 

satu mengandung 4 unit vitamin A dan 6 unit vitamin B ,sedangkan tablet 

kedua mengandung 8 unit vitamin A dan 2 unit vitamin B dalam satu hari 

anak memerlukan 16 unit vitamin A dan 14 unit vitamin B .Harga tablet 1 Rp 

800/ butir dan tablet ke 2 Rp 500/butir .Tentukan biaya minimum yang harus 

dikeluarkan anak tersebut agar kebutuhan vitaminnya tetap terpenuhi! 

Petunjuk 

Selesaikan soal berikut mengikuti langkah I  IV. 

I. Memahami masalah 

1. Bagaimana perasaanmu saat menemui masalah tersebut?  malas? takut? 

atau tertantang untuk menyelesaikan? 

……………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………… 

2. Adakah bagian dari masalah tersebut yang tidak dapat kamu pahami? Jika 

ya, tuliskan bagian yang tidak kamu pahami tersebut. 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

3. Tuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan dari masalah tersebut. 

Diketahui: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Ditanya: 

……………………………………………………………………………… 

II. Menyusun rencana 

Tuliskan langkah-langkah yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

III. Melaksanakan rencana 

Tuliskan pada kolom Kontrol tahapan langkah sesuai yang kalian tuliskan 

pada tahap Menyusun Rencana. Kemudian pengerjaan secara detail 

dituliskan pada kolom Detail Langkah Matematika. 

Detail Langkah Matematika Kontrol 
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Detail Langkah Matematika Kontrol 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Memeriksa kembali 

Bagaimana caramu menyimpulkan hasil perhitungan yang telah kamu 

dapatkan? 

Jelaskan! 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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Masalah 3 

Pabrik mainan anak-anak The Glindinkcraft memiliki dua buah pabrik. Setiap 

periode waktu kedua pabrik memproduksi tiga macam jenis yaitu Logy, 

Jenky, dan Sporty. Pabrik di Ungaran menghasilkan 900 unit jenis Logy , 300 

unit jenis Jenky, dan 600 jenis Sporty. Pabrik di Tegal menghasilkan 300 unit 

jenis Logy , 1800 unit jenis Jenky, dan 1800 jenis Sporty. Biaya produksi 

pada setiap periode waktu untuk pabrik di Ungaran sebesar Rp 

30.000.000,00, dan untuk pabrik di Tegal sebesar Rp 24.000.000,00. Sebuah 

toserba memesan 1800 unit jenis Logy , 4500 jenis Jenky, dan 3600 jenis 

Sporty. Disamping melayani pesanan, pabrik juga menjual melalui toko-toko 

eceran. Susunlah model matematika masalah tersebut, jika pabrik 

menghendaki biaya produksi yang seminimal mungkin dan pesanan dapat 

terpenuhi. 

Petunjuk 

Selesaikan soal berikut mengikuti langkah I  IV. 

I. Memahami masalah 

1. Bagaimana perasaanmu saat menemui masalah tersebut?  malas? takut? 

atau tertantang untuk menyelesaikan? 

……………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………… 

2. Adakah bagian dari masalah tersebut yang tidak dapat kamu pahami? Jika 

ya, tuliskan bagian yang tidak kamu pahami tersebut. 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

3. Tuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan dari masalah tersebut. 

Diketahui: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………… 

Ditanya: 

……………………………………………………………………………… 

II. Menyusun rencana 

Tuliskan yang diketahui dalam bentuk tabel karena nantinya akan 

membantu kalian dalam memisalkan variabel dan menyusun model 

matematikanya. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

III. Melaksanakan rencana 

Tuliskan pada kolom Kontrol tahapan langkah sesuai yang kalian tuliskan 

pada tahap Menyusun Rencana. Kemudian pengerjaan secara detail 

dituliskan pada kolom Detail Langkah Matematika. 

Detail Langkah Matematika Kontrol 
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IV. Memeriksa kembali 

Bagaimana caramu menyimpulkan hasil yang telah kamu dapatkan? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Masalah 4 

Dalam suatu periode waktu produksi, disamping menjual melalui toko, 

pabrik kimia Nitrogunanusa menerima pesanan 320 kuintal zat A dan 120 

kuintal zat B. Adapun zat A dan zat B diperoleh dengan proses pencampuran 

zat P dan zat Q. Proses dengan cara lama menggunakan 1 kg zat P, 3 kg zat 

Q, dan suatu bahan dasar menghasilkan 5 kg zat A dan 2 kg zat B. Proses 

dengan cara baru menggunakan 4 kg zat P, 2 kg zat Q dan suatu bahan dasar 

menghasilkan 3 kg zat A dan 8 kg zat B. Zat P tersedia 600 kuintal dan zat Q 

tersedia 480 kuintal. Tentukan model matematika dari masalah tersebut! 

Petunjuk 

Selesaikan soal berikut mengikuti langkah I  IV. 

I. Memahami masalah 

1. Bagaimana perasaanmu saat menemui masalah tersebut?  malas? takut? 

atau tertantang untuk menyelesaikan? 

……………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………… 

2. Adakah bagian dari masalah tersebut yang tidak dapat kamu pahami? Jika 

ya, tuliskan bagian yang tidak kamu pahami tersebut. 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

3. Tuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan dari masalah tersebut. 

Diketahui: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Ditanya: 

……………………………………………………………………………… 

II. Menyusun rencana 

Tuliskan yang diketahui dalam bentuk tabel karena nantinya akan 

membantu kalian dalam memisalkan variabel dan menyusun model 

matematikanya. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

III. Melaksanakan rencana 

Tuliskan pada kolom Kontrol tahapan langkah sesuai yang kalian tuliskan 

pada tahap Menyusun Rencana. Kemudian pengerjaan secara detail 

dituliskan pada kolom Detail Langkah Matematika. 

Detail Langkah Matematika Kontrol 
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Detail Langkah Matematika Kontrol 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

IV. Memeriksa kembali 

Bagaimana caramu menyimpulkan hasil yang telah kamu dapatkan? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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RUBRIK PENSKORAN SOAL TES UJI COBA 

No. Tahap 

pemecahan 

masalah 

Aspek Kriteria Skor 

1 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Memahami 

masalah 

Kemauan dari 
dalam diri untuk 

menyelesaikan soal. 

Tidak menunjukkan kemauan 
keras untuk menyelesaikan soal. 

 

 
0 

Menunjukkan kemauan untuk 
menyelesaikan soal. 

 

 
1 

Kemampuan dalam 

memahami soal 
yang ditunjukkan 

dengan penyusunan 
tabel batasan. 

Sama sekali tidak memahami 
soal. 

 

0 

Hanya sebagian soal saja yang 
dipahami dengan benar. 

 

1 

Memahami soal secara 
keseluruhan. 2 

 
 

Menyusun 
rencana 

 
Kemampuan 
menyusun langkah-

langkah untuk 
menyelesaikan soal. 

Tidak menuliskan langkah-
langkah untuk menyelesaikan 
soal sama sekali. 

 

0 

Menuliskan langkah-langkah 
tetapi hanya sebagian yang benar 

atau tidak urut. 
 

1 

Menuliskan langkah-langkah 

secara jelas,lengkap, dan urut. 
 

2 

 

 
 

 
 
 

Melaksanakan 
rencana 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Kemampuan dalam 
menyelesaikan soal 

sesuai langkah-
langkah yang telah 
direncanakan. 

 
 

 

Tidak ada penyelesaian sama 

sekali atau ada penyelesaian 
tetapi model matematika 

seluruhnya salah. 
 

0 

Model matematika hanya satu 
yang benar. 

 

1 

Model matematika hanya dua 
yang benar. 

 

2 

Model matematika benar tetapi 
kurang lengkap (tidak menuliskan 

batasan non negatif). 

3 
 

Lampiran 4 
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   Ada penyelesaian soal, model 
matematika benar tetapi gambar 

daerah penyelesaian salah (tidak 
jelas). 

4 

Ada penyelesaian soal, model 

matematika dan gambar daerah 
penyelesaian benar tetapi salah 
menentukan titik pojok (titik 

pojok tidak seluruhnya benar). 
 

5 

Ada penyelesaian soal, model 

matematika dan gambar daerah 
penyelesaian benar tetapi ada 
sebagian penghitungan nilai 

maksimum pada fungsi obyektif 
salah. 

 

6 

Ada penyelesaian soal, model 
matematika, gambar daerah 
penyelesaian, penghitungan nilai 

maksimum benar tetapi salah 
dalam menentukan nilai 

maksimumnya. 
 

7 

Penyelesaian soal benar 
seluruhnya. 

8 

 

Memeriksa 
kembali 

Kemampuan 

menyimpulkan 
hasil penghitungan 
yang telah didapat. 

Tidak ada usaha untuk 
menyimpulkan hasil 

penghitungan yang telah didapat. 
 

0 

Menunjukkan usaha untuk 

menyimpulkan hasil 
penghitungan tetapi kurang tepat 
(tidak jelas). 

 

1 

Benar dalam menyimpulkan hasil 
penghitungan.  

 

2 

2 

Memahami 

masalah 

Kemauan dari 
dalam diri untuk 

menyelesaikan soal. 

Tidak menunjukkan kemauan 
keras untuk menyelesaikan soal. 

 

 
0 

Menunjukkan kemauan untuk 
menyelesaikan soal. 

 

 
1 

 Sama sekali tidak memahami soal 0 



105 
 

 

Kemampuan dalam 

memahami soal 
yang ditunjukkan 
dengan penyusunan 

tabel batasan. 
 

yang disajikan. 

 

Ada bagian dari soal yang tidak 
dipahami. 
 

1 

Memahami soal secara 
keseluruhan. 

2 

 

 
 

Menyusun 
rencana 

 

 
Kemampuan 

menyusun langkah-
langkah untuk 
menyelesaikan soal. 

Tidak menuliskan langkah-

langkah untuk menyelesaikan 
soal sama sekali. 

 

0 

Menuliskan langkah-langkah 
tetapi hanya sebagian yang benar 
atau tidak urut. 

 

1 

Menuliskan langkah-langkah 
secara jelas,lengkap, dan urut. 

 
 

2 

 

 
 

 
 
 

Melaksanakan 
rencana 

 
 
 

 
 

 

 
 

Kemampuan dalam 
menyelesaikan soal 
sesuai langkah-

langkah yang telah 
direncanakan. 

Tidak ada penyelesaian sama 

sekali atau ada penyelesaian 
tetapi model matematika 

seluruhnya salah. 
 

0 

Model matematika hanya satu 
yang benar. 

 

1 

Model matematika hanya dua 
yang benar. 

 

2 

Model matematika benar tetapi 
kurang lengkap (tidak menuliskan 

batasan non negatif). 

3 
 

Ada penyelesaian soal, model 
matematika benar tetapi gambar 
daerah penyelesaian salah (tidak 

jelas). 

4 

Ada penyelesaian soal, model 
matematika dan gambar daerah 

penyelesaian benar tetapi salah 
menentukan titik pojok (titik 

pojok tidak seluruhnya benar). 
 

5 

Ada penyelesaian soal, model 
matematika dan gambar daerah 6 
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penyelesaian benar tetapi ada 
sebagian penghitungan nilai 

minimum pada fungsi obyektif 
salah. 

Ada penyelesaian soal, model 

matematika, gambar daerah 
penyelesaian, penghitungan nilai 
minimum benar tetapi salah 

dalam menentukan nilai 
minimum yang memenuhi. 

 

7 

Penyelesaian soal benar 
seluruhnya. 
 

8 

 

Memeriksa 

kembali 

Kemampuan 
menyimpulkan 

hasil penghitungan 
yang telah didapat. 

Tidak ada usaha untuk 
menyimpulkan hasil 

penghitungan yang telah didapat. 
 

0 

Menunjukkan usaha untuk 
menyimpulkan hasil 

penghitungan tetapi kurang tepat 
(tidak jelas). 

 

1 

Benar dalam menyimpulkan hasil 
penghitungan.  
 

2 

3  
 

 
Memahami 

masalah 

 
Kemauan dari 

dalam diri untuk 
menyelesaikan soal. 

Tidak menunjukkan kemauan 
keras untuk menyelesaikan soal. 

 

 
0 

Menunjukkan kemauan untuk 
menyelesaikan soal. 

 

 
1 

 
 

Kemampuan dalam 
memahami soal 

yang ditunjukkan 
dengan penyusunan 
tabel batasan. 

 

Sama sekali tidak memahami soal 
yang disajikan. 

 

0 

Ada bagian dari soal yang tidak 
dipahami. 

 

1 

Memahami soal secara 
keseluruhan. 

2 

 

 
 

Menyusun 
rencana 

 

 
Kemampuan 

menyusun langkah-
langkah untuk 

Tidak menuliskan langkah-

langkah untuk menyelesaikan 
soal sama sekali. 

 

0 

Menuliskan langkah-langkah 1 
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menyelesaikan soal. tetapi hanya sebagian yang benar 
atau tidak urut. 

 

Menuliskan langkah-langkah 
secara jelas,lengkap, dan urut. 

2 

 

 
Melaksanakan 

rencana 

 
 

 

 
Kemampuan dalam 
menyelesaikan soal 

sesuai tabel yang 
telah dibuat. 

Tidak ada penyelesaian sama 
sekali atau ada penyelesaian 
tetapi seluruhnya salah. 

 

0 

Satu model matematika benar. 
 

1 

Dua model matematika benar. 

 

2 

Tiga model matematika benar. 3 

Empat model matematika benar. 

 

4 

Lima model matematika benar. 
 

5 

Model matemtika seluruhnya 

benar.  
 

6 

Memeriksa 
kembali 

Kemampuan 
menyimpulkan 
hasil penghitungan 

yang telah didapat. 

Tidak ada usaha untuk 
menyimpulkan jawaban yang 
telah didapat. 

 

0 

Menunjukkan usaha untuk 
menyimpulkan jawaban tetapi 

kurang tepat (tidak jelas). 
 

1 

Benar dalam menyimpulkan 
jawaban yang telah didapat. 

 

2 

4 

Memahami 
masalah 

Kemauan dari 

dalam diri untuk 
menyelesaikan soal. 

Tidak menunjukkan kemauan 

keras untuk menyelesaikan soal. 
 

 

0 

Menunjukkan kemauan untuk 
menyelesaikan soal. 

 

 
1 

 

 
Kemampuan dalam 
memahami soal 

yang ditunjukkan 
dengan penyusunan 

Sama sekali tidak memahami soal 

yang disajikan. 
 

0 

Ada bagian dari soal yang tidak 

dipahami. 
 

1 
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tabel batasan. 
 

Memahami soal secara 
keseluruhan. 

2 

 
 

Menyusun 

rencana 

 

 
Kemampuan 
menyusun langkah-

langkah untuk 
menyelesaikan soal. 

Tidak menuliskan langkah-
langkah untuk menyelesaikan 
soal sama sekali. 

0 

Menuliskan langkah-langkah 
tetapi hanya sebagian yang benar 
atau tidak urut. 

 

1 

Menuliskan langkah-langkah 
secara jelas,lengkap, dan urut. 

 

2 

 

 
Melaksanakan 

rencana 
 
 

 

 
Kemampuan dalam 

menyelesaikan soal 
sesuai tabel yang 
telah dibuat. 

Tidak ada penyelesaian sama 
sekali atau ada penyelesaian 

tetapi seluruhnya salah. 
 

0 

Satu model matematika benar. 

 

1 

Dua model matematika benar. 
 

2 

Tiga model matematika benar. 3 

Empat model matematika benar. 
 

4 

Lima model matematika benar. 

 

5 

Model matemtika seluruhnya 
benar.  

6 

Memeriksa 

kembali 

Kemampuan 
menyimpulkan 

hasil penghitungan 
yang telah didapat. 

Tidak ada usaha untuk 
menyimpulkan jawaban yang 

telah didapat. 
 

0 

Menunjukkan usaha untuk 
menyimpulkan jawaban tetapi 

kurang tepat (tidak jelas). 
 

1 

Benar dalam menyimpulkan 

jawaban yang telah didapat. 
 

2 
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KUNCI JAWABAN TES UJI COBA 

No Tahap 

pemecahan 
masalah 

Jawaban 

 

Skor 

maks. 

1 Memahami 

masalah 

Merasa tertantang, ditunjukkan dengan pengerjaan 

yang sungguh-sungguh. 

1 

 

Diketahui: 

  

 Banyak 

meja 

nyak kusi bataan 

Waktu pembuatan 6 3 60 

Banyaknya yang dibuat 3 1  

Keuntungan 300.000 100.000 maksimum 

 
Ditanya:  

Banyak kursi dan meja yang harus dijual agar Pak 
Gigih memperoleh keuntungan maksimum. 

 
 

 
 
2 

Menyusun 
rencana 

Langkah-langkah: 

Membuat pemodelan untuk kendala waktu bekerja 

dan banyaknya meja dan kursi yang dapat dihasilkan 

dalam seminggu. 

Membuat pemodelan untuk fungsi obyektif dari 

keuntungan tiap meja dan tiap kursi. 

Menggambar daerah penyelesaian yang memenuhi 

kendala. 

Menentukan titik-titik pojok dari daerah 

penyelesaian. 

Substitusi masing-masing titik pojok ke fungsi 

obyektif. 

Pilih titik yang menjadikan nilai fungsi obyektif 

menjadi maksimum. 

 

2 

Melaksanaka
n rencana 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Misal:  
   banyaknya meja yang diproduksi selama 1 

minggu 
   banyaknya kursi yang diproduksi selama 1 

minggu 

Model matematika: 

Fungsi obyektif:                     

Kendala: 
         

            
    

    

8 

Lampiran 5 



110 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Menggambar daerah yang memenuhi sistem 

pertidaksamaan. 

         
              

            

                  

                 
  

 
 

                    

              
            

                  

                 
  

 
 

                    

 
Titik yang melalui garis          adalah        
dan       . 
       

            

          

                

               
               

                      

                      
 

 
 

                         

Titik yang melalui garis        adalah       
dan        . 
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Menentukan koordinat titik potong garis 

       dan          

           ……….(1) 

        …………….(2) 
Substitusikan persamaan (1) ke persamaan (2) 

diperoleh 
                  

                 

                       

                       
  

  
 

                         

Substitusikan nilai     ke persamaan (1) diperoleh 

         

        
      

Koordinat titik potong nya (4,12). 

Menentukan nilai maksimum menggunakan 

metode uji titik pojok 
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Titik–

titik 

pojok 

                     

                              Min. 

                                        Maks. 

                                         
 

Memerika 

kembali 

Jadi Pak Gigih dapat memperoleh keuntungan 

maksimum apabila dalam satu Minggu dapat 
memproduksi meja sebanyak 4 dan kursi sebanyak 

12. 

2 

Jumlah skor 15 

2 Memahami 
masalah 

Merasa tertantang, ditunjukkan dengan pengerjaan 
yang sungguh-sungguh. 

1 

Diketahui: 

 Banyak 

tablet 1 

Banyak 

tablet 2 

batasan 

Vitamin A 4 8 16 

Vitamin B 6 2 14 

Harga 800 500 minimal 

 

Ditanya: berapa biaya minimum yang harus 

dikeluarkan anak tersebut agar kebutuhan vitaminnya 
terpenuhi. 

2 

Menyusun 
rencana 

Langkah-langkah: 

Membuat pemodelan untuk kendala banyaknya 

vitamin A dan B yang harus dipenuhi oleh anak 

tersebut. 

Membuat pemodelan untuk fungsi obyektif dari 

harga tiap butir tablet pertama dan kedua. 

Menggambar daerah penyelesaian yang memenuhi 

kendala-kendala. 

Menentukan titik-titik pojok dari daerah 

penyelesaian. 

Substitusi masing-masing titik pojok ke fungsi 

obyektif. 

Pilih nilai minimum dari nilai fungsi obyektif. 

 

2 

Melaksanaka
n rencana 

 
 

 
 
 

Misal:  
   banyaknya tablet pertama. 

   banyaknya tablet kedua. 

Model matematika: 

Fungsi obyektif: 

            
Kendala: 

8 
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Menggambar daerah yang memenuhi sistem 

pertidaksamaan. 

         
              

            

              
  

 
   

              

                   

                
  

 
 

                
Titik yang melalui garis          adalah       
dan      . 
         

              
                   

              

                 
 

 
 

Titik yang melalui garis          adalah       

dan  
 

 
   . 
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Menentukan koordinat titik potong garis 

         dan 

           

               …..(1) 

        ….(2) 
Substitusi persamaan (1) ke (2) diperoleh 

              
              

                            

                                

Substitusi nilai     ke persamaan (1) diperoleh 
           

Jadi titik potongnya      . 
Menentukan nilai maksimum menggunakan 

metode uji titik pojok. 

 

Titik

–titik 

pojo

k 

:              

                           

                          min 

                           
 

Memeriksa 
kembali 

Jadi biaya minimum yang dikeluarkan agar nutrisi 
tetap terpenuhi adalah Rp 2.100,00. 

2 

Jumlah skor 15 

3 Memahami 
masalah 

 
 

Merasa tertantang, ditunjukkan dengan pengerjaan 
yang sungguh-sungguh. 

1 

Diketahui: 

 

 

Ditanya: susun model matematika dari masalah 
tersebut, jika pabrik menghendaki biaya produksi 
yang seminimal mungkin dan pesanan dapat 

terpenuhi. 

 Ungaran Tegal Batasan 

Logy  900 300 1800 

Jenky 300 1800 4500 

Sporty 600 1800 3600 

Biaya  30.000.000 24.000.00 min 

2 

 
 

 
Menyusun 

rencana 

Langkah-langkah: 

Membuat pemodelan untuk banyaknya Logy yang 

diproduksi agar dapat memenuhi pesanan. 

2 
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Membuat pemodelan untuk banyaknya Jenky yang 
diproduksi agar dapat memenuhi pesanan. 

Membuat pemodelan untuk banyaknya Sporty yang 
diproduksi agar dapat memenuhi pesanan. 
Membuat pemodelan fungsi obyektif dari biaya 

masing-masing pabrik. 

Melaksanaka
n rencana 

Misal:  

  = banyaknya periode waktu kerja di Ungaran. 

   banyaknya periode waktu kerja di Tegal. 

Model matematika: 
Fungsi obyektif:                           

Kendala: 
                      

                        

                       

    
    

6 

Memeriksa 
kembali 

 
 
 

 
 

Jadi model matematika dari masalah tersebut, jika 
pabrik menghendaki biaya produksi yang seminimal 

mungkin dan pesanan dapat terpenuhi adalah  
                          

       

        
       

    

    

2 
 

 
 
 

 
 

Jumlah skor  13 

4.  Memahami 

masalah 

Merasa tertantang, ditunjukkan dengan pengerjaan 

yang sungguh-sungguh. 

1 

Diketahui: 

 
Ditanya: model matematika. 

 Proses 

cara 
lama 

Proses 

cara baru 

batasan 

Zat P 1 4 60.000 

Zat Q 3 2 48.000 

Zat A 5 3 32.000 

Zat B 2 8 12.000 

2 

 

Menyusun 
rencana 

Langkah-langkah: 

Membuat pemodelan untuk kendala ketersediaan zat 
P. 

2 
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Membuat pemodelan untuk kendala ketersediaan zat 
Q. 

Membuat pemodelan untuk kendala pesanan zat A. 
Membuat pemodelan untuk kendala pesanan zat B. 
 

Melaksanaka
n rencana 

Misal:    banyaknya proses cara lama. 
   banyaknya proses cara baru.  

Model matematikanya 
            

             

             

                        
    

    

 

6 

Memeriksa 
kembali 

Jadi model matematika dari masalah pabrik kimia 
Nitrogunanusa adalah  
            

             
             

                        

    

    

2 

Jumlah skor 13 

                       

      
                         

                   
     



 

 

HASIL ANALISIS BUTIR SOAL UJI COBA 

NO 
KODE 

PESERTA 

SKOR 
SKOR 

TOTAL   
    

 

  
    

 

  
    

 
  

      
    

 

 
    

 

 

            

 

 

1 2 3 4 

  
     

     
     

   

1 U-04 13 13 4 7 37 169 169 16 49 37 1369 481 481 148 259 

2 U-03 13 11 3 6 33 169 121 9 36 33 1089 429 363 99 198 

3 U-17 12 14 1 6 33 144 196 1 36 33 1089 396 462 33 198 

4 U-32 12 11 3 6 32 144 121 9 36 32 1024 384 352 96 192 

5 U-21 12 9 4 6 31 144 81 16 36 31 961 372 279 124 186 

6 U-06 13 9 3 6 31 169 81 9 36 31 961 403 279 93 186 

7 U-07 11 9 2 6 28 121 81 4 36 28 784 308 252 56 168 

8 U-13 12 9 2 4 27 144 81 4 16 27 729 324 243 54 108 

9 U-27 10 9 2 6 27 100 81 4 36 27 729 270 243 54 162 

10 U-18 10 9 2 4 25 100 81 4 16 25 625 250 225 50 100 

11 U-01 11 8 2 2 23 121 64 4 4 23 529 253 184 46 46 

12 U-08 12 6 1 3 22 144 36 1 9 22 484 264 132 22 66 

13 U-22 9 8 1 4 22 81 64 1 16 22 484 198 176 22 88 

14 U-29 11 5 1 5 22 121 25 1 25 22 484 242 110 22 110 

15 U-15 11 6 1 3 21 121 36 1 9 21 441 231 126 21 63 

16 U-10 10 8 1 2 21 100 64 1 4 21 441 210 168 21 42 

17 U-11 10 7 2 2 21 100 49 4 4 21 441 210 147 42 42 

18 U-23 12 4 1 4 21 144 16 1 16 21 441 252 84 21 84 

19 U-30 9 6 1 4 20 81 36 1 16 20 400 180 120 20 80 

20 U-33 11 5 1 3 20 121 25 1 9 20 400 220 100 20 60 
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21 U-19 9 6 1 3 19 81 36 1 9 19 361 171 114 19 57 

22 U-05 8 7 1 2 18 64 49 1 4 18 324 144 126 18 36 

23 U-09 9 6 1 2 18 81 36 1 4 18 324 162 108 18 36 

24 U-14 13 2 1 2 18 169 4 1 4 18 324 234 36 18 36 

25 U-24 9 6 1 2 18 81 36 1 4 18 324 162 108 18 36 

26 U-31 6 5 1 5 17 36 25 1 25 17 289 102 85 17 85 

27 U-28 9 3 1 3 16 81 9 1 9 16 256 144 48 16 48 

28 U-26 6 4 1 4 15 36 16 1 16 15 225 90 60 15 60 

29 U-25 8 1 1 1 11 64 1 1 1 11 121 88 11 11 11 

30 U-20 8 1 1 1 11 64 1 1 1 11 121 88 11 11 11 

31 U-16 8 1 1 1 11 64 1 1 1 11 121 88 11 11 11 

32 U-12 8 1 1 1 11 64 1 1 1 11 121 88 11 11 11 

33 U-02 6 1 1 1 9 36 1 1 1 9 81 54 9 9 9 

  Jumlah 331 210 51 117 709 3459 1724 105 525 709 16897 7492 5264 1256 2885 

VALIDITAS 

  1 2 3 4 
         331 210 51 117 
        3459 1724 105 525 
        7492 5264 1256 2885 
        0.344 
        0.7912316 0.936488 0.7678 0.867021 
        kriteria valid jika      
        keputusan valid valid valid Valid 
    

 

   

 

 
 
 

               

       

    

∑   

∑   

∑  

           



 

 

  Butir soal 1 2 3 4 
     

 

    TINGKAT jumlah skor 331 210 51 117 
        KESUKARAN rata-rata 10.030303 6.363636 1.5455 3.545455 
        

 
skor maks 15 15 13 13 

          tk. kesukaran 0.6686869 0.424242 0.1189 0.272727 
          kriteria sedang sedang sukar sukar 
        

                   Butir soal 1 2 3 4 
          

 

12 10.44444 2.6667 5.888889 
        

 
7.5555556 2.555556 1 2.111111 

        

 
8 30.22222 8 4.888889 

       DAYA 12.222222 32.22222 0 18.88889 
        BEDA N 27% x 33 = 8.91 = 9 
          

 

8.3862787 8.47101 5 6.573808 
          

 

2.101 
        

 
kriteria signifikan jika    

 

      
          keputusan sig sig sig sig 
        

                 

RELIABILITAS 

 
 
 

  1 2 3 4 
      

 

331 210 51 117 
      3459 1724 105 525 
     

 

709 
      16897 
      

 

4.2112029 11.7465565 0.793388 3.33884 
      50.43158861 
      

  
̅̅ ̅ 

  
̅̅ ̅ 

∑  
  

∑  
  

        

       
               

∑   

∑  

∑  

∑   

  
  

  
  

1
1
8

 
1
1
9

 



 

 

 

 0.802184996 
        0.344 
      kriteria Reliabel jika            

 
      

      keputusan reliabel 
      

    
       

1
2
0
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PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL NOMOR 1 

 

Rumus: 

    
  ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

Keterangan: 

    = koefisien korelasi skor butir soal dan skor total, 

N = banyaknya peserta didik yang mengikuti tes, 

X         = skor tiap butir soal untuk untuk tiap peserta didik yang mengikuti tes, 

Y = skor total tiap peserta didik yang mengikuti tes. 

Kriteria pengujian: 

Jika            maka butir soal dikatakan valid. 

Perhitungan: 

NO. KODE PESERTA X Y X^2 Y^2 XY 

1 U-01 11 23 121 529 253 

2 U-02 6 9 36 81 54 

3 U-03 13 33 169 1089 429 

4 U-04 13 37 169 1369 481 

5 U-05 8 18 64 324 144 

6 U-06 13 31 169 961 403 

7 U-07 11 28 121 784 308 

8 U-08 12 22 144 484 264 

9 U-09 9 18 81 324 162 

10 U-10 10 21 100 441 210 

11 U-11 10 21 100 441 210 

12 U-12 8 11 64 121 88 

13 U-13 12 27 144 729 324 

14 U-14 13 18 169 324 234 

15 U-15 11 21 121 441 231 

16 U-16 8 11 64 121 88 

17 U-17 12 33 144 1089 396 

18 U-18 10 25 100 625 250 

19 U-19 9 19 81 361 171 
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20 U-20 8 11 64 121 88 

21 U-21 12 31 144 961 372 

22 U-22 9 22 81 484 198 

23 U-23 12 21 144 441 252 

24 U-24 9 18 81 324 162 

25 U-25 8 11 64 121 88 

26 U-26 6 15 36 225 90 

27 U-27 10 27 100 729 270 

28 U-28 9 16 81 256 144 

29 U-29 11 22 121 484 242 

30 U-30 9 20 81 400 180 

31 U-31 6 17 36 289 102 

32 U-32 12 32 144 1024 384 

33 U-33 11 20 121 400 220 

Jumlah 331 709 3459 16897 7492 

Kuadrat 109561 502681       

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh 

    
  ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

 
                     

√{                   }{                    }
 

 
             

√                              
 

 
     

√             
 

 
     

√         
 

 
     

           
 

           

Pada taraf signifikan 5% dan N = 33 diperoleh r tabel = 0,344. 

Karena            maka butir soal nomor 1 valid.
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PERHITUNGAN RELIABILITAS INSTRUMEN 

 

Rumus: 

    (
 

   
)(  

∑  
 

  
 

) 

Keterangan : 

 r
11

 : reliabilitas instrumen, 

  k     : banyaknya butir soal, 

∑  
 : jumlah varians butir, 

  
  : varians total. 

 

 Dengan rumus varians butir soal, yaitu: 

2

i  = 

 

n

n

X
X

2

2 
 

       

Rumus varians total, yaitu: 

2

t  = 

 

n

n

Y
Y

2

2 
 

      

 

Kriteria: 

jika              maka item tes yang diujicobakan reliabel 

Perhitungan: 

Berdasarkan tabel pada analisis butir soal diperoleh: 

  
  

∑  
    

 ∑   
 

 
 

 
     

      

  
  

 
            

  
        

  
  

∑  
    

 ∑   
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∑  
    

 ∑   
 

 
 

 
    

      

  
  

 
          

  
        

  
  

∑  
    

 ∑   
 

 
 

 
    

     

  
  

 
          

  
        

Sehingga diperoleh nilai ∑  
          

  
  

∑   
 ∑  

 

 
 

 
      

     
 

  
  

 
               

  
         

Jadi, 

    (
 

   
)(  

∑  
 

  
 

)  (
 

   
)(  

       

       
)         

Pada taraf signifikan 5% dan  N = 33 diperoleh             . 

Diperoleh            sehingga item tes yang diujicobakan reliabel. 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

PERHITUNGAN DAYA BEDA SOAL NOMOR 1 

 

Rumus: 

  
   
̅̅ ̅   

̅̅ ̅ 

√(
∑  

  ∑  
 

      )

 

Keterangan: 

  
̅̅ ̅     = rata-rata dari kelompok atas. 

  
̅̅ ̅     = rata-rata dari kelompok bawah. 

∑  
  = jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok atas. 

∑  
  = jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok bawah. 

       = 27% x N (untuk kelompok atas maupun kelompok bawah). 

Kriteria: 

        dikonsultasikan dengan harga       , taraf signifikan 5% dengan    

              dimana    adalah banyaknya peserta kelompok atas 

sedangkan    adalah banyaknya peserta kelompok bawah. 

Apabila                berarti daya pembeda signifikan. 

 

Perhitungan: 

  
  

   
         ≈   
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Skor kelompok atas Skor kelompok bawah         
      

    

13 9 1.00 1.44 1.00 2.09 

13 6 1.00 -1.56 1.00 2.42 

12 9 0.00 1.44 0.00 2.09 

12 6 0.00 -1.56 0.00 2.42 

12 8 0.00 0.44 0.00 0.20 

13 8 1.00 0.44 1.00 0.20 

11 8 -1.00 0.44 1.00 0.20 

12 8 0.00 0.44 0.00 0.20 

10 6 -2.00 -1.56 4.00 2.42 

Rata-rata kelompok atas 12   Jumlah 8.00 12.22 

Rata-rata kelompok bawah 7.555555556         

 

  
   
̅̅ ̅   

̅̅ ̅ 

√(
∑  

    ∑  
 

      )

 
           

√(
       
      

)

 
      

√     
  

 
      

      
       

Diperoleh               dan              

Oleh sebab               , dapat disimpulkan bahwa soal nomor 1 memiliki daya 

beda yang signifikan. 
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PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL NOMOR 1 

 

Rumus: 

                  
                              

                         
 

dengan 

          
                           

               
 

Kriteria: 

0,00 – 0,30 soal termasuk kriteria sukar. 

0,31 – 0,70 soal termasuk kriteria sedang. 

0,71 – 1,00 soal termasuk kriteria mudah. 

Perhitungan: 

Berikut ini disajikan skor tiap peserta tes pada soal nomor 1. 

NO KODE PESERTA X 

1 U-01 11 

2 U-02 6 

3 U-03 13 

4 U-04 13 

5 U-05 8 

6 U-06 13 

7 U-07 11 

8 U-08 12 

9 U-09 9 

10 U-10 10 

11 U-11 10 

12 U-12 8 

13 U-13 12 

14 U-14 13 

15 U-15 11 

16 U-16 8 

17 U-17 12 

18 U-18 10 

19 U-19 9 

20 U-20 8 

21 U-21 12 
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22 U-22 9 

23 U-23 12 

24 U-24 9 

25 U-25 8 

26 U-26 6 

27 U-27 10 

28 U-28 9 

29 U-29 11 

30 U-30 9 

31 U-31 6 

32 U-32 12 

33 U-33 11 

Jumlah 331 

 

Dapat dihitung rata-rata skor soal nomor 1 

           
                                

               
 

   

  
         

Sehingga diperoleh 

                  
              

         
 

       

  
        

Jadi butir soal nomor 1 termasuk soal kriteria sedang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KETERANGAN SOAL YANG DIPAKAI UNTUK PENELITIAN 

Indikator 
No. 
Soal 

Validitas Reliabilitas Tingkat Kesukaran Daya pembeda 
Keterangan 

    kriteria     kriteria TK kriteria         kriteria 

Menuliskan model 
matematika dari suatu 

masalah program 

linear. 

3 
 

0.867 valid 

0,8022 reliabel 

0,2727 sukar 18,812 signifikan dipakai 

4 0,7678 valid 0,1189 sukar 6,4 signifikan 
dipakai 

Menyelesaikan 
masalah yang 

berkaitan dengan nilai 
optimum 

menggunakan metode 

uji titik pojok. 

 
1 

0,7912 valid 0,6687 sedang 12,027 signifikan dipakai 

2 

 
0,9365 valid 0,4242 sedang 10,775 signifikan dipakai 

 

 

 

L
am

p
iran
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1

 
1
2
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DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS EKSPERIMEN (X PM 1) 

 SMK NEGERI 9 SEMARANG TAHUN AJARAN 2012/2013 

No. Nama Kode 

1 Adinda Ratna Pratiwi Uno E-01 

2 Aina Whijayati E-02 

3 Ambar Septiawan E-03 

4 Benedicta Dinda Ch E-04 

5 Cindy Aglaunema Nurti Fani E-05 

6 Dian Ratnasari E-06 

7 Dimas Krisna Armadani E-07 

8 Dwi Kurniasari E-08 

9 Dyah Murvitasari E-09 

10 Eka Puspita Sari E-10 

11 Elly Nitika E-11 

12 Ira Rita Dewi E-12 

13 Irna Istiana E-13 

14 Laily Eka Noviana E-14 

15 Lorenza  Ayu  Fatima E-15 

16 Muslimah E-16 

17 Novika  Putri  Nugrahaning  Dewi E-17 

18 Nunung Ambarwati E-18 

19 Nurifani Sintya Ari E-19 

20 Nurul Aminah E-20 

21 Rahayu Setyaning Pamungkas E-21 

22 Retno Ima'rhifah E-22 

23 Rully Nadya Putri E-23 

24 Shelli Oktavia Indrawati E-24 

25 Shofia Ismawati E-25 

26 Siti Nur Afifah E-26 

27 Stefanie Maya Witida E-27 

28 Suci Nurhayati E-28 

29 Tita Indah Pramesti E-29 

30 Tri Hartini E-30 

31 Ulva Sofiani E-31 

32 Zumrotus Sa'adah E-32 
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DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS KONTROL (X PM 3) 

 SMK NEGERI 9 SEMARANG TAHUN AJARAN 2012/2013 

No. Nama Kode 

1 Adinda Nila Citrasari K-01 

2 Ajeng Mayang Sari K-02 

3 Andita Krisma Fitriani K-03 

4 Arifiana Surya Prapsiwi K-04 

5 Atit Mawarni K-05 

6 Devita Maulina K-06 

7 Dista Ayu Chornelia K-07 

8 Ferin Diah Anjani K-08 

9 Firda Amelia Safira K-09 

10 Hesti Rezki Saputri K-10 

11 Indah Safitri K-11 

12 Indana Zulfa K-12 

13 Izza Saefani Aprilaili K-13 

14 Lilis Indriyani K-14 

15 Lisa Kholifah K-15 

16 Nilamsari Agustiana Rahayu K-16 

17 Nofa Fitrianingsih K-17 

18 Novita Tri Jayanti K-18 

19 Putri Ayu Rahmawati K-19 

20 Rahayu Mubarokah K-20 

21 Ria  Emawati K-21 

22 Ryfky Melati K-22 

23 Sabrina Fildzah Nurhasari K-23 

24 Saputri Pramuningtyas K-24 

25 Siti Rochmah K-25 

26 Sri Indah Setyaningrum K-26 

27 Sri Rifatim K-27 

28 Tri Suranti Juni Etika Sari K-28 

29 Tukinah K-29 

30 Yuhana Ayu Lestari K-30 

31 Yuli Aningsih K-31 

32 Yusnia Maretta Restuningrum K-32 
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DAFTAR NILAI UTS KELAS EKSPERIMEN (X PM 1) 

No. Nama Nilai 

1 Adinda Ratna Pratiwi Uno 89 

2 Aina Whijayati 89 

3 Ambar Septiawan 75 

4 Benedicta Dinda Ch 88 

5 Cindy Aglaunema Nurti Fani 85 

6 Dian Ratnasari 77 

7 Dimas Krisna Armadani 76 

8 Dwi Kurniasari 55 

9 Dyah Murvitasari 85 

10 Eka Puspita Sari 78 

11 Elly Nitika 75 

12 Ira Rita Dewi 78 

13 Irna Istiana 75 

14 Laily Eka Noviana 77 

15 Lorenza  Ayu  Fatima 75 

16 Maydhina Miftahul Jannah 87 

17 Muslimah 45 

18 Novika  Putri  Nugrahaning  Dewi 60 

19 Nunung Ambarwati 78 

20 Nurifani Sintya Ari 99 

21 Nurul Aminah 96 

22 Rahayu Setyaning Pamungkas 68 

23 Retno Ima'rhifah 75 

24 Rully Nadya Putri 94 

25 Shelli Oktavia Indrawati 45 

26 Shofia Ismawati 68 

27 Siti Nur Afifah 45 

28 Stefanie Maya Witida 78 

29 Suci Nurhayati 60 

30 Tita Indah Pramesti 86 

31 Tri Hartini 87 

32 Ulva Sofiani 71 

33 Zumrotus Sa'adah 78 
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DAFTAR NILAI UTS KELAS KONTROL (X PM 3) 

 

No. Nama Nilai 

1 Adinda Nila Citrasari 63 

2 Ajeng Mayang Sari 98 

3 Andita Krisma Fitriani 96 

4 Arifiana Surya Prapsiwi 64 

5 Atit Mawarni 97 

6 Devita Maulina 80 

7 Dista Ayu Chornelia 65 

8 Ferin Diah Anjani 56 

9 Firda Amelia Safira 84 

10 Hesti Rezki Saputri 71 

11 Indah Safitri 73 

12 Indana Zulfa 40 

13 Ira Aprilyana 80 

14 Izza Saefani Aprilaili 86 

15 Lilis Indriyani 77 

16 Lisa Kholifah 89 

17 Marinta Eki Rastiana 89 

18 Nilamsari Agustiana Rahayu 72 

19 Nofa Fitrianingsih 74 

20 Novita Tri Jayanti 77 

21 Pramesti Puspitasari 91 

22 Putri Ayu Rahmawati 89 

23 Rahayu Mubarokah 63 

24 Ria  Emawati 46 

25 Ryfky Melati 86 

26 Sabrina Fildzah Nurhasari 29 

27 Saputri Pramuningtyas 56 

28 Siti Rochmah 75 

29 Sri Indah Setyaningrum 58 

30 Sri Rifatim 78 

31 Tri Suranti Juni Etika Sari 72 

32 Tukinah 74 

33 Yuhana Ayu Lestari 56 

34 Yuli Aningsih 70 

35 Yusnia Maretta Restuningrum 79 
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UJI NORMALITAS DATA AWAL KELAS EKSPERIMEN (X PM 1) 

Hipotesis: 

  : populasi berdistribusi normal. 

  : populasi tidak berditribusi normal. 

Rumus: 

   ∑
       

 

  

 

   

 

Kriteria pengujian: 

   diterima apabila        
    

          
 dimana   

          
 didapat dari 

tabel chi kuadrat dengan taraf signifikan 5%. 

 

 

 

Perhitungan: 

Nilai tertinggi  = 99 

Nilai terendah    = 45 

Banyak kelas  = 6 

                      
                            

                        
 

     

 
   

Dipilih panjang kelas = 9 

No. Kelas interval             ̅     ̅      ̅          ̅   

1 45 - 54 3 49.5 148.5 

75.91 

-26.4091 697.4400826 2092.32 

2 55 - 63 3 59 177 -16.9091 285.9173554 857.7521 

3 64 - 72 3 68 204 -7.90909 62.55371901 187.6612 

4 73 - 81 13 77 1001 1.090909 1.190082645 15.47107 

5 82 - 90 8 86 688 10.09091 101.8264463 814.6116 

6 91 - 100 3 95.5 286.5 19.59091 383.803719 1151.411 

Jumlah 33 435 2505 -20.4545 1532.731405 5119.227 

 

  √
∑       ̅  

   
 √

        

    
        

  
           

Daerah penolakan 

Ho 
Daerah 

penerimaan Ho 
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No 
Kelas 

interval 

batas Z untuk Peluang  Luas kelas  
      

       
 

  
 

kelas 
 batas 
kelas 

untuk Z untuk Z 

1 45 - 54 44.5 -2.48 0.4934 0.0389 1.284 3 2.294684 

2 55 - 63 54.5 -1.69 0.4545 0.118 3.894 3 0.205248 

3 64 - 72 63.5 -0.98 0.3365 0.2301 7.593 3 2.778555 

4 73 - 81 72.5 -0.27 0.1064 0.2764 9.121 13 1.649464 

5 82 - 90 81.5 0.44 0.17 0.2049 6.762 8 0.226775 

6 91 - 100 90.5 1.15 0.3749 0.0989 3.264 3 0.021306 

  100.5 1.94 0.4738     Jumlah  7.176032945  

 

Dari hasil perhitungan diperoleh harga        
        

Untuk taraf signifikan 5% dengan          diperoleh       
            

  

     . 

 

 

 

 

Karena        
        

  maka    diterima, artinya data sampel berdistribusi 

normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Daerah penolakan 

Ho 
Daerah 

penerimaan Ho 
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UJI NORMALITAS DATA AWAL KELAS X PM 3 

Hipotesis: 

  : populasi berdistribusi normal. 

  : populasi tidak berditribusi normal. 

Rumus: 

   ∑
       

 

  

 

   

 

Kriteria pengujian: 

   diterima apabila        
    

          
 dimana   

          
 didapat dari 

tabel chi kuadrat dengan taraf signifikan 5%. 

 

 

 

Perhitungan: 

Nilai tertinggi  = 98 

Nilai terendah    = 29 

Banyak kelas  = 6 

                      
                            

                        
 

     

 
      

Dipilih panjang kelas = 12 

No. Kelas interval             ̅     ̅      ̅          ̅   

1 29  - 40 2 34.5 69 

73.2 

38.743 1501.0 3002.0179 

2 41  - 52 1 46.5 46.5 26.743 715.18 715.18040 

3 53  - 64 7 58.5 409.5 14.743 217.35 1521.4628 

4 65  - 76 9 70.5 634.5 2.7429 7.5232 67.709387 

5 77  - 88 9 82.5 742.5 9.2571 85.694 771.25224 

6 89  - 100 7 94.5 661.5 21.257 451.86 3163.0628 

Jumlah 35 387 2563.5 52.457 2978.6 9240.6857 

 

  √
∑       ̅  

   
 √

         

    
         

 

  
           

Daerah penolakan 

Ho 
Daerah 

penerimaan Ho 
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No. Kelas interval 
batas Z untuk Peluang  

Luas 
kelas  

      
       

 

  
 kelas  batas 

kelas 
untuk Z untuk 

Z 

1 29   40 28.5 -2.71 0.4966 0.0199 0.696 2 2.439501 

2 41   52 40.5 -1.99 0.4767 0.0805 2.818 1 1.172424 

3 53   64 52.5 -1.26 0.3962 0.1943 6.801 7 0.005852 

4 65   76 64.5 -0.53 0.2019 0.2812 9.842 9 0.072034 

5 77   88 76.5 0.20 0.0793 0.2445 8.557 9 0.022881 

6 89   100 88.5 0.93 0.3238 0.1267 4.434 7 1.484223 

  100.5 1.65 0.4505      Jumlah  5.196917 

 

Dari hasil perhitungan diperoleh harga        
       . 

Untuk taraf signifikan 5% dengan          diperoleh       
            

  

     . 

 

 

 

 

Karena        
        

  maka    diterima, artinya data sampel berdistribusi 

normal. 

 

 

      

Daerah penolakan 

Ho 
Daerah 

penerimaan Ho 
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UJI HOMOGENITAS 

Hipotesis: 

  :   
    

  (tidak ada perbedaan varians antara kedua sampel). 

  :   
    

  (terdapat perbedaan varians antara kedua sampel). 

Rumus: 

        
                

                
 

Kriteria pengujian: 

   diterima apabila                  

 
        

 dengan taraf signifikan 5%. 

Perhitungan: 

Kelas N Rata-rata            

Eksperimen 33 75,667 195,35417 
1,3074 

Kontrol 35 72,943 255,4084 

 

Untuk taraf signifikan 5% dengan            dan            

diperoleh harga                          . 

Karena                maka    diterima artinya kedua kelas memiliki varians 

yang sama (homogen). 
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UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA 

Hipotesis: 

  :       (kemampuan awal kedua kelompok sampel sama). 

  :       (kemampuan awal kedua kelompok sampel berbeda). 

Rumus: 

 

 

Kriteria pengujian: 

   diterima apabila     
 

 
        

 

 
  dengan            dengan taraf 

signifikan 5%. 

 

 

Perhitungan: 

   

N  ̅   
          

Kelas eksperimen (X PM 1) 33 75.66667 159.98 
217.6 14.7504 0.76104 

Kelas kontrol (X PM 3) 35 72.94286 271.78 

 

Diperoleh               

Untuk taraf signifikan 5% dan                       diperoleh 

harga                

Karena                        menjadikan         berada pada daerah 

penerimaan   , artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata antara kedua kelompok 

sampel (kemampuan awal kedua kelompok sama). 

Daerah 
penerimaan Ho 

Daerah 

penolakan Ho 

    
 

 
  

Daerah 

penolakan Ho 

   
 

 
  

  
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

 √
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PENGGALAN SILABUS  

(Kelas Eksperimen) 

 

Nama Sekolah : SMK Negeri 9 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : X PM/ genap 

Standar Kompetensi : 8. Menyelesaikan masalah program linear 

Alokasi Waktu : 4 × 45 Menit 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Pokok/ 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Menentukan 

model 
matematika dari 
soal cerita 
(kalimat verbal). 
 

Model 

matematika 

Kegiatan Awal 

Guru menyiapkan psikis dan fisik, menyampaikan 

motivasi, tujuan pembelajaran, memberi apersepsi 

dengan mengajukan pertanyaan tentang menentukan 

daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan 

linear. 

Kegiatan Inti 

Guru yang  sebelumnya telah mensosialisasikan tata 

cara pengerjaan proyek serta memberikan waktu kepada 

peserta didik untuk menyelesaikan sesuai tata cara yang 

ada di LKP_01 kemudian memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk bereksplorasi dan 

berelaborasi mempresentasikan proyek dan mengerjakan 

LKPD_01 sebagai tindak lanjut atas hasil proyek. 

Kegiatan Penutup 

Guru memberikan kuis dan tugas tentang membentuk 

model matematika dari suatu masalah program linear 

Menuliskan model 

matematika dari 
suatu masalah 
program linear. 
Menggambarkan 

daerah penyelesaian 
dari suatu masalah 
program linear. 

Jenis Tagihan: 

Kuis, Tugas 

(terlampir). 

2 × 45 

Menit 

Suyitno, Hardi. 2010. Program 

Linear. Semarang: Unnes. 
Masrihani, et al. 2008. 
Matematika Program Keahlian 
Akuntansi dan Penjualan 

untuk SMK dan MAK Kelas X. 
Jakarta: Erlangga. 

 

L
am

p
iran

 1
9

 
1
4
0

 



 
 

 

dan menggambarkan daerah penyelesaiannya. 

Kemudian guru membagikan LKP_02 kepada peserta 

didik dan memberikan tugas proyek ke-2 untuk 

diselesaikan secara berkelompok berdasarkan tata cara 

yang ada di LKP_02. 

Menentukan nilai 
optimum dari 

sistem 
pertidaksamaan 
linier. 

Nilai optimum Kegiatan Awal 

Guru menyiapkan psikis dan fisik, meyampaikan 

motivasi, tujuan pembelajaran, menggali pengetahuan 

prasyarat dengan tanya jawab tentang membentuk model 

matematika dan menggambar daerah penyelesaian dari 

suatu masalah program linear. 

Kegiatan Inti 

Peserta didik diberi kesempatan untuk 

mempresentasikan hasil proyek kemudian sebagai 

tindak lanjut atas hasil proyek tersebut, peserta didik 

diberi tugas untuk mengerjakan LKPD_02. 

Kegiatan Penutup 

Guru memberikan kuis dan tugas tentang menentukan 

nilai optimum masalah program linear. Guru bersama 

peserta didik melakukan refleksi dan evaluasi. 

Menyelesaikan 

masalah program 

linear yang terkait 

dengan nilai optimum 

menggunakan metode 

uji titik pojok. 

 

Jenis Tagihan: 

Kuis, Tugas 

(terlampir). 

 

2 × 45 

Menit 

Suyitno, Hardi. 2010. Program 
Linear. Semarang: Unnes. 

Masrihani, et al. 2008. 
Matematika Program Keahlian 
Akuntansi dan Penjualan 

untuk SMK dan MAK Kelas X. 
Jakarta: Erlangga. 

 Semarang,      Mei 2013 
Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Praktikan 
 
 

 
Drs. Wenang Asianto Marinda Ditya Putriari 

NIP. 19640422 199512 1 002 NIM. 4101409015 
 

1
4
1
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP Kelas Eksperimen) 

Nama Sekolah  : SMK Negeri 9 Semarang 

Kompetensi Keahlian : Pemasaran 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : X PM 1/ Genap 

                              Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 

Pertemuan ke-   : 1 

Standar Kompetensi : Menyelesaikan masalah program linier. 

Kompetensi Dasar    : Menentukan model matematika dari soal cerita. 

Indikator Pencapaian Kompetensi :  

1. Membuat model matematika dari suatu masalah program linear. 

2. Menggambar daerah penyelesaian dari suatu masalah program linear. 

I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model Project Based 

Learning diharapkan: 

1. Peserta didik dapat membuat model matematika dari suatu maalah 

program linear. 

2. Peserta didik dapat menggambar daerah penyelesaian dari suatu masalah 

program linear. 

II. Materi Pembelajaran 

Model matematika merupakan ungkapan suatu masalah dalam bahasa 

matematika. Petunjuk untuk menyusun model matematika adalah sebagai 

berikut. 

a. Apabila masalah berkaitan dengan masalah optimasi maka tentukan 

terlebih dahulu tipe dari masalah tersebut yaitu masalah maksimum atau 

minimum, 

- Jika masalahnya menyangkut informasi tentang keuntungan, biasanya 

merupakan masalah maksimasi, 

- Jika masalahnya berkaitan dengan biaya, biasanya merupakan masalah 

minimasi. 

Lampiran 20 
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b. Mendefinisikan variabel keputusan. 

Setiap variabel harus memiliki koefisien kontribusi. Bilangan dari 

koefisien kontribusi digunakan untuk menentukan tipe masalah dan untuk 

membantu mengidentifikasi variabel keputusan. 

c. Merumuskan fungsi tujuan atau fungsi obyektif. 

Sesudah menentukan tipe masalah dan variabel keputusan, selanjtnya 

mengkombinasikan informasi ke rumusan fungsi tujuan. 

d. Merumuskan kendala. 

Salah satu pendekatan dasar dalam merumuskan kendala adalah 

pendekatan ruas kanan. Informasi yang diperoleh dari masalah nyata 

disajikan dalam bentuk daftar. Nilai ruas kanan dalam daftar informasi 

merupakan besar maksimum dari sumber daya yang tersedia dalam 

masalah maksimum dan merupakan besar minimum dari sumber daya 

yang tersedia dalam masalah minimum. Apabila kuantitas dari maksimum 

atau minimum ditempatkan, variabel keputusan dihubungkan ke nilai ruas 

kanan dapat ditentukan dengan koefisien tehnis yang berkaitan. Arah tanda 

ketidaksamaan didasarkan pada nilai maksimum sumber daya atau 

minimum sumber daya. 

e. Persyaratan non negatif. 

Pada setiap variabel diberikan nilai non negatif. Persyaratan ini harus 

ada dalam model matematika. Alasannya adalah variabel keputusan 

biasanya mewakili banyaknya unit dari beberapa produksi atau sesuatu 

untuk diproduksi atau suatu pelayanan tertentu. 

Contoh: 

Pengusaha perumahan akan membangun dua macam tipe rumah. Untuk 

tipe 21, luas tanah yang diperlukan 60    dan tipe 36 luas tanahnya 90   . 

Jika banyaknya rumah yang akan dibangun tidak lebih dari 800 unit dan luas 

tanah yang tersedia adalah 54.000   , gambarkan daerah penyelesainnya! 

Penyelesaian: 

(1) Memahami masalah 

Diketahui:  
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 Banyaknya 

rumah tipe 21 

Banyaknya 

rumah tipe 36 
batasan 

Banyaknya yang dibangun 1 1 800 

Luas tanah 60 90 54.000 

Ditanya: gambar daerah penyelesaian. 

(2) Menyusun rencana 

a. Membuat pemodelan untuk kendala banyaknya rumah yang akan 

dibangun dan luas tanah yang tersedia. 

b. Menggambarkan pembatas sebagai grafik dalam ruang berdimensi 2. 

c. Menentukan daerah penyelesaian yang fisibel (penyelesaian yang 

layak). 

(3) Melaksanakan rencana 

Misal:  

   banyaknya rumah tipe 21, 

   banyaknya rumah tipe 36. 

Model matematika 

                         

        
    

    

Menggambar daerah penyelesaian yang memenuhi sistem 

pertidaksamaan linear 

           

  0 900 

  600 0 

      (0,600) (900,0) 

Titik yang melalui garis            adalah         dan        . 
 

        

  0 800 

  800 0 

      (0,800) (800,0) 

Titik yang melalui garis         adalah         dan        . 
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(4) Memeriksa kembali 

Jadi gambar daerah penyelesaiannya 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
III. Metode Pembelajaran 

Model : Project Based Learning. 

Metode : Active Learning, diskusi kelompok, tugas, kuis. 

Pendekatan: Konstruktivis. 

 

IV. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (Alokasi waktu 15 menit) 

Waktu Kegiatan Pend. 

Karakter 

Standar 

Proses 

5 menit 1. Guru mempersilakan ketua kelas memimpin 

berdoa sebelum memulai pelajaran (bila jam 

pelajaran pertama). 

2. Guru mengucapkan salam untuk membuka 

Religius 
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pelajaran. 

3. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 

4. Guru menanyakan kabar peserta didik yang 

tidak datang dan atau pertemuan sebelumnya 

tidak datang. 

5. Guru menyiapkan kondisi fisik antara lain buku 

pelajaran, LKP_01 (lampiran 20.1), LKP_02 

(lampiran 20.8). 

 
 

Peduli sosial 

5 menit 6. Guru menyiapkan kondisi psikis peserta didik 

untuk mengikuti pembelajaran dengan meminta 

peserta didik menyiapkan buku paket, buku 

tulis, alat tulis di atas meja dan mengumpulkan 

PR. Guru membahas sebentar bila peserta didik 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan PR. 

7. Guru memberitahukan tujuan pembelajaran 

kepada peserta didik. 

8. Guru memberi motivasi kepada peserta didik 

dengan memberitahu peserta didik pentingnya 

mempelajari program linear, karena materi ini 

akan sangat membantu apabila peserta didik 

nantinya ingin memulai dunia usaha.  

  

5 menit 9. Guru memberikan apersepsi (untuk menggali 

pengetahuan peserta didik) dengan mengajukan 

pertanyaan tentang menentukan daerah 

penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan 

linear. 

Kerja keras  

 

2. Kegiatan Inti (Alokasi waktu 50 menit) 

Waktu Kegiatan Pend. 

Karakter 

Standar 

Proses 

30 1. Guru meminta peserta didik untuk duduk Jujur 
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menit berkelompok sesuai kelompok yang telah 

ditentukan pada pertemuan sebelumnya. 

2. Guru memberi kesempatan pada kelompok 

untuk berdiskusi lebih memantabkan hasil 

proyeknya agar saat presentasi tidak merasa 

kebingungan. 

3.  Guru meminta salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil proyeknya di hadapan 

kelompok lain. Proyek dikerjakan berdasarkan 

LKP_01 (lampiran 20.1) yang telah dibagikan 

kepada kelompok pada saat pertemuan 

sebelumnya. Semua kelompok harus mendapat 

giliran mempresentasikan hasil proyeknya. 

4. Guru memberi kesempatan pada kelompok yang 

sedang tidak mempresentasikan hasil proyeknya 

untuk menanggapi kelompok yang sedang 

presentasi di depan, kemudian disambung 

komentar dari guru. 

 

 

 

Komunikatif, 

Kerja keras 

 

 

 

Komunukatif, 

Demokratis, 

Menghargai 

prestasi 

 

 

 

 

 

Kreatif, 

Demokratis, 

Komunikatif 

 

 

 

 

Eksplorasi, 

Elaborasi 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

20 menit 5. Setelah semua kelompok mendapat kesempatan 

mempresentasikan hasil proyeknya, guru 

membagikan LKPD_01 (lampiran 20.2) 

sebagai tindak lanjut hasil proyek kepada 

masing-masing peserta didik untuk didiskusikan 

dalam kelompok. 

6. Sambil berkeliling guru mengawasi jalannya 

diskusi dalam kelompok. Guru menghargai 

kreatifitas jawaban masing-masing kelompok. 

7. Guru bersama-sama peserta didik membahas 

LKPD_01 yang telah selesai dibahas oleh 

peserta didik di tingkat kelompok. 

Rasa ingin 

tahu, kerja 

keras 

 

 

 

Komunikatif, 

menghargai 

prestasi 

Kerja keras 

Eksplorasi, 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

Elaborasi, 

Konfirmasi 

 

Konfirmasi  
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3. Penutup (Alokasi waktu 25 menit)  

Waktu Kegiatan Pend. 

Karakter 

Standar 

Proses 

10 

menit 

1. Guru memberi kuis (lampiran 20.4) kepada 

seluruh peserta didik untuk dikerjakan secara 

individu. Sewaktu mengerjakan kuis, peserta 

didik tidak ada yang boleh saling membantu. 

2. Guru melakukan konfirmasi dengan membahas 

jawaban tentang kuis tersebut. 

Jujur, 
Mandiri 

 
 

 
 
 

Konfirmasi  

 

 

 

Konfirmasi  

15 

menit 

3. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

merangkum materi. 

4. Bersama dengan guru, peserta didik merefleksi 

kegiatan pembelajaran matematika hari ini. 

5. Guru memberikan PR (lampiran 20.6) kepada 

peserta didik. 

6. Guru meminta peserta didik mengumpulkan 

laporan proyeknya. 

7. Guru menginformasikan materi yang akan 

dibahas pada pertemuan berikutnya adalah nilai 

optimum dari masalah program linear, peserta 

didik akan mulai mengerjakan proyek ke-2 yang 

telah disiapkan oleh guru sehingga peserta didik 

diminta untuk mempelajarinya. 

8. Guru menjelaskan tata cara pengerjaan proyek 

dan membagikan bahan-bahan yang akan 

digunakan dalam proyek kepada masing-masing 

kelompok beserta Lembar Kerja Proyek 2 

(LKP_02) (lampiran 20.8). 

9. Guru memberikan salam kemudian keluar 

ruangan tepat waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religius, 

Disiplin 
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V. Media dan Sumber Belajar 

1. Media yang digunakan dalam pembelajaran adalah Lembar Kerja Proyek 

buatan peneliti (LKP_01) (lampiran 20.1), Lembar Kerja Peserta Didik 

buatan peneliti (LKPD_01) (lampiran 20.2). 

2. Sumber materi yang digunakan dalam pembelajaran sebagai berikut. 

 Suyitno, Hardi. 2010. Program Linear. Semarang: Unnes. 

 Masrihani, et al. 2008. Matematika Program Keahlian Akuntansi dan 

Penjualan untuk SMK dan MAK Kelas X. Jakarta: Erlangga. 

VI. Penilaian 

Jenis Penilaian  : Tes tertulis. 

Bentuk soal : Uraian.  

Instrumen  : Lembar Kerja Proyek buatan peneliti (LKP_01) 

(lampiran 20.1), Lembar Kerja Peserta Didik buatan peneliti (LKPD_01) 

(lampiran 20.2), soal kuis (lampiran 20.4), dan PR (lampiran 20.6). 

 

  Semarang,        Mei 2013 

 Mengetahui   

 Guru Mata Pelajaran Praktikan  

 

 

 Drs. Wenang Asianto  Marinda Ditya Putriari 

 NIP. 19640422 199512 1 002 NIM. 4101409015 
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Sebelum mengerjakan proyek, perhatikan tata cara pengerjaan sebagai berikut. 

Masing-masing ketua kelompok mengambil undian yang telah disiapkan guru. 

Undian tersebut berisi nama-nama tempat yang ada di lingkungan sekolah, yaitu: 

Perpustakaan. 

Koperasi sekolah. 

Penjual jus. 

Kelompok yang telah mendapat tempat sesuai undian bertugas menanyakan suatu 

masalah program linear kepada narasumber-narasumber yang telah ditunjuk oleh guru. 

Perpustakaan  = Bu Kesi (petugas perpustakaan di SMK N 9). 

Koperasi Sekolah = siswa SMK N 9 yang sedang praktik kerja. 

Penjual jus  = penjual jus yang ada di SMK N 9. 

Kelompok yang telah mendengar masalah dari narasumber tersebut harus menyusun 

model matematikanya. 

Jawaban dituliskan dalam lembar proyek ini. 

 

Jawab: 

Nama tempat: ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Tujuan Proyek : menganalisis masalah-masalah program linear yang ada di sekitar kita. 

 

LEMBAR KERJA PROYEK  
(LKP_01) 

 

Lampiran 20.1 
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Daftar Tugas Proyek 1 

Peserta didik diminta membuat model matematika dari masalah-masalah program linear berikut 

berdasarkan nomor undian yang didapat. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perpustakaan Sekolah 

 

Sekolah akan menerima kiriman buku dari Pemkot Semarang sebanyak 900 buku. Buku 
yang nantinya diterima memiliki ukuran yang sama. Buku-buku tersebut rencananya akan 
ditaruh di rak buku besar dan rak buku kecil. Satu rak buku besar mampu menampung 

buku sebanyak 300 buku, sedangkan rak buku kecil mampu menampung buku sebanyak 
100 buku. Perpustakaan tidak akan memuat lebih dari 5 rak buku besar dan kecil karena 

alasan kenyamanan pengunjung perpustakaan. Harga satu rak buku besar adalah Rp 
750.000,00 dan satu rak buku kecil Rp 500.000,00. Susun model matematika dari masalah 
tersebut agar sekolah dapat membeli rak buku besar dan rak buku kecil dengan biaya 

seminimum mungkin namun buku-buku tetap dapat tertampung semua. 
 

 
 

1 

Penjual Jus Sekolah 

 

Seorang penjual jus memiliki 12 buah apel dan 12 buah strawberry. Penjual tersebut ingin 
membuat dua macam jenis jus hasil pencampuran dua buah tersebut yang dinamakan jus 

Aberry dan jus Apstra. Jus Aberry dibuat dari 1 buah apel dan 2 buah strawberry 
sedangkan jus Apstra dibuat dari 2 buah apel dan 1 buah strawberry.  Jus Aberry dijual 
dengan harga Rp 2.500,00 sedangkan jus Apstra dijual dengan harga Rp 3.000,00. Susun 

model matematika dari masalah tersebut agar penjual dapat memperoleh pendapatan yang 
maksimum. 

 
 

2 

Koperasi Sekolah 

 
Koperasi sekolah SMK 9 Semarang ingin membeli 2 jenis minuman kemasan botol untuk 

dijual kembali. Minuman tersebut bermerk A dan B. Almari es di koperasi tersebut hanya 
dapat menampung 80 botol minuman. Karena minuman jenis A lebih digemari siswa maka 

koperasi memutuskan banyaknya minuman jenis A yang dibeli minimal dua kali 
banyaknya minuman jenis B. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan minuman jenis A 
adalah Rp 500,00 sedangkan jenis B Rp 700,00. Susun model matematika dari masalah 

tersebut agar koperasi sekolah mendapat keuntungan yang maksimum. 
 

 

3 
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MODEL MATEMATIKA SUATU MASALAH 

PROGRAM LINEAR 
 

 

Mata Pelajaran      : Matematika 

Kelas/ Semester     : X PM/ 2 

Materi                     : Program Linear 

Waktu                     : 10 menit    :    

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

Jawablah pertanyaan berikut pada LKPD dan diskusikan secara kelompok!  

 

 

 

1. Sekolah akan menerima kiriman buku dari Pemkot Semarang sebanyak 900 

buku. Buku yang nantinya diterima memiliki ukuran yang sama. Buku-buku 

tersebut rencananya akan ditaruh di rak buku besar dan rak buku kecil. Satu 

rak buku besar mampu menampung buku sebanyak 300 buku, sedangkan rak 

buku kecil mampu menampung buku sebanyak 100 buku. Perpustakaan tidak 

akan memuat lebih dari 5 rak buku besar dan kecil karena alasan kenyamanan 

Nama Kelompok: 
1. ............................................ 

2. ............................................ 

3. ............................................ 

4. ............................................ 

5. ............................................ 

Kompetensi Dasar: 

8.2 Menentukan model matematika dari soal cerita (kalimat verbal). 
 

Tujuan Pembelajaran: 

Peserta didik dapat menyusun model matematika dari suatu masalah program linear. 

Menyusun Model Matematika  dari Suatu Masalah Program Linear 

Lampiran 20.2 
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pengunjung perpustakaan. Harga satu rak buku besar adalah Rp 750.000,00 

dan satu rak buku kecil Rp 500.000,00. Susun model matematika dari masalah 

tersebut agar sekolah dapat membeli rak buku besar dan rak buku kecil dengan 

biaya seminimum mungkin namun buku-buku tetap dapat tertampung semua. 

Penyelesaian: 

a. Memahami masalah 

Diketahui:  

kiriman buku sebanyak ….. buku akan diletakkan di rak besar dan rak 

kecil. 

Rak besar dapat menampung …… buku. 

Rak kecil dapat menampung ……  buku. 

Perpustakaan hanya akan menampung tidak lebih dari ….. rak buku. 

Harga satu rak besar Rp …………. sedangkan rak kecil Rp …………... 

Atau dapat dituliskan dalam bentuk tabel batasan. 

 Rak besar Rak kecil  Batasan 

Banyaknya buku yang dapat ditampung ….. ….. …… 

Banyaknya rak yang dapat ditampung …… …… …… 

Harga  …… …… min 

Ditanya: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

b. Menyusun rencana 

1) Mendefinisikan variabel keputusan. 

2) Menentukan fungsi obyektif. 

3) Menyusun model matematika dari kendala banyaknya buku yang 

diterima. 

4) Menyusun model matematika dari kendala banyaknya rak buku yang 

dapat ditampung. 

5) Persyaratan non negatif. 
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c. Melaksanakan rencana 

1) Mendefinisikan variabel keputusan. 

Misal: 

   = ……………………………………. 

  = …………………………………… 

2) Menentukan fungsi obyektif. 

Harga satu rak buku besar Rp 750.000,00 sedangkan rak buku kecil Rp 

500.000,00. 

Fungsi tujuan:    …………….  + ………………...  

3) Menyusun model matematika dari kendala banyaknya buku yang 

diterima. 

Perpustakaan menerima 900 buku. Rak buku besar dapat menampung 

300 buku sedangkan rak buku kecil hanya dapat menampung 100 

buku. 

Kendala 1: ………  …………  ………….. 

4)  Menyusun model matematika dari kendala banyaknya rak buku yang 

dapat ditampung. 

Perpustakaan hanya akan menampung tidak lebih dari 5 rak buku. 

Kendala 2:     …….. 

5) Persyaratan non negatif. 

  …… 

  …… 

d. Memeriksa kembali 

Jadi model matematika dari masalah program linear tersebut adalah: 

Fungsi obyektif: ……………………………. 

Kendala: 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 
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2. Seorang penjual jus memiliki 12 buah apel dan 12 buah strawberry. Penjual 

tersebut ingin membuat dua macam jenis jus hasil pencampuran dua buah 

tersebut yang dinamakan jus Aberry dan jus Apstra. Jus Aberry dibuat dari 1 

buah apel dan 2 buah strawberry sedangkan jus Apstra dibuat dari 2 buah apel 

dan 1 buah strawberry.  Jus Aberry dijual dengan harga Rp 2.500,00 

sedangkan jus Apstra dijual dengan harga Rp 3.000,00. Susun model 

matematika dari masalah tersebut agar penjual dapat memperoleh pendapatan 

yang maksimum. 

Penyelesaian: 

a. Memahami masalah 

Diketahui:  

Penjual jus memiliki ……. buah apel dan …… buah strawberry. 

Jus Aberry dibuat dari ……. buah apel dan …….buah strawberry. 

Jus Apstra dibuat dari ……. buah apel dan …….buah strawberry. 

Jus Aberry dijual dengan harga …………….. sedangkan jus Apstra dijual 

dengan harga …………….. 

Atau dapat dituliskan dalam bentuk tabel batasan. 

 Jus Aberry Jus Apstra Batasan 

Banyaknya apel …… …… …… 

Banyaknya strawberry …… …… …… 

Harga  …… …… maks 

Ditanya: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

b. Menyusun rencana 

1) Mendefinisikan variabel keputusan. 

2) Menentukan fungsi obyektif. 

3) Menyusun model matematika dari kendala banyaknya apel yang 

dimiliki. 
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4) Menyusun model matematika dari kendala banyaknya strawberry yang 

dimiliki. 

5) Persyaratan non negatif. 

c. Melaksanakan rencana 

1) Mendefinisikan variabel keputusan. 

Misal: 

   = ……………………………………. 

  = …………………………………… 

2) Menentukan fungsi obyektif. 

Jus Aberry dijual dengan harga Rp 2.500,00 sedangkan jus Apstra 

dijual dengan harga Rp 3.000,00 

Fungsi tujuan:    …………….  + ………………...  

3) Menyusun model matematika dari kendala banyaknya apel yang 

dimiliki. 

Masing-masing jus Aberry memerlukan 1 buah apel sedangkan jus 

Apstra memerlukan 2 buah apel. Penjual jus hanya memiliki 12 buah 

apel. 

Kendala 1: ………  …………  ………….. 

4)  Menyusun model matematika dari kendala banyaknya strawberry 

yang dimiliki. 

Masing-masing jus Aberry memerlukan 2 buah strawberry sedangkan 

jus Apstra memerlukan 1 buah strawberry. Penjual jus hanya memiliki 

12 buah strawberry. 

Kendala 2:  ………  …………  ………….. 

5) Persyaratan non negatif. 

  …… 

  …… 

e. Memeriksa kembali 

Jadi model matematika dari masalah program linear tersebut adalah: 

Fungsi obyektif: ……………………………. 

Kendala: 
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……………………………………………….      

………………………………………………. 

………………………………………………. 

3. Koperasi sekolah SMK 9 Semarang ingin membeli 2 jenis minuman kemasan 

botol untuk dijual kembali. Minuman tersebut bermerk A dan B. Almari es di 

koperasi tersebut hanya dapat menampung 80 botol minuman. Karena 

minuman jenis A lebih digemari siswa maka koperasi memutuskan banyaknya 

minuman jenis A yang dibeli minimal dua kali banyaknya minuman jenis B. 

Keuntungan yang diperoleh dari penjualan minuman jenis A adalah Rp 500,00 

sedangkan jenis B Rp 700,00. Susun model matematika dari masalah tersebut 

agar koperasi sekolah mendapat keuntungan yang maksimum. 

Penyelesaian: 

a. Memahami masalah 

Diketahui:  

Koperasi hanya akan membeli tidak lebih dari …… botol minuman. 

Banyaknya minuman jenis A yang dibeli minimal …… kali banyaknya 

minuman jenis B. 

Keuntungan yang diperoleh dari penjualan minuman jenis A adalah 

…………… sedangkan jenis B …………… 

Atau dapat dituliskan dalam bentuk tabel batasan. 

 Jenis A Jenis B Batasan 

Banyaknya minuman yang dibeli …… …… …… 

Banyaknya minuman kegemaran 

siswa 

…… ……  

Keuntungan   …… …… maks 

Ditanya: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

b. Menyusun rencana 

1) Mendefinisikan variabel keputusan. 
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2) Menentukan fungsi obyektif. 

3) Menyusun model matematika dari kendala banyaknya minuman yang 

akan dibeli koperasi sekolah. 

4) Menyusun model matematika dari kendala banyaknya minuman jenis 

A yang akan dibeli karena siswa lebih suka minuman A. 

5) Persyaratan non negatif. 

c. Melaksanakan rencana 

1) Mendefinisikan variabel keputusan. 

Misal: 

   = banyaknya minuman jenis A. 

  = banyaknya minuman jenis B.  

2) Menentukan fungsi obyektif. 

Keuntungan dari minuman jenis A adalah Rp 500,00 sedangkan 

minuman jenis B Rp 700,00. 

Fungsi tujuan:    …………….  + ………………...  

3) Menyusun model matematika dari kendala banyaknya minuman yang 

akan dibeli koperasi sekolah. 

Koperasi sekolah hanya akan membeli 80 botol minuman. 

Kendala 1: ………  …………  ………….. 

4)  Menyusun model matematika dari kendala banyaknya minuman A 

yang akan dibeli. 

Banyaknya minuman jenis A yang dibeli minimal 2 kali banyaknya 

minuman jenis B. 

Kendala 2:    ……  

5) Persyaratan non negatif. 

  …… 

  …… 

d. Memeriksa kembali 

Jadi model matematika dari masalah program linear tersebut adalah: 

Fungsi obyektif: ……………………………. 

Kendala: 
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……………………………………………….      

………………………………………………. 

………………………………………………. 

Setelah kalian menyusun model matematika dari masing-masing soal,  

kemudian cobalah untuk menggambar daerah penyelesaiannya. 
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MODEL MATEMATIKA SUATU MASALAH 

PROGRAM LINEAR 
 

 

Mata Pelajaran      : Matematika 

Kelas/ Semester     : X PM/ 2 

Materi                     : Program Linear 

Waktu                     : 10 menit    :    

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

Jawablah pertanyaan berikut pada LTPD dan diskusikan secara kelompok!  

 

 

 

1. Sekolah akan menerima kiriman buku dari Pemkot Semarang sebanyak 900 

buku. Buku yang nantinya diterima memiliki ukuran yang sama. Buku-buku 

tersebut rencananya akan ditaruh di rak buku besar dan rak buku kecil. Satu 

rak buku besar mampu menampung buku sebanyak 300 buku, sedangkan rak 

buku kecil mampu menampung buku sebanyak 100 buku. Perpustakaan tidak 

akan memuat lebih dari 5 rak buku besar dan kecil karena alasan kenyamanan 

Nama Kelompok: 
7. ............................................ 

8. ............................................ 

9. ............................................ 

10.  ............................................ 

11.  ............................................ 

Kompetensi Dasar: 

8.3 Menentukan model matematika dari soal cerita (kalimat verbal). 
 

Tujuan Pembelajaran: 

Peserta didik dapat menyusun model matematika dari suatu masalah program linear. 

Menyusun Model Matematika  dari Suatu Masalah Program Linear 

Lampiran 20.3 
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pengunjung perpustakaan. Harga satu rak buku besar adalah Rp 750.000,00 

dan satu rak buku kecil Rp 500.000,00. Susun model matematika dari 

masalah tersebut agar sekolah dapat membeli rak buku besar dan rak buku 

kecil dengan biaya seminimum mungkin namun buku-buku tetap dapat 

tertampung semua. 

Penyelesaian: 

a. Memahami masalah 

Diketahui:  

kiriman buku sebanyak 900 buku akan diletakkan di rak besar dan rak 

kecil. 

Rak besar dapat menampung 300 buku. 

Rak kecil dapat menampung 100  buku. 

Perpustakaan hanya akan menampung tidak lebih dari 5 rak buku. 

Harga satu rak besar Rp 750.000,00 sedangkan rak kecil Rp 500.000,00. 

Atau dapat dituliskan dalam bentuk tabel batasan. 

 Rak besar Rak kecil  Batasan 

Banyaknya buku yang dapat ditampung 300 100 900 

Banyaknya rak yang dapat ditampung 1 1 5 

Harga  750.000 500.000 min 

Ditanya:  

Model matematika dari masalah tersebut agar sekolah dapat membeli rak 

buku besar dan rak buku kecil dengan biaya seminimum mungkin namun 

buku-buku tetap dapat tertampung semua. 

b. Menyusun rencana 

1) Mendefinisikan variabel keputusan. 

2) Menentukan fungsi obyektif. 

3) Menyusun model matematika dari kendala banyaknya buku yang 

diterima. 

4) Menyusun model matematika dari kendala banyaknya rak buku yang 

dapat ditampung. 
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5) Persyaratan non negatif. 

c. Melaksanakan rencana 

1) Mendefinisikan variabel keputusan. 

Misal: 

   = banyaknya rak buku besar. 

  = banyaknya rak buku kecil. 

2) Menentukan fungsi obyektif. 

Harga satu rak buku besar Rp 750.000,00 sedangkan rak buku kecil Rp 

500.000,00. 

Fungsi tujuan:    750.000   + 500.000   

3) Menyusun model matematika dari kendala banyaknya buku yang 

diterima. 

Perpustakaan menerima 900 buku. Rak buku besar dapat menampung 

300 buku sedangkan rak buku kecil hanya dapat menampung 100 

buku. 

Kendala 1: 300   100     900 

4)  Menyusun model matematika dari kendala banyaknya rak buku yang 

dapat ditampung. 

Perpustakaan hanya akan menampung tidak lebih dari 5 rak buku. 

Kendala 2:      5 

5) Persyaratan non negatif. 

    

    

d. Memeriksa kembali 

Jadi model matematika dari masalah program linear tersebut adalah: 

Fungsi obyektif:    750.000   + 500.000   

Kendala: 

300   100     900         

     5 
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   . 

 

2) Seorang penjual jus memiliki 12 buah apel dan 12 buah strawberry. Penjual 

tersebut ingin membuat dua macam jenis jus hasil pencampuran dua buah 

tersebut yang dinamakan jus Aberry dan jus Apstra. Jus Aberry dibuat dari 1 

buah apel dan 2 buah strawberry sedangkan jus Apstra dibuat dari 2 buah apel 

dan 1 buah strawberry.  Jus Aberry dijual dengan harga Rp 2.500,00 

sedangkan jus Apstra dijual dengan harga Rp 3.000,00. Susun model 

matematika dari masalah tersebut agar penjual dapat memperoleh pendapatan 

yang maksimum. 

Penyelesaian: 

a. Memahami masalah 

Diketahui:  

Penjual jus memiliki 12 buah apel dan 12 buah strawberry. 

Jus Aberry dibuat dari 1 buah apel dan 2 buah strawberry. 

Jus Apstra dibuat dari 2 buah apel dan 1buah strawberry. 

Jus Aberry dijual dengan harga Rp 2.500,00 sedangkan jus Apstra dijual 

dengan harga Rp 3.000,00. 

Atau dapat dituliskan dalam bentuk tabel batasan. 

 Jus Aberry Jus Apstra Batasan 

Banyaknya apel 1 2 12 

Banyaknya strawberry 2 1 12 

Harga  2.500 3.000 maks 

Ditanya: model matematika dari masalah tersebut agar penjual dapat 

memperoleh pendapatan yang maksimum. 

b. Menyusun rencana 

1) Mendefinisikan variabel keputusan. 

2) Menentukan fungsi obyektif. 

3) Menyusun model matematika dari kendala banyaknya apel yang 

dimiliki. 
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4) Menyusun model matematika dari kendala banyaknya strawberry yang 

dimiliki. 

5) Persyaratan non negatif. 

c. Melaksanakan rencana 

1) Mendefinisikan variabel keputusan. 

Misal: 

   = banyaknya jus Aberry. 

  = banyaknya jus Apstra. 

2) Menentukan fungsi obyektif. 

Jus Aberry dijual dengan harga Rp 2.500,00 sedangkan jus Apstra 

dijual dengan harga Rp 3.000,00 

Fungsi tujuan:    2.500   + 3.000   

3) Menyusun model matematika dari kendala banyaknya apel yang 

dimiliki. 

Masing-masing jus Aberry memerlukan 1 buah apel sedangkan jus 

Apstra memerlukan 2 buah apel. Penjual jus hanya memiliki 12 buah 

apel. 

Kendala 1:    2   12 

4)  Menyusun model matematika dari kendala banyaknya strawberry 

yang dimiliki. 

Masing-masing jus Aberry memerlukan 2 buah strawberry sedangkan 

jus Apstra memerlukan 1 buah strawberry. Penjual jus hanya memiliki 

12 buah strawberry. 

Kendala 2:  2     12 

5) Persyaratan non negatif. 

   0 

   0. 

d. Memeriksa kembali 

Jadi model matematika dari masalah program linear tersebut adalah: 

Fungsi obyektif:    2.500   + 3.000   

Kendala: 
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   2   12     

2     12 

   0 

   0. 

 

3) Koperasi sekolah SMK 9 Semarang ingin membeli 2 jenis minuman kemasan 

botol untuk dijual kembali. Minuman tersebut bermerk A dan B. Almari es di 

koperasi tersebut hanya dapat menampung 80 botol minuman. Karena 

minuman jenis A lebih digemari siswa maka koperasi memutuskan banyaknya 

minuman jenis A yang dibeli minimal dua kali banyaknya minuman jenis B. 

Keuntungan yang diperoleh dari penjualan minuman jenis A adalah Rp 500,00 

sedangkan jenis B Rp 700,00. Susun model matematika dari masalah tersebut 

agar koperasi sekolah mendapat keuntungan yang maksimum. 

Penyelesaian: 

a. Memahami masalah 

Diketahui:  

Koperasi hanya akan membeli tidak lebih dari 80 botol minuman. 

Banyaknya minuman jenis A yang dibeli minimal 2 kali banyaknya 

minuman jenis B. 

Keuntungan yang diperoleh dari penjualan minuman jenis A adalah Rp 

500,00 sedangkan jenis B Rp 700,00. 

Atau dapat dituliskan dalam bentuk tabel batasan. 

 Jenis A Jenis B Batasan 

Banyaknya minuman yang dibeli 1 1 80 

Keuntungan   500 700 maks 

Ditanya: model matematika dari masalah tersebut agar koperasi sekolah 

mendapat keuntungan yang maksimum. 

b. Menyusun rencana 

1) Mendefinisikan variabel keputusan. 

2) Menentukan fungsi obyektif. 
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3) Menyusun model matematika dari kendala banyaknya minuman yang 

akan dibeli koperasi sekolah. 

4) Menyusun model matematika dari kendala banyaknya minuman jenis 

A yang akan dibeli karena siswa lebih suka minuman A. 

5) Persyaratan non negatif. 

c. Melaksanakan rencana 

1) Mendefinisikan variabel keputusan. 

Misal: 

   = banyaknya minuman jenis A. 

  = banyaknya minuman jenis B.  

2) Menentukan fungsi obyektif. 

Keuntungan dari minuman jenis A adalah Rp 500,00 sedangkan 

minuman jenis B Rp 700,00. 

Fungsi tujuan:    500  + 700  

3) Menyusun model matematika dari kendala banyaknya minuman yang 

akan dibeli koperasi sekolah. 

Koperasi sekolah hanya akan membeli 80 botol minuman. 

Kendala 1:      80 

4)  Menyusun model matematika dari kendala banyaknya minuman A 

yang akan dibeli. 

Banyaknya minuman jenis A yang dibeli minimal 2 kali banyaknya 

minuman jenis B. 

Kendala 2:     2  

5) Persyaratan non negatif. 

   0 

   0 

d. Memeriksa kembali 

Jadi model matematika dari masalah program linear tersebut adalah: 

Fungsi obyektif:    500  + 700  

Kendala: 

     80      
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   2   

   0 

   . 

Setelah kalian menyusun model matematika dari masing-masing soal,  

kemudian cobalah untuk menggambar daerah penyelesaiannya. 

1. Gambar daerah penyelesaiannya 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.         

 

 

      

      

                  

       

      

                   

       

      

      

                  
 

  

  

    

  

  

  

   

       
      

        

      

       

                   

 



 

169 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gambar daerah penyelesaian 
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SOAL KUIS 1 

(Pertemuan 1) 

 

1. Sebuah pabrik bahan bangunan memiliki 120 m3 adonan yang terdiri atas 

semen, pasir, dan batu kerikil. Pabrik memproduksi balok-balok semen dalam 

dua macam bentuk yaitu L dan M. Masing-masing memerlukan bahan adonan 

5 m3 dan 4 m3. Untuk memproduksi sebuah balok L memerlukan waktu 36 

orang-jam (artinya jika dikerjakan 1 orang memerlukan waktu 36 jam, jika 2 

orang memerlukan waktu 18 jam). Sedangkan untuk sebuah balok M 

memerlukan waktu 16 orang-jam. Pabrik memiliki 9 orang karyawan. 

Perusahaan menghendaki bahan adonan tadi habis dalam satu hari kerja. Satu 

hari kerja dihitung 8 jam. Tentukan model matematika dari masalah tersebut! 

2. PT. Karya Manis memproduksi 2 macam pemanis produk baru yang akan 

diberi label Manismadu dan Manisgula. Kedua produk baru itu diperoleh 

dengan mencampur 24 kg saccharin dan 16 kg dextore. Setiap kg Manismadu 

memuat 0,8 kg dextore dan 0,3 kg saccharin, sedangkan setiap kg Manisgula 

memuat 0,2 kg dextore dan 0,4 kg saccharin. Buat model matematikanya dan 

tentukan daerah penyelesaiannya. 
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KUNCI JAWABAN SOAL KUIS 1 

(Pertemuan 1) 

 

1. Misal:    banyaknya balok semen L yang dibuat……….(1) 

   banyaknya balok semen M yang dibuat………..(1) 

Model matematikanya 

         ……….(2) 

  

 
  

  

 
   ………..(2) 

   ………….(1) 

   ………….(1) 

     (Skor maksimal: 8) 

 

2. Misal:    banyaknya jenis pemanis Manisgula………(1) 

   banyaknya jenis pemanis Manismadu……..(1) 

Model matematikanya 

                      ……..(1) 

                      …….(1) 

   ……….(1) 

   ……….(1) 

Gambar daerah penyelesaiannya 

          

       

       

                    

 

          

       

       

                    

 

2 

2 
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            (skor maksimal: 12) 
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PR 1 

(Pertemuan 1) 

 

1. Dalam suatu periode waktu produksi, disamping menjual melalui toko, pabrik 

kimia Nitrogunanusa menerima pesanan 320 kuintal zat A dan 120 kuintal zat 

B. Adapun zat A dan zat B diperoleh dengan proses pencampuran zat P dan 

zat Q. Proses dengan cara lama menggunakan 1 kg zat P, 3 kg zat Q, dan 

suatu bahan dasar menghasilkan 5 kg zat A dan 2 kg zat B. Proses dengan 

cara baru menggunakan 4 kg zat P, 2 kg zat Q dan suatu bahan dasar 

menghasilkan 3 kg zat A dan 8 kg zat B. Zat P tersedia 600 kuintal dan zat Q 

tersedia 480 kuintal. Tentukan model matematika dari masalah tersebut! 

2. Seorang ahli gizi memberikan anjuran kepada seseorang untuk melakukan 

diet khusus menggunakan dua jenis makanan. Setiap ons makanan M terdiri 

dari 30 unit kalsium, 10 unit zat besi, dan 10 unit vitamin A, dan setiap ons 

makanan N terdiri dari 10 unit kalsium, 10 unit zat besi, dan 30 unit vitamin 

A. Kebutuhan minimal untuk melakukan diet adalah 360 unit kasium, 160 

unit zat besi, dan 240 unit vitamin A. Seseorang ingin mengikuti anjuran diet 

tersebut. Tentukan model matematika dari masalah tersebut! 

Lampiran 20.6 
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JAWABAN PR 1 

(Pertemuan 1) 

 

1.  

Proses P (kg) Q (kg) A (kg) B (kg) 

Cara lama 1 3 5 2 

Cara baru 4 2 3 8 

Total 60.000 48.000 32.000 12.000 

 

Misal:    banyaknya proses cara lama…….(1) 

   banyaknya proses cara baru. …….(1) 

Model matematikanya 

           …….(1) 

            …….(1) 

            …….(1) 

                       …….(1) 

   …….(1) 

   …….(1)      (skor maksimal: 8) 

 

2. Misal:    berat makanan M dalam ons. …….(1) 

   berat makanan N dalam ons. …….(1) 

Model matematika 

                   …….(1) 

                  …….(1) 

                   …….(1) 

   …….(1) 

   …….(1) 

Gambar daerah penyelesaian 
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        (skor maksimal: 17) 
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Proyek   : membuat bros bunga dari kain chiffon dan asahi. 

Tujuan proyek : memproduksi bros bunga jenis A dan B agar memperoleh 

keuntungan yang maksimal. 

Alat dan bahan:  

1. Kain chiffon. 

2. Gunting kain. 

3. Gunting benang. 

4. Benang. 

5. Lem lilin 

6. Aplikasi untuk bros bunga. 

Cobalah membuat bros bunga jenis A dan B dari pola lingkaran yang telah 

kalian dapatkan. Pola yang kalian dapat terdiri dari 36 pola kain sifon dan 12 

pola kain asahi.  

Bros bunga jenis A dibuat dari 9 pola kain sifon dan 6 pola kain asahi. 

Bros bunga jenis B dibuat dari 9 pola kain sifon dan 2 pola kain asahi.  

Kalian akan mendapat keuntungan dari bros jenis A Rp 3.000,00 dan jenis B 

Rp 1.500,00. 

 

Tujuan Pembelajaran : 
Peserta didik mampu menentukan nilai optimum dari suatu masalah 
program linear menggunakan metode uji titik pojok. 

Nama Kelompok: 

1. ........................................ 

2. ........................................ 

3. ........................................ 

4. ........................................ 

5. ........................................  
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PENGGALAN SILABUS 

(Kelas Kontrol) 

 

Nama Sekolah : SMK Negeri 9 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : X PM/ genap 

Standar Kompetensi : 8. Menyelesaikan masalah program linear 

Alokasi Waktu : 4 × 45 Menit 

Kompetensi Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Menentukan model 

matematika dari 

soal cerita (kalimat 

verbal). 

 

Model 

matematika 

Kegiatan Awal 

Guru menyiapkan psikis dan fisik, memberi motivasi 

kepada peserta didik untuk mengikuti pembelajaran, 

memberi informasi tentang materi pokok dan tujuan 

pembelajaran. Kemudian guru memberi apersepsi 

dengan meminta peserta didik membuat daerah 

penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang dituliskan 

guru di papan tulis.   

Kegiatan Inti 

Guru menceritakan suatu masalah program linear 

kemudian peserta didik membentuk model matematika 

dari masalah tersebut dan menggambarkan daerah 

penyelesaiannya. Peserta didik diberi kesempatan untuk 

bereksplorasi dan berelaborasi menyelesaikan masalah 

yang diberikan guru. 

Kegiatan Penutup 

Menuliskan model 

matematika dari 

suatu masalah 

program linear. 

Menggambarkan 

daerah 

penyelesaian dari 

suatu masalah 

program linear. 

Jenis Tagihan: 

Kuis, Tugas 

(terlampir). 

2 × 45 

Menit 

Suyitno, Hardi. 2010. Program 

Linear. Semarang: Unnes. 

Masrihani, et al. 2008. 

Matematika Program Keahlian 

Akuntansi dan Penjualan untuk 

SMK dan MAK Kelas X. 

Jakarta: Erlangga. 

 

L
am

p
iran

 2
1

 
1
7
7

 
 



 

 

Guru memberikan kuis dan tugas tentang membentuk 

model matematika dari suatu masalah program linear 

dan menggambarkan daerah penyelesaiannya. Guru 

menyampaikan materi pertemuan berikutnya yaitu 

menentukan nilai optimum dari masalah program linear. 

Menentukan nilai 

optimum dari 

sistem 

pertidaksamaan 

linier. 

Nilai optimum Kegiatan Awal 

Guru menyiapkan psikis dan fisik, memberi motivasi, 

menyampaikan tujuan pembelajaran, menggali 

pengetahuan prasyarat dengan tanya jawab tentang 

membentuk model matematika dan menggambar daerah 

penyelesaian dari suatu masalah program linear. 

Kegiatan Inti 

Guru memberikan beberapa masalah program linear 

tentang menentukan nilai optimum kemudian memberi 

kesempatan kepada peserta didik secara berkelompok 

untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian guru 

membahas bagaimana cara menyelesaikan permasalahan 

tersebut. 

Kegiatan Penutup 

Guru memberikan kuis dan tugas tentang menentukan 

nilai optimum masalah program linear. Guru 

membimbing peserta didik untuk membuat simpulan 

dan mengingatkan kepada peserta didik bahwa 

pertemuan berikutnya akan ada tes akhir.  

Menyelesaikan 

masalah program 

linear yang terkait 

dengan nilai 

optimum 

menggunakan 

metode uji titik 

pojok 

Jenis Tagihan: 

Kuis, Tugas 

(terlampir). 

2 × 45 

Menit 

Suyitno, Hardi. 2010. Program 

Linear. Semarang: Unnes. 

Masrihani, et al. 2008. 

Matematika Program Keahlian 

Akuntansi dan Penjualan untuk 

SMK dan MAK Kelas X. 

Jakarta: Erlangga. 

 

                                                                                                                  Semarang,      Mei 2013 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Praktikan 

 

 

Drs. Wenang Asianto Marinda Ditya Putriari 

NIP. 19640422 199512 1 002 NIM.4101409015 

1
7
8
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP Kelas Kontrol) 

Nama Sekolah  : SMK Negeri 9 Semarang 

Kompetensi Keahlian : Pemasaran 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : X PM 3/ Genap 

                              Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 

Pertemuan ke-   : 1 

Standar Kompetensi : Menyelesaikan masalah program linier. 

Kompetensi Dasar    : Menentukan model matematika dari soal cerita. 

Indikator Pencapaian Kompetensi :  

1. Membuat model matematika dari suatu masalah program linear. 

3. Menggambar daerah penyelesaian dari suatu masalah program linear. 

I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

ekspositori diharapkan: 

1. Peserta didik dapat membuat model matematika dari suatu maalah 

program linear. 

2. Peserta didik dapat menggambar daerah penyelesaian dari suatu masalah 

program linear. 

II. Materi Pembelajaran 

Model matematika merupakan ungkapan suatu masalah dalam bahasa 

matematika. Petunjuk untuk menyusun model matematika adalah sebagai 

berikut. 

f. Apabila masalah berkaitan dengan masalah optimasi maka tentukan 

terlebih dahulu tipe dari masalah tersebut yaitu masalah maksimum atau 

minimum, 

- Jika masalahnya menyangkut informasi tentang keuntungan, biasanya 

merupakan masalah maksimasi, 

Lampiran 22 
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- Jika masalahnya berkaitan dengan biaya, biasanya merupakan masalah 

minimasi. 

g. Mendefinisikan variabel keputusan. 

Setiap variabel harus memiliki koefisien kontribusi. Bilangan dari 

koefisien kontribusi digunakan untuk menentukan tipe masalah dan untuk 

membantu mengidentifikasi variabel keputusan. 

h. Merumuskan fungsi tujuan atau fungsi obyektif. 

Sesudah menentukan tipe masalah dan variabel keputusan, selanjtnya 

mengkombinasikan informasi ke rumusan fungsi tujuan. 

i. Merumuskan kendala. 

Salah satu pendekatan dasar dalam merumuskan kendala adalah 

pendekatan ruas kanan. Informasi yang diperoleh dari masalah nyata 

disajikan dalam bentuk daftar. Nilai ruas kanan dalam daftar informasi 

merupakan besar maksimum dari sumber daya yang tersedia dalam 

masalah maksimum dan merupakan besar minimum dari sumber daya 

yang tersedia dalam masalah minimum. Apabila kuantitas dari maksimum 

atau minimum ditempatkan, variabel keputusan dihubungkan ke nilai ruas 

kanan dapat ditentukan dengan koefisien tehnis yang berkaitan. Arah tanda 

ketidaksamaan didasarkan pada nilai maksimum sumber daya atau 

minimum sumber daya. 

j. Persyaratan non negatif. 

Pada setiap variabel diberikan nilai non negatif. Persyaratan ini harus 

ada dalam model matematika. Alasannya adalah variabel keputusan 

biasanya mewakili banyaknya unit dari beberapa produksi atau sesuatu 

untuk diproduksi atau suatu pelayanan tertentu. 

Contoh: 

Pengusaha perumahan akan membangun dua macam tipe rumah. Untuk 

tipe 21, luas tanah yang diperlukan 60    dan tipe 36 luas tanahnya 90   . 

Jika banyaknya rumah yang akan dibangun tidak lebih dari 800 unit dan luas 

tanah yang tersedia adalah 54.000   , gambarkan daerah penyelesainnya! 

Penyelesaian: 
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(1) Memahami masalah 

Diketahui:  

 Banyaknya 

rumah tipe 21 

Banyaknya 

rumah tipe 36 
batasan 

Banyaknya yang dibangun 1 1 800 

Luas tanah 60 90 54.000 

Ditanya: gambar daerah penyelesaian. 

(2) Menyusun rencana 

d. Membuat pemodelan untuk kendala banyaknya rumah yang akan 

dibangun dan luas tanah yang tersedia. 

e. Menggambarkan pembatas sebagai grafik dalam ruang berdimensi 2. 

f. Menentukan daerah penyelesaian yang fisibel (penyelesaian yang 

layak). 

(3) Melaksanakan rencana 

Misal:  

   banyaknya rumah tipe 21, 

   banyaknya rumah tipe 36. 

Model matematika 

                         

        

    

    

Menggambar daerah penyelesaian yang memenuhi sistem 

pertidaksamaan linear 

           

  0 900 

  600 0 

      (0,600) (900,0) 

Titik yang melalui garis            adalah         dan        . 
 

        

  0 800 

  800 0 

      (0,800) (800,0) 

Titik yang melalui garis         adalah         dan        . 
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(4) Memeriksa kembali 

Jadi gambar daerah penyelesaiannya 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

III. Metode Pembelajaran 

Model : Ekspositori. 

Metode : Direct Instruction, penugasan, tanya jawab. 

Pendekatan: Kontekstual. 

IV. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (Alokasi waktu 15 menit) 

Waktu Kegiatan Pend. 

Karakter 

Standar 

Proses 

5 menit 1. Guru mempersilakan ketua kelas memimpin 

berdoa sebelum memulai pelajaran (bila jam 

pelajaran pertama). 

Religius 
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2. Guru mengucapkan salam untuk membuka 

pelajaran. 

3. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 

4. Guru menanyakan kabar peserta didik yang 

tidak datang dan atau pertemuan 

sebelumnya tidak datang. 

5. Guru menyiapkan kondisi fisik antara lain 

buku pelajaran, penggaris. 

 
 

 
 
 

Peduli sosial 

5 menit 6. Guru menyiapkan kondisi psikis peserta 

didik untuk mengikuti pembelajaran dengan 

meminta peserta didik menyiapkan buku 

paket, buku tulis, alat tulis di atas meja dan 

mengumpulkan PR. Guru membahas 

sebentar bila peserta didik mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan PR. 

7. Guru memberitahukan tujuan pembelajaran 

kepada peserta didik. 

8. Guru memberi motivasi kepada peserta 

didik dengan memberitahu peserta didik 

pentingnya mempelajari program linear, 

karena materi ini akan sangat membantu 

apabila peserta didik nantinya ingin 

memulai dunia usaha.  

  

5 menit 9. Guru memberikan apersepsi (untuk 

menggali pengetahuan peserta didik) 

dengan mengajukan pertanyaan tentang 

menentukan daerah penyelesaian dari suatu 

sistem pertidaksamaan linear. 

Kerja keras  
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2. Kegiatan Inti (Alokasi waktu 60 menit) 

Waktu Kegiatan Pend. 

Karakter 

Standar 

Proses 

15 

menit 

1.Guru menceritakan sebuah masalah program 

linear kemudian memberi beberapa 

pertanyaan yang membantu peserta didik 

untuk menentukan model matematika dan 

menggambar daerah penyelesaiannya. 

Masalah program linear: 

Seorang pengrajin patung akan membuat 

patung Dewi Sri dan beberapa patung 

Ganesha. Sebuah patung Dewi Sri 

membutuhkan 2 gram emas dan 2 gram 

perak untuk lapisan luarnya. Sedangkan, 

sebuah patung Ganesha membutuhkan 3 

gram emas dan 1 gram perak untuk lapisan 

luarnya. Persediaan emas dan perak  

pengrajin tersebut masing-masing hanya 12 

gram dan 8 gram. Berapa banyak masing-

masing patung yang dapat dibuat dengan 

persediaan tersebut? 

Jawab: 

(0,0) (1,0) (2,0) (3,0) 

(4,0) (0,1) (1,1) (2,1) 

(3,1) (0,2) (1,2) (2,2) 

(3,2) (0,3) (1,3) (0,4) 
 

Komunikatif, 

Kerja keras, 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

20 

menit 

2.Guru memberi permasalahan pada peserta 

didik pada KM_01 (lampiran 22.1) tentang 

menentukan model matematika dari suatu 

masalah program linear. 

3.Peserta didik menyelesaikan masalah yang 

Rasa ingin 

tahu 

 

Kerja keras 

 

Eksplorasi, 

Elaborasi 

 

Elaborasi 
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diajukan oleh guru. 

4. Sambil berkeliling, guru mengamati 

pengerjaan peserta didik sambil membimbing 

peserta didik agar lebih cermat teliti dalam 

mengerjakan. 

Komunikatif, 

Kreatif, 

Toleransi 

Konfirmasi  

15 

menit 

5.Peserta didik mempresentasikan jawaban 

atau penyelesaian masalah yang telah dibuat. 

6. Dengan tanya jawab, guru dan peserta 

didik bersama-sama membahas jawaban 

penyelesaian masalah yang telah 

diselesaikan peserta didik. 

Kerja keras, 

Demokratis,  

 

Toleransi, 

Menghargai 

prestasi 

Eksplorasi, 

Elaborasi 

 

Konfirmasi  

 

 

10 

menit 

7. Guru memberi kesempatan kepada peserta 

didik untuk bertanya bila ada yang belum 

dipahami.  

 Elaborasi 

 

  

 

8. Penutup (Alokasi waktu 15 menit)  

Waktu Kegiatan Pend. 

Karakter 

Standar 

Proses 

6 menit 1. Guru memberi kuis (lampiran 22.3) 

kepada seluruh peserta didik untuk 

dikerjakan secara individu. Sewaktu 

mengerjakan kuis, peserta didik tidak ada 

yang boleh saling membantu. 

2. Guru melakukan konfirmasi dengan 

membahas jawaban tentang kuis tersebut. 

Jujur, Mandiri 

 
 

 
 
 

Konfirmasi  

 

 

 

 

Konfirmasi  

8 menit 3. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

merangkum materi. 

4. Bersama dengan guru, peserta didik 

merefleksi kegiatan pembelajaran 
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matematika hari ini. 

5. Guru memberikan PR (lampiran 22.5) 

kepada peserta didik. 

6. Guru menginformasikan materi yang akan 

dibahas pada pertemuan berikutnya adalah 

nilai optimum dari masalah program linear. 

7. Guru memberikan salam kemudian keluar 

ruangan tepat waktu. 

 

 

 

 

 

 

Religius, 

Disiplin 

 

V. Media dan Sumber Belajar 

Sumber materi yang digunakan dalam pembelajaran sebagai berikut. 

 Suyitno, Hardi. 2010. Program Linear. Semarang: Unnes. 

 Masrihani, et al. 2008. Matematika Program Keahlian Akuntansi dan 

Penjualan untuk SMK dan MAK Kelas X. Jakarta: Erlangga. 

VI. Penilaian 

Jenis Penilaian  : Tes tertulis. 

Bentuk soal : Uraian.  

Instrumen  : Kartu Masalah 1 (lampiran 22.1), soal kuis (lampiran 

22.3), dan PR (lampiran 22.5). 

  Semarang,        Mei 2013 

 Mengetahui   

 Guru Mata Pelajaran Praktikan  

 

 

 Drs. Wenang Asianto  Marinda Ditya Putriari 
 NIP. 19640422 199512 1 002 NIM. 4101409015    

 

 

 

 

 



187 
 

 

KARTU MASALAH (KM 1) 
Selesaikan masalah berikut ini dengan langkah-langkah yang jelas 
dan urut! 

1. Sekolah akan menerima kiriman buku dari Pemkot Semarang sebanyak 900 

buku. Buku yang nantinya diterima memiliki ukuran yang sama. Buku-buku 

tersebut rencananya akan ditaruh di rak buku besar dan rak buku kecil. Satu rak 

buku besar mampu menampung buku sebanyak 300 buku, sedangkan rak buku 

kecil mampu menampung buku sebanyak 100 buku. Perpustakaan tidak akan 

memuat lebih dari 5 rak buku besar dan kecil karena alasan kenyamanan 

pengunjung perpustakaan. Harga satu rak buku besar adalah Rp 750.000,00 dan 

satu rak buku kecil Rp 500.000,00. Susun model matematika dari masalah 

tersebut agar sekolah dapat membeli rak buku besar dan rak buku kecil dengan 

biaya seminimum mungkin namun buku-buku tetap dapat tertampung semua, 

kemudian gambar daerah penyelesaiannya! 

2. Seorang penjual jus memiliki 12 buah apel dan 12 buah strawberry. Penjual 

tersebut ingin membuat dua macam jenis jus hasil pencampuran dua buah 

tersebut yang dinamakan jus Aberry dan jus Apstra. Jus Aberry dibuat dari 1 

buah apel dan 2 buah strawberry sedangkan jus Apstra dibuat dari 2 buah apel 

dan 1 buah strawberry.  Jus Aberry dijual dengan harga Rp 2.500,00 sedangkan 

jus Apstra dijual dengan harga Rp 3.000,00. Susun model matematika dari 

masalah tersebut agar penjual dapat memperoleh pendapatan yang maksimum 

kemudian gambarkan daerah penyelesaiannya! 

3. Koperasi sekolah SMK 9 Semarang ingin membeli 2 jenis minuman kemasan 

botol untuk dijual kembali. Minuman tersebut bermerk A dan B. Almari es di 

koperasi tersebut hanya dapat menampung 80 botol minuman. Karena minuman 

jenis A lebih digemari siswa maka koperasi memutuskan banyaknya minuman 

jenis A yang dibeli minimal dua kali banyaknya minuman jenis B. Keuntungan 

yang diperoleh dari penjualan minuman jenis A adalah Rp 500,00 sedangkan 

jenis B Rp 700,00. Susun model matematika dari masalah tersebut agar koperasi 

sekolah mendapat keuntungan yang maksimum kemudian gambarkan daerah 

penyelesaiannya! 

Lampiran 22.1 



188 
 

 

KUNCI JAWABAN KARTU MASALAH 1 

 

No. Jawaban Skor Skor 
Maksimum 

1 Diketahui:  

 Rak 
besar 

Rak 
kecil 

Batasan 

Banyaknya buku 
yang dapat ditampung 

300 100 900 

Banyaknya rak yang 

dapat ditampung 

1 1 5 

Harga  750.000 500.000 min 

 

Ditanya:  

Model matematika dari masalah tersebut agar sekolah dapat 
membeli rak buku besar dan rak buku kecil dengan biaya 

seminimum mungkin namun buku-buku tetap dapat tertampung 
semua. 

Grafik daerah penyelesaiannya. 

2 15 

Jawab: 
Misal: 
  = banyaknya rak buku besar. 

  = banyaknya rak buku kecil. 

2 

Model matematika: 

Fungsi tujuan:    750.000   + 500.000   

Kendala: 

                
       

    

    

4 

      

  0 5 

  5 0 

      (0,5) (5,0) 

 
       

  0 3 

  9 0 

      (0,9) (3,0) 

 

 

 

 

4 
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3 

2 Diketahui:  

 Jus 
Aberry 

Jus 
Apstra 

Batasan 

Banyaknya apel 1 2 12 

Banyaknya strawberry 2 1 12 

Harga  2.500 3.000 maks 

Ditanya:  

Model matematika dari masalah tersebut agar penjual dapat 

memperoleh pendapatan yang maksimum. 
Grafik daerah penyelesaiannya. 

2 15 

Jawab: 
Misal: 

  = banyaknya jus Aberry. 

  = banyaknya jus Apstra. 

2 
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Model matematika: 

Fungsi tujuan:    2.500   + 3.000   

Kendala: 

          

2        
    

    

4 

        

  0 12 

  6 0 

      (0,6) (12,0) 

 
        

  0 6 

  12 0 

      (0,12) 0) 

 

4 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

3 

3 Diketahui: 

 Jenis A Jenis B Batasan 

Banyaknya minuman 
yang dibeli 

1 1 80 

Keuntungan   500 700 maks 

 

Ditanya: 

model matematika dari masalah tersebut agar koperasi sekolah 
mendapat keuntungan yang maksimum. 

2 15 
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Misal: 
  = banyaknya minuman jenis A. 

  = banyaknya minuman jenis B.  

2  

Model matematika: 

Fungsi tujuan:    500   + 700   

Kendala: 
       

     

    

    

4 

       

  0 80 

  80 0 

      (0,80) (80,0) 

 
             

  2 -2 

  1 -1 

      (2,1) (-2,-1) 
 

4 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

3 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Total skor 45 
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SOAL KUIS 1 

(Pertemuan 1) 

 

1. Sebuah pabrik bahan bangunan memiliki 120 m3 adonan yang terdiri atas 

semen, pasir, dan batu kerikil. Pabrik memproduksi balok-balok semen dalam 

dua macam bentuk yaitu L dan M. Masing-masing memerlukan bahan adonan 

5 m3 dan 4 m3. Untuk memproduksi sebuah balok L memerlukan waktu 36 

orang-jam (artinya jika dikerjakan 1 orang memerlukan waktu 36 jam, jika 2 

orang memerlukan waktu 18 jam). Sedangkan untuk sebuah balok M 

memerlukan waktu 16 orang-jam. Pabrik memiliki 9 orang karyawan. 

Perusahaan menghendaki bahan adonan tadi habis dalam satu hari kerja. Satu 

hari kerja dihitung 8 jam. Tentukan model matematika dari masalah tersebut! 

2. PT. Karya Manis memproduksi 2 macam pemanis produk baru yang akan 

diberi label Manismadu dan Manisgula. Kedua produk baru itu diperoleh 

dengan mencampur 24 kg saccharin dan 16 kg dextore. Setiap kg Manismadu 

memuat 0,8 kg dextore dan 0,3 kg saccharin, sedangkan setiap kg Manisgula 

memuat 0,2 kg dextore dan 0,4 kg saccharin. Buat model matematikanya dan 

tentukan daerah penyelesaiannya. 

 

 

Lampiran 22.3 
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KUNCI JAWABAN SOAL KUIS 1 

(Pertemuan 1) 

 

1. Misal:    banyaknya balok semen L yang dibuat……….(1) 

   banyaknya balok semen M yang dibuat………..(1) 

Model matematikanya 

         ……….(2) 

  

 
  

  

 
   ………..(2) 

   ………….(1) 

   ………….(1) 

     (Skor maksimal: 8) 

 

2. Misal:    banyaknya jenis pemanis Manisgula………(1) 

   banyaknya jenis pemanis Manismadu……..(1) 

Model matematikanya 

                      ……..(1) 

                      …….(1) 

   ……….(1) 

   ……….(1) 

Gambar daerah penyelesaiannya 

          

       

       

                    

 

          

       

       

                    

 

2 

2 

Lampiran 22.4 
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            (skor maksimal: 12) 

          

 

  
  

   

      

   

  

          

 

   

2 
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PR 1 

(Pertemuan 1) 

 

1. Dalam suatu periode waktu produksi, disamping menjual melalui toko, pabrik 

kimia Nitrogunanusa menerima pesanan 320 kuintal zat A dan 120 kuintal zat 

B. Adapun zat A dan zat B diperoleh dengan proses pencampuran zat P dan 

zat Q. Proses dengan cara lama menggunakan 1 kg zat P, 3 kg zat Q, dan 

suatu bahan dasar menghasilkan 5 kg zat A dan 2 kg zat B. Proses dengan 

cara baru menggunakan 4 kg zat P, 2 kg zat Q dan suatu bahan dasar 

menghasilkan 3 kg zat A dan 8 kg zat B. Zat P tersedia 600 kuintal dan zat Q 

tersedia 480 kuintal. Tentukan model matematika dari masalah tersebut! 

2. Seorang ahli gizi memberikan anjuran kepada seseorang untuk melakukan 

diet khusus menggunakan dua jenis makanan. Setiap ons makanan M terdiri 

dari 30 unit kalsium, 10 unit zat besi, dan 10 unit vitamin A, dan setiap ons 

makanan N terdiri dari 10 unit kalsium, 10 unit zat besi, dan 30 unit vitamin 

A. Kebutuhan minimal untuk melakukan diet adalah 360 unit kasium, 160 

unit zat besi, dan 240 unit vitamin A. Seseorang ingin mengikuti anjuran diet 

tersebut. Tentukan model matematika dari masalah tersebut! 
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KUNCI JAWABAN PR 1 

(Pertemuan 1) 

 

1.  

Proses P (kg) Q (kg) A (kg) B (kg) 

Cara lama 1 3 5 2 

Cara baru 4 2 3 8 

Total 60.000 48.000 32.000 12.000 

 

Misal:    banyaknya proses cara lama…….(1) 

   banyaknya proses cara baru. …….(1) 

Model matematikanya 

           …….(1) 

            …….(1) 

            …….(1) 

                       …….(1) 

   …….(1) 

   …….(1)      (skor maksimal: 8) 

 

2. Misal:    berat makanan M dalam ons. …….(1) 

   berat makanan N dalam ons. …….(1) 

Model matematika 

                   …….(1) 

                  …….(1) 

                   …….(1) 

   …….(1) 

   …….(1) 

Gambar daerah penyelesaian 
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        (skor maksimal: 17) 

2 

2 

4 

2 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP Eksperimen) 

Nama Sekolah  : SMK Negeri 9 Semarang 

Kompetensi Keahlian : Pemasaran 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : X PM 1/ Genap 

                              Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 

Pertemuan ke-  : 2 

Standar Kompetensi : Menyelesaikan masalah program linier. 

Kompetensi Dasar  : Menentukan nilai optimum dari sistem pertidaksamaan 

linear.  

Indikator Pencapaian Kompetensi :  

Menyelesaikan masalah program linear yang terkait dengan nilai optimum 

menggunakan metode uji titik pojok. 

I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran dengan model Project Based Learning 

diharapkan peserta didik mampu menyelesaikan masalah program linear yang 

terkait dengan nilai optimum menggunakan metode uji titik pojok. 

II. Materi Pembelajaran 

Salah satu masalah program linear adalah menentukan nilai optimum 

suatu fungsi objektif. Langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu: 

1. Merumuskan persoalan ke dalam model matematika. Dalam model 

matematika yang didapat, terbentuk sistem pertidaksamaan linear dan 

fungsi objektif        . 

2. Menggambar daerah yang memenuhi suatu sistem pertidaksamaan. 

3. Menganalisa nilai fungsi objektif, dilakukan dengan menggunakan metode 

uji titik pojok atau metode garis selidik. Dari sini diperoleh nilai optimum 

yaitu nilai maksimum atau minimum. 

Menentukan Nilai Optimum dengan Metode Uji Titik Pojok. 

Secara umum, fungsi objektif mempunyai nilai maksimum atau 

minimum di titik pojok daerah himpunan penyelesaian. Menyelidiki nilai 

Lampiran 23 
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fungsi objektif pada titik–titik pojok himpunan penyelesaian disebut uji titik 

pojok. 

Dengan metode uji titik pojok, nilai optimum dari fungsi tujuan   

      ditentukan dengan cara menghitung nilai   untuk setiap titik pojok 

pada daerah penyelesaian. Dari hasil perhitungan tersebut dapat ditentukan: 

 Nilai maksimum adalah nilai terbesar         dari semua titik 

pojok. 

 Nilai minimum adalah nilai terkecil         dari semua titik pojok. 

Contoh. 

Perusahaan mebel Tekun Belajar memproduksi dua jenis alat rumah tangga 

yaitu rak buku dan meja. Setiap hasil produksi harus melalui dua tahap 

pengerjaan yaitu pemotongan dan perampungan. Untuk pemotongan tiap rak 

buku memerlukan waktu 4 jam dan untuk meja juga sama. Untuk proses 

perampungan, tiap rak buku memerlukan waktu 3 jam dan tiap meja 2 jam. 

Rak buku per buah memberi laba Rp 80.000,00 dan meja per buah Rp 

60.000,00. Waktu yang tersedia untuk pemotongan setiap periode waktu 100 

jam dan untuk perampungan tersedia 60 jam. Tentukan banyaknya rak buku 

dan meja yang harus diproduksi agar perusahaan tersebut mendapat 

keuntungan maksimal! 

Penyelesaian. 

(1) Memahami masalah 

Diketahui:  

 rak buku meja Batasan  

Waktu pemotongan 4 4 100 

Waktu perampungan 3 2 60 

Keuntungan  80.000 60.000 Maks 

Ditanya: banyaknya rak buku dan meja yang harus diproduksi agar 

perusahaan tersebut mendapat keuntungan maksimal. 

(2) Menyusun rencana 

a. Membuat pemodelan untuk kendala waktu pemotongan dan 

perampungan. 
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b. Menggambarkan pembatas sebagai grafik dalam ruang berdimensi 2. 

g. Menentukan daerah penyelesaian yang fisibel (penyelesaian yang 

layak). 

h. Menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian untuk disubstitusikan 

ke dalam fungsi obyektif. 

i. Pilih titik pojok yang menjadikan nilai dari fungsi obyektif bernilai 

maksimum. 

(3) Melaksanakan rencana 

Misal:    banyaknya rak buku. 

   banyaknya meja. 

Menyusun model matematika dari masalah tersebut. 

Fungsi obyektif:                   

Kendala: 

                 

         

    

    

Menggambar daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan. 

(1)        

            

              

            

              

Titik yang melalui garis        adalah        dan       . 

(2)          
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Titik yang melalui garis          adalah        dan       . 

Gambar daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menentukan koordinat titik potong antara garis          dan 

      . 

        ………………...(1) 

             …..(2) 

Substitusi persamaan (2) ke (1) diperoleh 

              

                

                                 

Substitusi nilai      ke persamaan (2) diperoleh 

           

Sehingga koordinat titik potongnya adalah        . 

Menentukan nilai optimum menggunakan metode uji titik pojok. 
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Titik pojok                   

                            

                                      

                                      

                                        

 

(4) Memeriksa kembali 

Jadi agar perusahaan memperoleh keuntungan maksimum, perusahaan 

memproduksi 10 rak buku dan 15 meja. 

 

III. Metode Pembelajaran 

Model  : Project Based Learning. 

Metode : Active Learning, diskusi kelompok, demonstrasi hasil 

proyek, kuis. 

Pendekatan : Konstruktivis. 

 

IV. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (Alokasi waktu 15 menit) 

Waktu Kegiatan Pend. 

Karakter 

Standar 

Proses 

5 

menit 

1. Guru mempersilakan ketua kelas 

memimpin berdoa sebelum memulai 

pelajaran (bila jam pelajaran pertama). 

2. Guru mengucapkan salam untuk 

membuka pelajaran. 

3. Guru mengecek kehadiran peserta 

didik. 

4. Guru menanyakan kabar peserta didik 

yang tidak datang dan atau pertemuan 

sebelumnya tidak datang. 

5. Guru menyiapkan kondisi fisik antara 

Religius 
 

 
 
 

 
 

 
Peduli sosial 
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lain buku pelajaran, Lembar Kerja 

Proyek (LKP_02) (lampiran 23.1). 

5 

menit 

6. Guru menyiapkan kondisi psikis 

peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran dengan meminta peserta 

didik menyiapkan buku paket, buku 

tulis, alat tulis di atas meja dan 

mengumpulkan PR. Guru membahas 

sebentar bila peserta didik mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan PR. 

7. Guru memberitahukan tujuan 

pembelajaran kepada peserta didik. 

8. Guru memberi motivasi kepada 

peserta didik dengan memberitahu 

peserta didik bahwa pembelajaran hari 

ini akan memberikan pengalaman baru 

kepada peserta didik dalam memahami 

materi program linear. 

  

5 

menit 

9. Guru memberikan apersepsi (untuk 

menggali pengetahuan peserta didik) 

dengan mengajukan pertanyaan 

tentang menentukan model 

matematika dari suatu masalah 

program linear. 

10. Guru memastikan bahwa semua 

peserta didik telah menyelesaikan 

proyeknya dengan baik. 

Kerja keras  
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2. Kegiatan Inti (Alokasi waktu 60 menit) 

Waktu Kegiatan Pend. 

Karakter 

Standar 

Proses 

5 menit 1. Guru meminta peserta didik untuk 

duduk berkelompok sesuai kelompok 

pada pertemuan sebelumnya. 

Jujur  

 

 

 

 

 

 

55 menit 2. Masing-masing kelompok 

melaporkan hasil kerja proyek 

mereka di depan kelompok lain 

secara bergantian. 

3. Kelompok yang sedang tidak 

mempresentasikan hasil proyek 

diberikan kesempatan untuk 

memberikan tanggapannya 

disambung komentar dari guru. 

4. Guru membagikan LKPD_02 

(lampiran 23.3) kepada masing-

masing peserta didik untuk 

didiskusikan secara berkelompok. 

5. Guru tidak memberitahu jawaban 

kelompok mana yang paling tepat, 

akan tetapi peserta didik akan 

mengetahui sendiri jawaban yang 

tepat dari masalah proyek setelah 

mengerjakan LKPD_02.  

6. Guru memberi konfirmasi tentang 

pengerjaan LKPD_02 dan memberi 

penguatan pada kelompok yang 

jawabannya benar serta tetap 

Kreatif, Kerja 

Keras 

 

 

Komunikatif, 

Menghargai 

pendapat 

Kerja keras 

Eksplorasi, 

Elaborasi 

 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

Elaborasi  

 

 

 

 

Elaborasi, 

Konfirmasi 

 

 

 

Konfirmasi 
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memberi motivasi pada kelompok 

lain yang jawabannya belum benar. 

 

3. Penutup (Alokasi waktu 15 menit)  

Waktu Kegiatan Pend. 

Karakter 

Standar 

Proses 

7 menit 1. Guru memberi kuis (lampiran 23.5) 

kepada seluruh peserta didik untuk 

dikerjakan secara individu. Sewaktu 

mengerjakan kuis, peserta didik tidak 

ada yang boleh saling membantu. 

2. Guru melakukan konfirmasi dengan 

membahas jawaban tentang kuis 

tersebut. 

Jujur, Mandiri 
 

 
 

 
 

Konfirmasi  

 

 

 

 

Konfirmasi  

8 menit 3. Guru mengarahkan peserta didik 

untuk merangkum materi. 

4. Bersama dengan guru, peserta didik 

merefleksi kegiatan pembelajaran 

matematika hari ini. 

5. Guru memberikan PR (lampiran 

23.7) kepada peserta didik. 

6. Guru menginformasikan materi yang 

akan dibahas pada pertemuan 

berikutnya adalah menentukan nilai 

optimum dari masalah program linear 

menggunakan garis selidik. 

7. Guru memberikan salam kemudian 

keluar ruangan tepat waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religius, 

Disiplin 

 

 

V. Media dan Sumber Belajar 
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1. Media yang digunakan dalam pembelajaran adalah Lembar Kerja Proyek 

buatan peneliti LKP_02 (lampiran 23.1), LKPD_02 (lampiran 23.2). 

2. Sumber materi yang digunakan dalam pembelajaran sebagai berikut. 

 Suyitno, Hardi. 2010. Program Linear. Semarang: Unnes. 

 Masrihani, et al. 2008. Matematika Program Keahlian Akuntansi 

dan Penjualan untuk SMK dan MAK Kelas X. Jakarta: Erlangga. 

VI. Penilaian 

Jenis Penilaian  : Tes tertulis, Laporan Proyek. 

Bentuk soal : Uraian.  

Instrumen  : Lembar Kerja Proyek buatan peneliti LKP_02 (lampiran 

23.1), LKPD_02 (lampiran 23.2), soal kuis (lampiran 23.5), PR (lampiran 

23.7). 

 

              Semarang,        Mei 2013 

 

 Mengetahui   

 Guru Mata Pelajaran Praktikan  

 

 

 

 Drs. Wenang Asianto  Marinda Ditya Putriari 

 NIP. 19640422 199512 1 002 NIM. 4101409015    
 

 
 



207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyek   : membuat bros bunga dari kain chiffon dan asahi. 

Tujuan proyek : memproduksi bros bunga jenis A dan B agar memperoleh 

keuntungan yang maksimal. 

Alat dan bahan:  

1. Kain chiffon. 

2. Gunting kain. 

3. Gunting benang. 

4. Benang. 

5. Lem lilin 

6. Aplikasi untuk bros bunga. 

Cobalah membuat bros bunga jenis A dan B dari pola lingkaran yang telah 

kalian dapatkan. Pola yang kalian dapat terdiri dari 36 pola kain sifon dan 12 

pola kain asahi.  

Bros bunga jenis A dibuat dari 9 pola kain sifon dan 6 pola kain asahi.  

Bros bunga jenis B dibuat dari 9 pola kain sifon dan 2 pola kain asahi.  

Kalian akan mendapat keuntungan dari bros jenis A Rp 3.000,00 dan jenis B 

Rp 1.500,00. 

 
 

Tujuan Pembelajaran : 
Peserta didik mampu menentukan nilai optimum dari suatu masalah 
program linear menggunakan metode uji titik pojok. 

Nama Kelompok: 

1. ........................................ 

2. ........................................ 

3. ........................................ 

4. ........................................ 

5. ........................................  

 

 

Lampiran 23.1 
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Kunci Jawaban Proyek 2 

 

Misal:    banyaknya bros bunga jenis A yang dibuat. 

   banyaknya bros bunga jenis B yang dibuat. 

Model matematika 

Fungsi obyektif:                 

         

         

    

    

Gambar daerah penyelesaiannya 

         

      
      

                  
 

         

      
      

                  

 

 

 

Menentukan koordinat titik potong garis          dan           

                       ….(1) 

                     

Substitusikan persamaan (1) ke (2) diperoleh 

            

               

                           

  

  

    

  

  

  

   

Lampiran 23.2 
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Substitusikan nilai     ke persamaan (1) diperoleh 

        

Jadi koordinat titik potongnya adalah      . 

 

Menentukan nilai optimum 

Titik pojok                 Keterangan  

                             

                                 

                                maks 

                                 

 

Jadi para siswa dapat memperoleh keuntungan maksimum apabila membuat 1 

bros bunga jenis A dan 3 bros bunga jenis B dengan keuntungan Rp 7.500,00. 
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NILAI OPTIMUM MENGGUNAKAN 

METODE UJI TITIK POJOK 
 

 

Mata Pelajaran      : Matematika 

Kelas/ Semester     : X PM/ 2 

Materi                     : Program Linear 

Waktu                     : 20 menit    :    

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

Jawablah pertanyaan berikut pada LKPD dan diskusikan secara kelompok!  

 

 

 

Kalian pasti telah mencoba membuat bros jenis A dan B semaksimum mungkin 

agar keuntungan yang didapat juga maksimum kan? 

Coba kalian periksa jawaban yang kalian dapat memanfaatkan Lembar Kerja 

berikut. 

 

Cobalah menentukan model matematika dari masalah proyek kita. 

Memisalkan dulu apa yang ditanyakan. 

Nama Kelompok: 
1. ............................................ 

2. ............................................ 

3. ............................................ 

4. ............................................ 

5. ............................................ 

Kompetensi Dasar: 

8.3 Menentukan nilai optimum dari system pertidaksamaan linear. 

 
Tujuan Pembelajaran: 

Peserta didik dapat menyelesaikan masalah program linear yang terkait dengan nilai 

optimum menggunakan uji titik pojok. 

Menyelesaikan masalah program linear yang terkait dengan nilai optimum 

menggunakan uji titik pojok 

Lampiran 23.3 
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Misal:     ……………………………………………………. 

   ……………………………………………………. 

Tiap bros bunga jenis A yang terjual mendapat keuntungan Rp 3.000,00 dan 

bros bunga jenis B Rp 1.500,00. 

Fungsi obyektif :  

Maks:    …….……………………….  ………………………………… 

Kendala 1: 1 bros bunga jenis A memerlukan 9 pola kain sifon dan bros bunga 

jenis B juga sama memerlukan 9 pola kain sifon . Pola kain sifon yang dimiliki 

hanya 36 pola. 

Model matematika untuk kendala 1: 

…........   ……….   ……….. 

Kendala 2: 1 bros bunga jenis A memerlukan 6 pola kain asahi sedangkan bros 

bunga jenis B memerlukan 2 pola kain asahi . Pola kain asahi  yang dimiliki 

hanya 12 pola. 

Model matematika untuk kendala 2: 

…........   ……….   ……….. 

Kendala 3: banyaknya bros bunga jenis A dan B yang diproduksi tidak 

mungkin bernilai negatif. 

Model matematika untuk kendala 3: 

…… ....... 

…… ....... 

 

Model matematika dari masalah tersebut: 

Fungsi obyektif: maks   = …………………………………..... 

Kendala: 

…………………………………..... 

…………………………………..... 

…………………………………..... 

…………………………………..... 
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Gambarkan daerah penyelesaian dari masalah tersebut!  

 

……………….=…… 

    

    

        

 

……………….=…… 
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Perhatikan bahwa tujuan proyek kita adalah menentukan banyaknya bros bunga 

jenis A dan B yang harus diproduksi agar keuntungan yang didapat maksimum. 

Jelas keuntungan yang diperoleh dari penjualan bros bunga jenis A adalah Rp 

3.000,00 dan Rp 1.500,00 dari bros bunga jenis B. 

Fungsi obyektif /fungsi tujuan : maks    ……………………… 

Ambil sebarang titik pada daerah penyelesaian kemudian substitusikan ke fungsi 

obyektif. Batasi x dan y adalah bilangan bulat. 

Titik         

  

  

  

  

  

  

Perhatikan titik yang mengakibatkan fungsi obyektif bernilai maksimum adalah 

titik …………. 

Apakah titik tersebut merupakan titik pojok dari daerah penyelesaian? 

Jadi dapat dikatakan bahwa titik yang mengakibatkan fungsi obyektif bernilai 

maksimum merupakan titik…….. dari daerah penyelesaian. 

 

 

 

 

 

Menentukan nilai optimum menggunakan metode uji titik pojok adalah 

dengan mensubstitusikan titik-titik …….. ke fungsi obyektif kemudian 

ditentukan nilai maksimum atau minimumnya. 

KESIMPULAN 



 

214 
 

 214 

Selesaikan soal-soal berikut! 

1. Seorang pedagang sepatu mempunyai modal Rp 8.000.000,00. Ia 

merencanakan membeli dua jenis sepatu, sepatu pria dan sepatu wanita. Harga 

beli sepatu pria adalah Rp 20.000,00 per pasang dan sepatu wanita harga 

belinya Rp 16.000,00 per pasang. Keuntungan dari penjualan sepatu pria dan 

sepatu wanita berturut-turut adalah Rp 6.000,00 dan Rp 5.000,00. Mengingat 

kapasitas kiosnya, ia akan membeli sebanyak-banyaknya 450 pasang sepatu. 

Buatlah model matematika yang sesuai persoalan ini. Berapa keuntungan 

terbesar yang dapat diperoleh? Berapa banyak sepatu pria dan wanita yang 

harus dijual agar pedagang tersebut memperoleh keuntungan sebesar-

besarnya?  

2. Seorang anak di haruskan mengonsumsi 2 jenis tablet setiap hari .Tablet satu 

mengandung 4 unit vitamin A dan 6 unit vitamin B ,sedangkan tablet kedua 

mengandung 8 unit Vitamin A dan 2 unit Vitamin B dalam satu hari anak 

memerlukan 16 unit Vitamin A dan 14 unit Vitamin B .Harga tablet 1 Rp 800/ 

butir dan tablet ke 2 Rp 500/butir .Tentukan biaya minimumnya . 
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NILAI OPTIMUM MENGGUNAKAN 

METODE UJI TITIK POJOK 
 

 

Mata Pelajaran      : Matematika 

Kelas/ Semester     : X PM/ 2 

Materi                     : Program Linear 

Waktu                     : 20 menit    :    

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

Jawablah pertanyaan berikut pada LKPD dan diskusikan secara kelompok!  

 

 

 

Kalian pasti telah mencoba membuat bros jenis A dan B semaksimum mungkin 

agar keuntungan yang didapat juga maksimum kan? 

Coba kalian periksa jawaban yang kalian dapat memanfaatkan Lembar Kerja 

berikut. 

 

Cobalah menentukan model matematika dari masalah proyek kita. 

Memisalkan dulu apa yang ditanyakan. 

Nama Kelompok: 
6. ............................................ 

7. ............................................ 

8. ............................................ 

9. ............................................ 

10.  ............................................ 

Kompetensi Dasar: 

8.3 Menentukan nilai optimum dari system pertidaksamaan linear. 

 
Tujuan Pembelajaran: 

Peserta didik dapat menyelesaikan masalah program linear yang terkait dengan nilai 

optimum menggunakan uji titik pojok. 

Menyelesaikan masalah program linear yang terkait dengan nilai optimum 

menggunakan uji titik pojok 
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Misal:     banyaknya bros bunga jenis A. 

   banyaknya bros bunga jenis B. 

Tiap bros bunga jenis A yang terjual mendapat keuntungan Rp 3.000,00 dan 

bros bunga jenis B Rp 1.500,00. 

Fungsi obyektif :  

Maks:                  

Kendala 1: 1 bros bunga jenis A memerlukan 9 pola kain sifon dan bros bunga 

jenis B juga sama memerlukan 9 pola kain sifon . Pola kain sifon yang dimiliki 

hanya 36 pola. 

Model matematika untuk kendala 1: 

         

Kendala 2: 1 bros bunga jenis A memerlukan 6 pola kain asahi sedangkan bros 

bunga jenis B memerlukan 2 pola kain asahi . Pola kain asahi  yang dimiliki 

hanya 12 pola. 

Model matematika untuk kendala 2: 

         

Kendala 3: banyaknya bros bunga jenis A dan B yang diproduksi tidak 

mungkin bernilai negatif. 

Model matematika untuk kendala 3: 

    

    
Model matematika dari masalah tersebut: 

Fungsi obyektif: maks   =               

Kendala: 
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Gambarkan daerah penyelesaian dari masalah tersebut!
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Perhatikan bahwa tujuan proyek kita adalah menentukan banyaknya bros bunga 

jenis A dan B yang harus diproduksi agar keuntungan yang didapat maksimum. 

Jelas keuntungan yang diperoleh dari penjualan bros bunga jenis A adalah Rp 

3.000,00 dan Rp 1.500,00 dari bros bunga jenis B. 

Fungsi obyektif /fungsi tujuan : maks                  

Ambil sebarang titik pada daerah penyelesaian kemudian substitusikan ke fungsi 

obyektif. Batasi x dan y adalah bilangan bulat. 

 

Titik                 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Menentukan koordinat titik potong garis          dan           

                       ….(1) 

                     

Substitusikan persamaan (1) ke (2) diperoleh 

            

               

                           

                             

Substitusikan nilai     ke persamaan (1) diperoleh 

        

Jadi koordinat titik potongnya adalah      . 

 

Perhatikan titik yang mengakibatkan fungsi obyektif bernilai maksimum adalah 

titik (1,3). 

Apakah titik tersebut merupakan titik pojok dari daerah penyelesaian? Ya. 

Jadi dapat dikatakan bahwa titik yang mengakibatkan fungsi obyektif bernilai 

maksimum merupakan titik pojok dari daerah penyelesaian. 
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Selesaikan soal-soal berikut! 

1. Seorang pedagang sepatu mempunyai modal Rp 8.000.000,00. Ia 

merencanakan membeli dua jenis sepatu, sepatu pria dan sepatu wanita. Harga 

beli sepatu pria adalah Rp 20.000,00 per pasang dan sepatu wanita harga 

belinya Rp 16.000,00 per pasang. Keuntungan dari penjualan sepatu pria dan 

sepatu wanita berturut-turut adalah Rp 6.000,00 dan Rp 5.000,00. Mengingat 

kapasitas kiosnya, ia akan membeli sebanyak-banyaknya 450 pasang sepatu. 

Buatlah model matematika yang sesuai persoalan ini. Berapa keuntungan 

terbesar yang dapat diperoleh? Berapa banyak sepatu pria dan wanita yang 

harus dijual agar pedagang tersebut memperoleh keuntungan sebesar-

besarnya? 

Penyelesaian: 

(1) Memahami masalah 

Diketahui:  

Keuntungan dari penjualan sepatu pria dan sepatu wanita berturut-turut 

adalah Rp 6.000,00 dan Rp 5.000,00. 

Kendala 1: Harga beli sepatu pria adalah Rp 20.000,00 per pasang dan 

sepatu wanita harga belinya Rp 16.000,00 per pasang.Seorang pedagang 

sepatu hanya mempunyai modal Rp 8.000.000,00. 

Kendala 2: Mengingat kapasitas kiosnya, ia akan membeli sebanyak-

banyaknya 450 pasang sepatu. 

Menentukan nilai optimum menggunakan metode uji titik pojok adalah 

dengan mensubstitusikan titik-titik pojok ke fungsi obyektif kemudian 

ditentukan nilai maksimum atau minimumnya. 

KESIMPULAN 
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Atau dapat dituliskan dalam bentuk tabel batasan sebagai berikut. 

 Sepatu pria Sepatu wanita Batasan  

Harga beli (dalam rupiah) 20.000 16.000 8.000.000 

Banyak sepatu yang dibeli 

(pasang) 

1 1 450 

Keuntungan  6.000 5.000 Maks. 

 

Ditanya:  

a) model matematika, 

b) keuntungan maksimum, 

c) banyaknya sepatu wanita dan sepatu pria yang harus dijual agar 

memeproleh keuntungan maksimum. 

(2) Menyusun rencana 

1) Mendefinisikan variabel keputusan. 

2) Menentukan fungsi obyektif. 

3) Menyusun model matematika dari kendala modal yang dimiliki 

pedagang. 

4) Menyusun model matematika dari kendala kapasitas kios. 

5) Persyaratan non negatif. 

6) Menggambar daerah penyelesaian yang memenuhi kendala. 

7) Menentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian. 

8) Substitusi masing-masing titik pojok ke fungsi obyektif. 

9) Pilih titik yang menjadikan nilai fungsi obyektif menjadi maksimum. 

(3) Melaksanakan rencana 

Misal: 

   banyaknya sepatu pria, 

   banyaknya sepatu wanita. 

Model matematika: 

Fungsi obyektif: 
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Kendala: 

                          

            

        

    

    

           

  0 400 

  500 0 

      (0,500) (400,0) 

 

        

  0 450 

  450 0 

      (0,450) (450,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mencari titik potong 
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Jadi titik potongnya           

 

 

 

 

(4) Memeriksa kembali 

Jadi keuntungan terbesar yang diperoleh pedagang sebesar Rp 2.450.000,00 

yaitu dengan menjual 200 sepatu pria dan 250 sepatu wanita. 

 

2. Seorang anak di haruskan mengonsumsi 2 jenis tablet setiap hari .Tablet satu 

mengandung 4 unit vitamin A dan 6 unit vitamin B ,sedangkan tablet kedua 

mengandung 8 unit Vitamin A dan 2 unit Vitamin B dalam satu hari anak 

memerlukan 16 unit Vitamin A dan 14 unit Vitamin B .Harga tablet 1 Rp 800/ 

butir dan tablet ke 2 Rp 500/butir .Tentukan biaya minimumnya. 

Penyelesaian: 

(1) Memahami masalah 

Diketahui:  

Harga tablet 1 Rp 800/ butir dan tablet 2 Rp 500/butir 

Kendala 1: Tablet satu mengandung 4 unit vitamin A ,sedangkan tablet 

kedua mengandung 8 unit Vitamin A dalam satu hari anak memerlukan 16 

unit Vitamin A . 

Kendala 2: Tablet satu mengandung 6 unit vitamin B ,sedangkan tablet 

kedua mengandung 2 unit Vitamin B dalam satu hari anak memerlukan 14 

unit Vitamin B . 

Titik pojok             keterangan 

(0,0) 0  

(0,450) 2.250.000  

(400,0) 2.400.000  

(200,250) 2.450.000 maksimum 
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.Atau dapat dituliskan dalam bentuk tabel batasan sebagai berikut. 

 Tablet 1 Tablet 2 Batasan  

Vitamin A (unit) 4 8 16 

Vitamin B (unit) 6 2 14 

Harga beli per butir (rupiah)  800 500 Min. 

 

Ditanya:  

Biaya minimum yang harus dikeluarkan agar kebutuhan nutrisi anak tetap 

dapat terpenuhi 

(2) Menyusun rencana 

1) Mendefinisikan variabel keputusan. 

2) Menentukan fungsi obyektif dari harga beli tablet satu dan dua. 

3) Menyusun model matematika dari kendala banyaknya kebutuhan 

vitamin A yang harus dipenuhi. 

4) Menyusun model matematika dari kendala banyaknya kebutuhan 

vitamin B yang harus dipenuhi. 

5) Persyaratan non negatif. 

6) Menggambar daerah penyelesaian yang memenuhi kendala. 

7) Menentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian. 

8) Substitusi masing-masing titik pojok ke fungsi obyektif. 

9) Pilih titik yang menjadikan nilai fungsi obyektif menjadi minimum. 

(3) Melaksanakan rencana 

Misal: 

   banyaknya tablet satu, 

   banyaknya tablet dua. 

Model matematika: 

Fungsi obyektif: 

            

Kendala: 
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  0 4 

  2 0 

      (0,2) (4,0) 

 

         

  0  

 
 

  7 0 

      (0,7) 
(
 

 
  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mencari titik potong 

               …..(1) 

        ….(2) 

Substitusi persamaan (1) ke (2) diperoleh 
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Substitusi nilai     ke persamaan (1) diperoleh 

           

Jadi titik potongnya       

 

 

 

 

(4) Memeriksa kembali 

Jadi biaya minimum yang dikeluarkan agar nutrisi tetap terpenuhi adalah 

Rp 2.100,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titik pojok           keterangan 

(0,7) 3500  

(2,1) 2100 minimum 

(4,0) 3200  



226 

 

 

SOAL KUIS 2 

(Pertemuan 2) 

 

Pabrik mobil Brittingham memproduksi dua macam merk mobil mini yaitu 

Nakula dan Sadewa. Dalam pabrik terdapat 3 departemen, yaitu A, B, dan C. 

Nakula diproses di A dengan biaya per unit 20 juta rupiah, dan di C dengan biaya 

per unit 80 juta rupiah dan tidak diproses melalui B. Sadewa diproses di B dengan 

biaya per unit 30 juta rupiah dan di C dengan biaya 50 juta rupiah, dan tidak 

diproses di A. Untuk setiap periode produksi disediakan dana 800 juta rupiah bagi 

departemen A, satu setengah milyar bagi departemen B, dan 4 milyar untuk 

departemen C. Pada periode I tahun 2010, PT Sekarwungu Mobil memesan 20 

buah merk Nakula dan 10 buah merk Sadewa. Nakula dijual dengan harga 120 

juta rupiah dan Sadewa 150 juta rupiah. Tentukan banyaknya mobil Nakula dan 

Sadewa yang harus diproduksi agar pabrik mendapat hasil penjualan yang 

sebesar-besarnya dari produksi periode itu.  

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 23.5 
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JAWABAN SOAL KUIS 2 

  (Pertemuan 2) 

 

Misal:    banyaknya produksi Nakula……(1) 

   banyaknya produksi Sadewa…..(1) 

Model matematika 

Fungsi obyektif:                            ……(1) 

Kendala: 

                            …….(1) 

                              …….(1) 

                                               ……(1) 

         …….(2) 

Gambar daerah penyelesainnya 

          

       

       

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

   

      
  

  

   

   

   

  

   

2 

5 

Lampiran 23.6 
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Titik potong antara garis      dan           

Substitusikan nilai      ke persamaan           diperoleh 

             

        

      

Jadi koordinat titik potongnya        . 

Titik potong antara garis      dan           

Substitusikan nilai      ke persamaan           diperoleh 

             

       

      

Jadi koordinat titik potongnya        . 

Titik pojok                             Keterangan  

                       

                      maksimum 

                       

                       

 

Jadi agar perusahaan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, perusahaan 

tersebut memproduksi 20 mobil Nakula dan 48 mobil Sadewa………(2) 

 

 (Skor maksimum: 25) 

 

2 

2 

4 
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PR 2 

(Pertemuan 2) 

 

1. Seorang pemilik toko tas ingin mengisi tokonya dengan tas kulit dan tas kain, 

masing-masing paling sedikit 100 buah dan 150 buah. Toko tersebut dapat 

memuat 400 tas. Keuntungan untuk tas kulit Rp 20.000,00 dan untuk tas kain Rp 

15.000,00. Jika banyak tas kulit tidak boleh melebihi 150 buah, maka hitunglah 

keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pemilik toko tersebut! 

2. Untuk menghibur anak-anak di suatu pesta ulang tahun, Amy memutuskan untuk 

menyewa beberapa video. Ia dapat menyewa dua jenis video, yaitu video kartun 

yang berdurasi 30 menit dan video animasi yang berdurasi 45 menit. Biaya sewa 

video kartun adalah Rp 7.500,00 per keping, sedangkan video animasi disewakan 

seharga Rp 15.000,00 per keping. Amy harus menghibur anak-anak selama 3 

jam. Agar anak-anak tidak cepat bosan, dia menyewa minimal 2 video dari tiap 

jenis. Tentukan berapa video kartun dan video animasi yang dapat disewa Amy 

agar biaya sewa yang dikeluarkan sekecil-kecilnya. 

 

 

 

 

Lampiran 23.7 
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JAWABAN PR 2 

(Pertemuan 2) 

 

1. Misal:   banyaknya tas kulit……….(1) 

   banyaknya tas kain. ……….(1) 

Model matematika 

Fungsi obyektif :                   

Kendala: 

          

      

        

Gambar daerah penyelesaian 

        

        

        

                      

 

 

 

Menentukan koordinat titik pojok 

Titik potong garis       dengan         

Substitusikan       ke persamaan         diperoleh 

                

Koordinat titik potongnya          . 

 

4 

2 

1 

4 

Lampiran 23.8 
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Titik potong garis       dengan         

Substitusikan       ke persamaan         diperoleh 

                

Koordinat titik potongnya          . 

Menentukan nilai optimum menggunakan metode uji titik pojok 

Titik pojok                   Keterangan  

                                               

                                               

                                               

                                              maksimum 

Jadi keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pedagang adalah  

Rp 6.750.000,00. 

 

 (Skor maksimal = 20) 

 

2. Misal:   banyaknya video kartun……….(1) 

   banyaknya video animasi. ……….(1) 

Model matematika 

Fungsi obyektif:                  

Kendala: 

                                  

    

    

Gambar daerah penyelesaian 

 

         

      

      

                  

 

4 

2 

1 

2 

3 
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Menentukan koordinat titik pojok 

Titik potong garis     dengan          

Substitusikan     ke persamaan          diperoleh 

           

                    

                  
 

 
 

Koordinat titik potongnya(  
 

 
). 

Titik potong garis     dengan          

Substitusikan     ke persamaan          diperoleh 

           

                    

                    

Koordinat titik potongnya     . 

Menentukan nilai optimum menggunakan metode uji titik pojok 

Titik pojok                  Keterangan  

   
 

 
                   (

 

 
)         

 

                                  minimum 

1 

1 

2 

2 
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Jadi agar biaya yang dikeluarkan sekecil-kecilnya namum Amy tetap dapat 

menghibur anak-anak, video yang disewa Amy adalah 3 video kartun dan 2 video 

animasi.       (skor maksimal: 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP Kontrol) 

Nama Sekolah  : SMK Negeri 9 Semarang 

Kompetensi Keahlian : Pemasaran 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : X PM 3/ Genap 

                              Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 

Pertemuan ke-  : 2 

Standar Kompetensi : Menyelesaikan masalah program linier. 

Kompetensi Dasar  : Menentukan nilai optimum dari sistem pertidaksamaan 

linear.  

Indikator Pencapaian Kompetensi :  

Menyelesaikan masalah program linear yang terkait dengan nilai optimum 

menggunakan metode uji titik pojok. 

I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran ekspositori 

diharapkan peserta didik mampu menyelesaikan masalah program linear yang 

terkait dengan nilai optimum menggunakan metode uji titik pojok. 

II. Materi Pembelajaran 

Salah satu masalah program linear adalah menentukan nilai optimum 

suatu fungsi objektif. Langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu: 

1. Merumuskan persoalan ke dalam model matematika. Dalam model 

matematika yang didapat, terbentuk sistem pertidaksamaan linear dan 

fungsi objektif        . 

2. Menggambar daerah yang memenuhi suatu sistem pertidaksamaan. 

3. Menganalisa nilai fungsi objektif, dilakukan dengan menggunakan metode 

uji titik pojok atau metode garis selidik. Dari sini diperoleh nilai optimum 

yaitu nilai maksimum atau minimum. 

Menentukan Nilai Optimum dengan Metode Uji Titik Pojok. 

Secara umum, fungsi objektif mempunyai nilai maksimum atau 

minimum di titik pojok daerah himpunan penyelesaian. Menyelidiki nilai 

Lampiran 24 
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fungsi objektif pada titik–titik pojok himpunan penyelesaian disebut uji titik 

pojok. 

Dengan metode uji titik pojok, nilai optimum dari fungsi tujuan   

      ditentukan dengan cara menghitung nilai   untuk setiap titik pojok 

pada daerah penyelesaian. Dari hasil perhitungan tersebut dapat ditentukan: 

 Nilai maksimum adalah nilai terbesar         dari semua titik 

pojok. 

 Nilai minimum adalah nilai terkecil         dari semua titik pojok. 

Contoh. 

Perusahaan mebel Tekun Belajar memproduksi dua jenis alat rumah tangga 

yaitu rak buku dan meja. Setiap hasil produksi harus melalui dua tahap 

pengerjaan yaitu pemotongan dan perampungan. Untuk pemotongan tiap rak 

buku memerlukan waktu 4 jam dan untuk meja juga sama. Untuk proses 

perampungan, tiap rak buku memerlukan waktu 3 jam dan tiap meja 2 jam. 

Rak buku per buah memberi laba Rp 80.000,00 dan meja per buah Rp 

60.000,00. Waktu yang tersedia untuk pemotongan setiap periode waktu 100 

jam dan untuk perampungan tersedia 60 jam. Tentukan banyaknya rak buku 

dan meja yang harus diproduksi agar perusahaan tersebut mendapat 

keuntungan maksimal! 

Penyelesaian. 

(1) Memahami masalah 

Diketahui:  

 rak buku meja Batasan  

Waktu pemotongan 4 4 100 

Waktu perampungan 3 2 60 

Keuntungan  80.000 60.000 Maks 

Ditanya: banyaknya rak buku dan meja yang harus diproduksi agar 

perusahaan tersebut mendapat keuntungan maksimal. 

(2) Menyusun rencana 

c. Membuat pemodelan untuk kendala waktu pemotongan dan 

perampungan. 
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d. Menggambarkan pembatas sebagai grafik dalam ruang berdimensi 2. 

j. Menentukan daerah penyelesaian yang fisibel (penyelesaian yang 

layak). 

k. Menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian untuk disubstitusikan 

ke dalam fungsi obyektif. 

l. Pilih titik pojok yang menjadikan nilai dari fungsi obyektif bernilai 

maksimum. 

(3) Melaksanakan rencana 

Misal:    banyaknya rak buku. 

   banyaknya meja. 

Menyusun model matematika dari masalah tersebut. 

Fungsi obyektif:                   

Kendala: 

                 

         

    

    

Menggambar daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan. 

(3)        

            

              

            

              

Titik yang melalui garis        adalah        dan       . 

(4)          
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Titik yang melalui garis          adalah        dan       . 

Gambar daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menentukan koordinat titik potong antara garis          dan 

      . 

        ………………...(1) 

             …..(2) 

Substitusi persamaan (2) ke (1) diperoleh 

              

                

                                 

Substitusi nilai      ke persamaan (2) diperoleh 

           

Sehingga koordinat titik potongnya adalah        . 

Menentukan nilai optimum menggunakan metode uji titik pojok. 
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Titik pojok                   

                            

                                      

                                      

                                        

 

(4) Memeriksa kembali 

Jadi agar perusahaan memperoleh keuntungan maksimum, perusahaan 

memproduksi 10 rak buku dan 15 meja. 

 

III. Metode Pembelajaran 

Model  : Ekspositori. 

Metode : Direct Instruction, penugasan, tanya jawab. 

Pendekatan : Kontekstual. 

 

IV. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (Alokasi waktu 15 menit) 

Waktu Kegiatan Pend. 

Karakter 

Standar 

Proses 

5 menit 1. Guru mempersilakan ketua kelas 

memimpin berdoa sebelum memulai 

pelajaran (bila jam pelajaran pertama). 

2. Guru mengucapkan salam untuk 

membuka pelajaran. 

3. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 

4. Guru menanyakan kabar peserta didik 

yang tidak datang dan atau pertemuan 

sebelumnya tidak datang. 

5. Guru menyiapkan kondisi fisik antara 

lain buku pelajaran, kartu masalah, 

Religius 

 
 
 

 
 

 
 
 

Peduli 
sosial 
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penggaris. 

5 menit 6. Guru menyiapkan kondisi psikis peserta 

didik untuk mengikuti pembelajaran 

dengan meminta peserta didik 

menyiapkan buku paket, buku tulis, alat 

tulis di atas meja dan mengumpulkan 

PR. Guru membahas sebentar bila 

peserta didik mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan PR. 

7. Guru memberitahukan tujuan 

pembelajaran kepada peserta didik. 

8. Guru memberi motivasi kepada peserta 

didik dengan memberitahu peserta 

betapa penting dan bermanfaatnya 

materi yang akan dibahas, apalagi untuk 

yang ingin memulai dunia usaha. 

  

5 menit 9. Guru memberikan apersepsi (untuk 

menggali pengetahuan peserta didik) 

dengan mengajukan pertanyaan tentang 

menentukan model matematika dari 

suatu masalah program linear. 

Kerja keras  

 

2. Kegiatan Inti (Alokasi waktu 60 menit) 

Waktu Kegiatan Pend. 

Karakter 

Standar 

Proses 

10 

menit 

1. Guru mengelompokkan peserta didik, 

masing-masing kelompok terdiri dari 5 

orang. 

2. Guru memberi gambaran tentang materi 

yang akan dipelajari dengan 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

 

 

Eksplorasi, 

Elaborasi 
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menceritakan suatu contoh masalah 

yang berkaitan dengan nilai optimum. 

3.  Guru membagikan kartu masalah 

(KM_02) (Lampiran 24.1) kepada 

masing-masing kelompok untuk 

didiskusikan.  

 

 

 

Komunikatif

, Kerja 

keras 

 

 

 

Eksplorasi, 

Elaborasi 

30 

menit 

4. Sambil berkeliling, guru mengawasi 

jalannya diskusi dan membimbing 

peserta didik agar lebih teliti dan cermat 

dalam menyelesaikan permasalahan 

yang ada pada kartu masalah. Guru 

menghargai keberagaman jawaban 

masing-masing kelompok. 

Komunikatif

, Kreatif, 

Toleransi 

Elaborasi, 

Konfirmasi  

20 

menit 

5. Guru meminta kelompok secara sukarela 

untuk menyampaikan hasil diskusinya. 

Kelompok lain yang tidak maju ikut 

menanggapi. 

6. Guru memberikan penguatan dan 

penekanan saat diskusi berlangsung. 

7.  Guru memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk bertanya bila ada 

yang belum paham. 

8. Guru meminta ketua kelas 

mengumpulkan hasil pekerjaan 

kelompok untuk diserahkan kepada 

guru. 

Demokratis, 

Toleransi, 

Komunikatif  

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

Elaborasi, 

Konfirmasi 

 

Konfirmasi  

 

Elaborasi 
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3. Penutup (Alokasi waktu 15 menit)  

Waktu Kegiatan Pend. 

Karakter 

Standar 

Proses 

6 menit 1. Guru memberi kuis (Kuis 2) 

(Lampiran 24.3) kepada seluruh 

peserta didik untuk dikerjakan secara 

individu. Sewaktu mengerjakan kuis, 

peserta didik tidak ada yang boleh 

saling membantu. 

2. Guru melakukan konfirmasi dengan 

membahas jawaban tentang kuis 

tersebut. 

Jujur, 

Mandiri 
 
 

 
 

 

Konfirmasi  

 

 

 

 

 

Konfirmasi  

8 menit 3. Guru mengarahkan peserta didik untuk 

merangkum materi. 

4. Bersama dengan guru, peserta didik 

merefleksi kegiatan pembelajaran 

matematika hari ini. 

5. Guru memberikan PR (PR 2) 

(Lampiran 24.5) kepada peserta didik. 

6. Guru menginformasikan materi yang 

akan dibahas pada pertemuan 

berikutnya adalah menentukan nilai 

optimum dari masalah program linear 

menggunakan garis selidik. 

7. Guru memberikan salam kemudian 

keluar ruangan tepat waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religius, 

Disiplin 

 

 

V. Media dan Sumber Belajar 

Sumber materi yang digunakan dalam pembelajaran sebagai berikut. 

 Suyitno, Hardi. 2010. Program Linear. Semarang: Unnes. 
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 Masrihani, et al. 2008. Matematika Program Keahlian Akuntansi dan 

Penjualan untuk SMK dan MAK Kelas X. Jakarta: Erlangga. 

VI. Penilaian 

Jenis Penilaian  : Tes tertulis, Laporan Proyek. 

Bentuk soal : Uraian.  

Instrumen  : Kartu Masalah 2 (lampiran 24.1), soal kuis (lampiran 

24.3), dan PR (lampiran 24.5). 

 

 

              Semarang,        Mei 2013 

 

 Mengetahui   

 Guru Mata Pelajaran Praktikan  

 

 

 Drs. Wenang Asianto  Marinda Ditya Putriari 

 NIP. 19640422 199512 1 002 NIM. 4101409015    
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KARTU MASALAH (KM 2) 
Selesaikan masalah berikut ini dengan langkah-langkah yang 

jelas dan urut! 
1. Seorang pedagang sepatu mempunyai modal Rp 8.000.000,00. Ia 

merencanakan membeli dua jenis sepatu, sepatu pria dan sepatu wanita. 

Harga beli sepatu pria adalah Rp 20.000,00 per pasang dan sepatu wanita 

harga belinya Rp 16.000,00 per pasang. Keuntungan dari penjualan sepatu 

pria dan sepatu wanita berturut-turut adalah Rp 6.000,00 dan Rp 5.000,00. 

Mengingat kapasitas kiosnya, ia akan membeli sebanyak-banyaknya 450 

pasang sepatu. Buatlah model matematika yang sesuai persoalan ini. Berapa 

keuntungan terbesar yang dapat diperoleh? Berapa banyak sepatu pria dan 

wanita yang harus dijual agar pedagang tersebut memperoleh keuntungan 

sebesar-besarnya?  

2. Seorang anak di haruskan mengonsumsi 2 jenis tablet setiap hari .Tablet satu 

mengandung 4 unit vitamin A dan 6 unit vitamin B ,sedangkan tablet kedua 

mengandung 8 unit Vitamin A dan 2 unit Vitamin B dalam satu hari anak 

memerlukan 16 unit Vitamin A dan 14 unit Vitamin B .Harga tablet 1 Rp 800/ 

butir dan tablet ke 2 Rp 500/butir .Tentukan biaya minimumnya. 

 

Lampiran 24.1 
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KUNCI JAWABAN KM 2 

 

No. Jawaban Skor Skor 

Maksimum 

1. Diketahui:  

Keuntungan dari penjualan sepatu pria dan sepatu wanita 

berturut-turut adalah Rp 6.000,00 dan Rp 5.000,00. 
Kendala 1: Harga beli sepatu pria adalah Rp 20.000,00 per 
pasang dan sepatu wanita harga belinya Rp 16.000,00 per 

pasang.Seorang pedagang sepatu hanya mempunyai modal Rp 
8.000.000,00. 
Kendala 2: Mengingat kapasitas kiosnya, ia akan membeli 

sebanyak-banyaknya 450 pasang sepatu. 
Ditanya:  

model matematika, 
keuntungan maksimum, 
banyaknya sepatu wanita dan sepatu pria yang harus dijual agar 

memeproleh keuntungan maksimum. 

2 25 

Jawab: 
Misal: 

   banyaknya sepatu pria 

   banyaknya sepatu wanita 

2 

Model matematika: 
Fungsi obyektif: 

              
Kendala: 

                          

            
        

    

    

4 

           

  0 400 

  500 0 

      (0,500) (400,0) 

 
        

  0 450 

  450 0 

      (0,450) (450,0) 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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3 

Mencari titik potong 
                       

                            

                          
                      

 

        
           

                            

Jadi titik potongnya           

4 

 

Titik pojok             keterangan 

(0,0) 0  

(0,450) 2.250.000  

(400,0) 2.400.000  

(200,250) 2.450.000 maksimum 

4 

Jadi keuntungan terbesar yang diperoleh pedagang sebesar Rp 

2.450.000,00 yaitu dengan menjual 200 sepatu pria dan 250 
sepatu wanita. 

2 

2 Diketahui:  

Harga tablet 1 Rp 800/ butir dan tablet ke 2 Rp 500/butir 

Kendala 1: Tablet satu mengandung 4 unit vitamin A ,sedangkan 
tablet kedua mengandung 8 unit Vitamin A dalam satu hari anak 

memerlukan 16 unit Vitamin A . 
Kendala 2: Tablet satu mengandung 6 unit vitamin B ,sedangkan 
tablet kedua mengandung 2 unit Vitamin B dalam satu hari anak 

memerlukan 14 unit Vitamin B . 
 

Ditanya:  

Biaya minimum yang harus dikeluarkan agar kebutuhan nutrisi 
anak tetap dapat terpenuhi. 

2 25 

Jawab: 2 
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Misal: 

   banyaknya tablet satu 

   banyaknya tablet dua 

Model matematika: 

Fungsi obyektif: 
            

Kendala: 
         

         

    
    

4 

         

  0 4 

  2 0 

      (0,2) (4,0) 

 
         

  0  

 
 

  7 0 

      (0,7) (
 

 
,0) 

 

4 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

4 

Mencari titik potong 
               …..(1) 

        ….(2) 

Substitusi persamaan (1) ke (2) diperoleh 
              

              

                            

                                
Substitusi nilai     ke persamaan (1) diperoleh 

           

Jadi titik potongnya       
 

4 
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Titik pojok           keterangan 

(0,7)       

(2,1) 2100 minimum 

(4,0) 3200  

3 

Jadi biaya minimum yang dikeluarkan agar nutrisi tetap terpenuhi 
adalah Rp 2.100,00. 

2 

Total skor 50 
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SOAL KUIS 2 

(Pertemuan 2) 

 

Pabrik mobil Brittingham memproduksi dua macam merk mobil mini yaitu 

Nakula dan Sadewa. Dalam pabrik terdapat 3 departemen, yaitu A, B, dan C. 

Nakula diproses di A dengan biaya per unit 20 juta rupiah, dan di C dengan biaya 

per unit 80 juta rupiah dan tidak diproses melalui B. Sadewa diproses di B dengan 

biaya per unit 30 juta rupiah dan di C dengan biaya 50 juta rupiah, dan tidak 

diproses di A. Untuk setiap periode produksi disediakan dana 800 juta rupiah bagi 

departemen A, satu setengah milyar bagi departemen B, dan 4 milyar untuk 

departemen C. Pada periode I tahun 2010, PT Sekarwungu Mobil memesan 20 

buah merk Nakula dan 10 buah merk Sadewa. Nakula dijual dengan harga 120 

juta rupiah dan Sadewa 150 juta rupiah. Tentukan banyaknya mobil Nakula dan 

Sadewa yang harus diproduksi agar pabrik mendapat hasil penjualan yang 

sebesar-besarnya dari produksi periode itu.  
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KUNCI JAWABAN SOAL KUIS 2 

  (Pertemuan 2) 

 

1. Misal:    banyaknya produksi Nakula……(1) 

   banyaknya produksi Sadewa…..(1) 

Model matematika 

Fungsi obyektif:                            ……(1) 

Kendala: 

                            …….(1) 

                              …….(1) 

                                               ……(1) 

         …….(2) 

Gambar daerah penyelesainnya 

          

       

       

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

   

      
  

  

   

   

   

  

   

2 

5 
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Titik potong antara garis      dan           

Substitusikan nilai      ke persamaan           diperoleh 

             

        

      

Jadi koordinat titik potongnya        . 

Titik potong antara garis      dan           

Substitusikan nilai      ke persamaan           diperoleh 

             

       

      

Jadi koordinat titik potongnya        . 

Titik pojok                             Keterangan  

                       

                      maksimum 

                       

                       

 

Jadi agar perusahaan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, perusahaan 

tersebut memproduksi 20 mobil Nakula dan 48 mobil Sadewa………(2) 

 

 (Skor maksimum: 25) 

 

2 

2 

4 
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PR 2 

(Pertemuan 2) 

 

1. Seorang pemilik toko tas ingin mengisi tokonya dengan tas kulit dan tas kain, 

masing-masing paling sedikit 100 buah dan 150 buah. Toko tersebut dapat 

memuat 400 tas. Keuntungan untuk tas kulit Rp 20.000,00 dan untuk tas kain Rp 

15.000,00. Jika banyak tas kulit tidak boleh melebihi 150 buah, maka hitunglah 

keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pemilik toko tersebut! 

2. Untuk menghibur anak-anak di suatu pesta ulang tahun, Amy memutuskan untuk 

menyewa beberapa video. Ia dapat menyewa dua jenis video, yaitu video kartun 

yang berdurasi 30 menit dan video animasi yang berdurasi 45 menit. Biaya sewa 

video kartun adalah Rp 7.500,00 per keping, sedangkan video animasi disewakan 

seharga Rp 15.000,00 per keping. Amy harus menghibur anak-anak selama 3 

jam. Agar anak-anak tidak cepat bosan, dia menyewa minimal 2 video dari tiap 

jenis. Tentukan berapa video kartun dan video animasi yang dapat disewa Amy 

agar biaya sewa yang dikeluarkan sekecil-kecilnya. 
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KUNCI JAWABAN PR 2 

(Pertemuan 2) 

 

1. Misal:   banyaknya tas kulit……….(1) 

   banyaknya tas kain. ……….(1) 

Model matematika 

Fungsi obyektif :                   

Kendala: 

          

      

        

Gambar daerah penyelesaian 

        

        

        

                      

 

 

 

Menentukan koordinat titik pojok 

Titik potong garis       dengan         

Substitusikan       ke persamaan         diperoleh 

                

Koordinat titik potongnya          . 

 

4 

2 

1 

4 
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Titik potong garis       dengan         

Substitusikan       ke persamaan         diperoleh 

                

Koordinat titik potongnya          . 

Menentukan nilai optimum menggunakan metode uji titik pojok 

Titik pojok                   Keterangan  

                                               

                                               

                                               

                                              maksimum 

Jadi keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pedagang adalah  

Rp 6.750.000,00. 

 

 (Skor maksimal = 20) 

 

 

2. Misal:   banyaknya video kartun……….(1) 

   banyaknya video animasi. ……….(1) 

Model matematika 

Fungsi obyektif:                  

Kendala: 

                                  

    

    

Gambar daerah penyelesaian 

         

      

      

                  

 

4 

2 

1 

2 

3 
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Menentukan koordinat titik pojok 

Titik potong garis     dengan          

Substitusikan     ke persamaan          diperoleh 

           

                    

                  
 

 
 

Koordinat titik potongnya(  
 

 
). 

Titik potong garis     dengan          

Substitusikan     ke persamaan          diperoleh 

           

                    

                    

Koordinat titik potongnya     . 

Menentukan nilai optimum menggunakan metode uji titik pojok 

Titik pojok                  Keterangan  

   
 

 
                   (

 

 
)         

 

                                  minimum 

1 

1 

2 

2 
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Jadi agar biaya yang dikeluarkan sekecil-kecilnya namum Amy tetap dapat 

menghibur anak-anak, video yang disewa Amy adalah 3 video kartun dan 2 video 

animasi.       (skor maksimal: 15) 

 

 

2 
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Daftar Peserta Didik Berdasarkan Kelompok 
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Kelompok C 

Dian Ratnasari 

Eka Puspitasari 

Retno Ima‟rifah 

Shelli Oktavia 

Siti Nur Afifah 

Zumrotus Sa‟adah 

Kelompok B 

Adinda Ratna Pratiwi Uno 

Aina Whijayati 

Rahayu Setyaning Pamungkas 

Muslimah 

Ambar Septiawan 

Kelompok A 

Irna Istiana  

Dimas Krisna Armadani  

Nurifani Sintya Ari  

Benedicta Dinda Ch  

Dwi Kurniasari 

 

Kelompok D 

Cindy Aglaunema Nurti Fani 

Dyah Murvitasari 

Ira Rita Dewi  

Maydhina 

Stefanie Maya Witida 

 Ulva Sofiani 

Kelompok E 

Elly Nitika  

Laily Eka Noviana  

Nunung Ambarwati  

Nurul Aminah  

Tita Indah Pramesti 

 Tri Hartini 

Kelompok F 

Lorenza  Ayu  Fatima 

Novika  Putri  Nugrahaning  D. 

Rully Nadya Putri 

Shofia Ismawati 

Suci Nurhayati 
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KISI-KISI PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

No.  Klasifikasi 

Keaktifan 

Indikator No. 

item 

1. Aktivitas 
visual 

Memperhatikan pada saat guru memberikan 

penjelasan. 

1 

Memperhatikan pada saat teman 

mempresentasikan produk. 

13 

2. Aktivitas lisan Bertanya pada teman atau guru tentang materi 

yang belum dipahami. 

3 

Mampu mengemukakan pendapat atau merespon 

pertanyaan dalam diskusi kelompok. 

7 

3. Aktivitas 
mendengarkan 

Mendengarkan guru saat memberikan penjelasan. 2 

Mendengarkan penyajian produk yang 

dipresentasikan kelompok. 

12 

4. Aktivitas 
menulis 

Membuat catatan penting atau menulis penjelasan 

guru dan hasil diskusi kelompok. 

6 

Menuliskan jawaban atas serangkaian pertanyaan 

yang ada di lembar tertulis. 

4 

Mampu membuat kesimpulan hasil diskusi. 8 

5. Aktivitas 

menggambar 

Mampu membuat gambar berupa grafik daerah 

penyelesaian dari masalah yang disajikan. 

5 

6. Aktivitas 

metric 

Mampu menyelesaikan proyek. 10 

Mampu mempresentasikan produk serta proses 

pemecahan masalah pada teman yang lain. 

11 

7. Aktivitas 
mental 

Dapat menganalisis faktor-faktor yang dapat 

mendukung atau menghambat jalannya proyek. 

9 

8. Aktivitas 
emosional 

Bersemangat dan menaruh minat selama kegiatan 

pembelajaran. 

14 
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DAFTAR INDIKATOR DAN PEMBERIAN SKOR LEMBAR 

PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK DENGAN MODEL 

PROJECT BASED LEARNING  

A. Aktivitas visual. 

1. Memperhatikan saat guru memberikan penjelasan 

Aktivitas Skor 
Tidak memperhatikan saat guru memberikan penjelasan. 1 

Memperhatikan penjelasan apabila disuruh oleh guru atau setelah 
diperingatkan. 

2 

Memperhatikan penjelasan dengan baik tetapi tidak mampu 
menjelaskan jika ditunjuk. 

3 

Memperhatikan penjelasan dengan baik dan mampu menjelaskan 
ulang jika ditunjuk. 

4 

 

2. Memperhatikan pada saat teman mempresentasikan produk. 
Aktivitas Skor 

Tidak memperhatikan saat teman mempresentasikan produk. 1 

Memperhatikan penjelasan apabila disuruh oleh guru atau setelah 
diperingatkan. 

2 

Memperhatikan penjelasan dengan baik tetapi tidak mampu 
menjelaskan jika ditunjuk. 

3 

Memperhatikan penjelasan dengan baik dan mampu menjelaskan 
ulang jika ditunjuk. 

4 

 

B. Aktivitas lisan. 

3. Bertanya pada teman atau guru tentang materi yang belum dipahami. 

Aktivitas Skor 
Tidak pernah bertanya dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari 
guru maupun peserta didik lain. 

1 

Bertanya tetapi pertanyaan tidak sesuai dengan materi dan tidak 
bisa menjawab pertanyaan dari guru maupun peserta didik lain. 

2 

Bertanya hanya saat mengalami kesulitan saja dan bisa menjawab 
pertanyaan dari guru maupun peserta didik lain. 

3 

Selalu bertanya untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dan bisa 
menjawab pertanyaan dari guru maupun peserta didik lain. 

4 

 

4. Mampu mengemukakan pendapat atau merespon pertanyaan dalam 

diskusi kelompok. 
Aktivitas Skor 

Pendapat atau respon pertanyaan tidak masuk akal. 1 

Pendapat atau respon pertanyaan kurang tepat tetapi ada kaitan 
dengan materi. 

2 

Pendapat atau respon pertanyaan disampaikan dengan jelas dan 
bisa diterima. 

3 

Pendapat atau respon pertanyaan disampaikan dengan sangat jelas 
dan bisa diterima. 

4 

Lampiran 27 
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C. Aktivitas mendengarkan. 

5. Mendengarkan guru saat memberikan penjelasan. 
Aktivitas Skor 

Tidak mendengarkan pada saat guru memberikan penjelasan. 1 

Mendengarkan penjelasan apabila disuruh oleh guru atau setelah 
diperingatkan. 

2 

Mendengarkan dengan baik tetapi tidak mampu menjelaskan ulang 
jika ditunjuk. 

3 

Mendengarkan dengan baik dan mampu menjelaskan ulang jika 
ditunjuk. 

4 

 

6. Mendengarkan penyajian produk yang dipresentasikan kelompok. 
Aktivitas Skor 

Tidak mendengarkan ketika teman mempresentasikan produk dari 
proyek yang telah dilaksanakan. 

1 

Mendengarkan teman saat mempresentasikan produk setelah 
disuruh oleh guru atau setelah diingatkan. 

2 

Mendengarkan teman yang mempresentasikan hasil produk tetapi 
tidak mampu menjelaskan ulang ketika ditunjuk. 

3 

Mendengarkan presentasi dengan baik dan mampu menjelaskan 
ulang. 

4 

 

D. Aktivitas menulis. 

7. Membuat catatan penting atau menulis penjelasan guru dan hasil 

diskusi kelompok. 

Aktivitas Skor 

Tidak membuat catatan sama sekali. 1 

Membuat catatan tetapi tidak lengkap. 2 

Membuat catatan lengkap tetapi kurang rapi. 3 

Membuat catatan lengkap dan rapi. 4 

 

8. Menuliskan jawaban atas serangkaian pertanyaan yang ada di lembar 

tertulis. 

  Aktivitas Skor 
Tidak menuliskan jawaban sama sekali. 1 

Menuliskan jawaban tetapi tidak lengkap. 2 

Menuliskan jawaban dengan lengkap tetapi kurang rapi. 3 
Menuliskan jawaban dengan lengkap dan rapi. 4 

 

9. Mampu membuat kesimpulan hasil diskusi. 

  Aktivitas Skor 
Tidak membuat kesimpulan sama sekali. 1 

Kesimpulan yang dibuat kurang jelas dan kurang sesuai dengan 
materi. 

2 
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Kesimpulan yang dibuat kurang jelas tetapi sesuai dengan materi. 3 
Kesimpulan yang dibuat sangat jelas dan sesuai dengan materi. 4 

 

E. Aktivitas menggambar. 

10. Mampu membuat gambar berupa grafik daerah penyelesaian dari 

masalah yang disajikan. 

  Aktivitas Skor 

Tidak membuat gambar sama sekali. 1 

Membuat gambar tetapi tidak jelas dan tidak sesuai dengan 
permasalahan. 

2 

Membuat gambar dengan jelas tetapi tidak sesuai dengan 
permasalahan. 

3 

Membuat gambar dengan jelas dan sesuai dengan permasalahan. 4 

 

F. Aktivitas metric. 

11. Mampu menyelesaikan proyek. 

  Aktivitas Skor 

Tidak mampu menyelesaikan proyek. 1 

Mampu menyelesaikan proyek tetapi tidak sesuai dengan hasil 
yang diharapkan. 

2 

Mampu menyelesaikan proyek tetapi kurang sesuai dengan hasil 
yang diharapkan. 

3 

Mampu menyelesaikan proyek dan hasilnya sesuai dengan yang 
diharapkan. 

4 

 

 

12. Mampu mempresentasikan produk serta proses pemecahan masalah 

pada teman yang lain. 

  Aktivitas Skor 

Tidak mampu menyampaikan hasil diskusi dan pasif. 1 

Kurang mampu menyampaikan hasil diskusi dengan baik dan 
kurang komunikatif. 

2 

Mampu menyampaikan hasil diskusi dengan baik dan komunikatif. 3 

Mampu menyampaikan hasil diskusi dengan sangat baik dan 
komunikatif. 

4 

 

G. Aktivitas mental. 

13. Dapat menganalisis faktor-faktor yang dapat mendukung atau 

menghambat jalannya proyek. 

  Aktivitas Skor 

Tidak mampu menganalisis faktor pendukung dan penghambat saat 
proyek. 

1 

Mampu menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat 
tetapi tidak dapat menerapkannya pada aktivitas proyek. 

2 
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Mampu menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat 
tetapi belum keseluruhan dapat diterapkan pada proyek. 

3 

Mampu menganalisis faktor-faktor dan menerapkannya dalam 
proyek secara keseluruhan. 

4 

 

H. Aktivitas emosional. 

14. Bersemangat dan menaruh minat selama kegiatan pembelajaran 

  Aktivitas Skor 

Tidak antusias. 1 

Kurang antusias. 2 
Antusias. 3 

Sangat antusias. 4 
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Kode Tiap Aspek yang Diamati 

Kode Aspek yang diamati 

1 Memperhatikan pada saat guru memberikan penjelasan. 

2 Mendengarkan guru saat memberikan penjelasan. 

3 Bertanya pada teman atau guru tentang materi yang belum dipahami. 

4 Menuliskan jawaban atas serangkaian pertanyaan yang ada di lembar 

tertulis. 

5 Mampu membuat gambar berupa grafik daerah penyelesaian dari 

masalah yang disajikan. 

6 Membuat catatan penting atau menulis penjelasan guru dan hasil 

diskusi kelompok. 

7 Mampu mengemukakan pendapat atau merespon pertanyaan dalam 

diskusi kelompok. 

8 Mampu membuat kesimpulan hasil diskusi. 

9 Dapat menganalisis faktor-faktor yang dapat mendukung atau 

menghambat jalannya proyek. 

10 Mampu menyelesaikan proyek. 

11 Mampu mempresentasikan produk serta proses pemecahan masalah 

pada teman yang lain. 

12 Mendengarkan penyajian produk yang dipresentasikan kelompok. 

13 Memperhatikan pada saat teman mempresentasikan produk. 

14 Bersemangat dan menaruh minat selama kegiatan pembelajaran. 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVTAS PESERTA DIDIK 

Mata pelajaran  : Matematika 

Guru matematika : Drs. Wenang Asianto 
Kelas   : X PM 1 

Hari/tanggal  : 
Petunjuk: berilah penilaian Anda dengan memberikan skor dengan skala rentang 1 sampai 4 pada kolom yang tersedia sesuai dengan kriteria 
penilaian aktivitas siswa! 

No. Kode 

Siswa 

Skor untuk kode aspek yang diamati Jumlah Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 E-01 

 

               

 E-02 

 

               

 E-03 

 

               

 E-04 

 
               

 E-05 

 
               

 E-06 

 
               

 E-07 

 
               

 E-08 

 
               

 E-09 

 

 
 
 

              

 E-10 

 
               

 E-11 

 
               

L
am

p
iran

 2
9

 

2
6
3

 



 

 

 E-12 

 
               

 E-13 
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Kriteria persentase aktivitas siswa adalah sebagai berikut. 
Kurang baik : persentase aktivitas siswa < 25% 

Cukup baik : 25%   persentase aktivitas < 50% 

Baik  : 50%   persentase aktivitas siswa < 75% 

Sangat baik : persentase aktivitas siswa      

Persentase aktivitas siswa dalam pembelajaran = 
          

                    
      

 

Semarang,  Mei 2013 

Observer 

 

 

 

Drs. Wenang Asianto 
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KISI-KISI TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Sekolah  : SMK Negeri 9 Semarang 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/semester : X PM/genap 

Materi pokok : Program Linear  

Bentuk soal  : Uraian 

Alokasi waktu : 90 menit 

 

Standar kompetensi: Menyelesaikan masalah program linear 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator RPP Materi 

pembelajaran 

Indikator soal No. 

soal 

Menentukan 
model matematika 

dari soal cerita. 

Menuliskan model 
matematika dari suatu 

masalah program 
linear. 

Model 
matematika dari 

suatu soal 
cerita. 

Membuat model matematika untuk kendala banyaknya 
pesanan yang harus dipenuhi agar biaya produksi tetap 

seminimal mungkin. 

3 

Membuat model matematika untuk kendala ketersediaan 
bahan baku dan kendala banyaknya pesanan yang harus 

dipenuhi. 

4 

Menentukan nilai 
optimum dari 

sistem 
pertidaksamaan 
linear. 

Menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 

nilai optimum 
menggunakan metode 
uji titik pojok. 

Nilai optimum. Menyelesaikan masalah yang terkait dengan menentukan 
banyaknya barang yang diproduksi agar penjual 

memperoleh keuntungan maksimum. 

1 

Menyelesaikan masalah yang terkait dengan menentukan 
biaya minimum yang harus dikeluarkan. 

2 

 

L
am

p
iran

 3
0

 

2
6
6
 



267 
 

 

 

 

TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Materi   Pokok : Program Linear 

Kelas/ Semester : X PM/ genap 

Waktu : 90 menit 

Banyaknya  soal : 4 

Selesaikan soal berikut sesuai petunjuk yang ada pada masing-masing soal! 

Masalah 1 

Pak Gigih adalah seorang pemilik toko mebel yang menjual  meja dan kursi. Pak 

Gigih membeli meja dari seorang tukang kayu seharga Rp 100.000,00 dan 

menjualnya kembali dengan harga Rp 115.000,00, sedangkan kursi dibeli Pak 

Gigih dengan harga Rp 50.000,00 dan dijual kembali dengan harga Rp 60.000,00. 

Pak Gigih hanya memiliki modal Rp 1.600.000,00. Mengingat kapasitas tokonya, 

Pak Gigih hanya akan membeli meja dan kursi tidak lebih dari 18 buah. Tentukan 

banyaknya meja dan kursi yang harus dibeli Pak Gigih agar mendapat keuntungan 

maksimum! 

Petunjuk 

Selesaikan soal berikut mengikuti langkah I  IV. 

1. Memahami masalah 

Bagaimana perasaanmu saat menemui masalah tersebut?  malas? takut? atau 

tertantang untuk menyelesaikan? 

………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………… 

Adakah bagian dari masalah tersebut yang tidak dapat kamu pahami? Jika ya, 

tuliskan bagian yang tidak kamu pahami tersebut. 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Tuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan dari masalah tersebut. 

Lampiran 31 
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Diketahui: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Ditanya: 

……………………………………………………………………………… 

2. Menyusun rencana 

Tuliskan langkah-langkah yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

3. Melaksanakan rencana 

Tuliskan pada kolom Kontrol tahapan langkah sesuai yang kalian tuliskan pada 

tahap Menyusun Rencana. Kemudian pengerjaan secara detail dituliskan pada 

kolom Detail Langkah Matematika. 

Detail Langkah Matematika Kontrol 
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Detail Langkah Matematika Kontrol 
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4. Memeriksa kembali 

Bagaimana caramu menyimpulkan hasil penghitungan yang telah kamu dapatkan? 

Jelaskan! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

Masalah 2 

Ahli nutrisi menganjurkan konsumsi protein dan karbohidrat dengan kadar 

tertentu bagi tubuh. Satu porsi makanan A mengandung 6 unit protein dan 12 unit 

karbohidrat sedangkan satu porsi makanan B mengandung 2 unit protein dan 8 

unit karbohidrat. Berdasarkan kadar nutrisi harian tubuh, protein yang dibutuhkan 

oleh tubuh adalah 36 unit dan 96 unit karbohidrat. Jika harga satu porsi makanan 

A Rp 6.000,00 dan makanan B Rp 8.000,00. Tentukan biaya yang harus 

dikeluarkan dan banyaknya makanan A dan B yang harus dibeli agar kebutuhan 

nutrisi terpenuhi dengan biaya semurah-murahnya. 

Petunjuk 

Selesaikan soal berikut mengikuti langkah I  IV. 

1. Memahami masalah 

Bagaimana perasaanmu saat menemui masalah tersebut?  malas? takut? atau 

tertantang untuk menyelesaikan? 

………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………… 

Adakah bagian dari masalah tersebut yang tidak dapat kamu pahami? Jika ya, 

tuliskan bagian yang tidak kamu pahami tersebut. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Tuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan dari masalah tersebut. 
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Diketahui: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Ditanya: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

2. Menyusun rencana 

Tuliskan langkah-langkah yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

3. Melaksanakan rencana 

Tuliskan pada kolom Kontrol tahapan langkah sesuai yang kalian tuliskan pada 

tahap Menyusun Rencana. Kemudian pengerjaan secara detail dituliskan pada 

kolom Detail Langkah Matematika. 

Detail Langkah Matematika Kontrol 
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Detail Langkah Matematika Kontrol 
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4. Memeriksa kembali 

Bagaimana caramu menyimpulkan hasil perhitungan yang telah kamu dapatkan? 

Jelaskan! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Masalah 3 

Pabrik mainan anak-anak The Glindinkcraft memiliki dua buah pabrik. Setiap 

periode waktu kedua pabrik memproduksi tiga macam jenis yaitu Logy, Jenky, 

dan Sporty. Pabrik di Ungaran menghasilkan 900 unit jenis Logy , 300 unit jenis 

Jenky, dan 600 jenis Sporty. Pabrik di Tegal menghasilkan 300 unit jenis Logy, 

1800 unit jenis Jenky, dan 1800 jenis Sporty. Biaya produksi pada setiap periode 

waktu untuk pabrik di Ungaran sebesar Rp 30.000.000,00, dan untuk pabrik di 

Tegal sebesar Rp 24.000.000,00. Sebuah toserba memesan 1800 unit jenis Logy, 

4500 jenis Jenky, dan 3600 jenis Sporty. Disamping melayani pesanan, pabrik 

juga menjual melalui toko-toko eceran. Susunlah model matematika masalah 

tersebut, jika pabrik menghendaki biaya produksi yang seminimal mungkin dan 

pesanan dapat terpenuhi. 

Petunjuk 

Selesaikan soal berikut mengikuti langkah I  IV. 

1. Memahami masalah 

Bagaimana perasaanmu saat menemui masalah tersebut?  malas? takut? atau 

tertantang untuk menyelesaikan? 

………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………… 

Adakah bagian dari masalah tersebut yang tidak dapat kamu pahami? Jika ya, 

tuliskan bagian yang tidak kamu pahami tersebut. 

…………………………………………………………………………… 

Tuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan dari masalah tersebut. 
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Diketahui: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Ditanya: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

2. Menyusun rencana 

Tuliskan langkah-langkah yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

3. Melaksanakan rencana 

Tuliskan pada kolom Kontrol tahapan langkah sesuai yang kalian tuliskan pada 

tahap Menyusun Rencana. Kemudian pengerjaan secara detail dituliskan pada 

kolom Detail Langkah Matematika. 

Detail Langkah Matematika Kontrol 
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Detail Langkah Matematika Kontrol 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Memeriksa kembali 

Bagaimana caramu menyimpulkan hasil yang telah kamu dapatkan?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Masalah 4 

Dalam suatu periode waktu produksi, disamping menjual melalui toko, pabrik 

kimia Nitrogunanusa menerima pesanan 320 kg zat A dan 120 kg zat B. Adapun 

zat A dan zat B diperoleh dengan proses pencampuran zat P dan zat Q. Proses 

dengan cara lama menggunakan 1 kg zat P, 3 kg zat Q, dan suatu bahan dasar 

menghasilkan 5 kg zat A dan 2 kg zat B. Proses dengan cara baru menggunakan 4 

kg zat P, 2 kg zat Q dan suatu bahan dasar menghasilkan 3 kg zat A dan 8 kg zat 

B. Zat P tersedia 600 kg dan zat Q tersedia 480 kg. Tentukan model matematika 

dari masalah tersebut! 

Petunjuk 

Selesaikan soal berikut mengikuti langkah I  IV. 
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1. Memahami masalah 

Bagaimana perasaanmu saat menemui masalah tersebut?  malas? takut? atau 

tertantang untuk menyelesaikan? 

………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………… 

Adakah bagian dari masalah tersebut yang tidak dapat kamu pahami? Jika ya, 

tuliskan bagian yang tidak kamu pahami tersebut. 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Tuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan dari masalah tersebut. 

Diketahui: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Ditanya: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

2. Menyusun rencana 

Tuliskan langkah-langkah yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

3. Melaksanakan rencana 

Tuliskan pada kolom Kontrol tahapan langkah sesuai yang kalian tuliskan pada 

tahap Menyusun Rencana. Kemudian pengerjaan secara detail dituliskan pada 

kolom Detail Langkah Matematika.  
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Detail Langkah Matematika Kontrol 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4. Memeriksa kembali 

Bagaimana caramu menyimpulkan hasil yang telah kamu dapatkan? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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RUBRIK PENSKORAN TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

No. Tahap 

pemecahan 

masalah 

Aspek Kriteria Skor 

1 

 

 
 

 
Memahami 

masalah 

Kemauan dari 
dalam diri untuk 

menyelesaikan soal. 

Tidak menunjukkan kemauan keras untuk 
menyelesaikan soal. 

 

 
0 

Menunjukkan kemauan untuk 
menyelesaikan soal. 

 

 
1 

Kemampuan dalam 

memahami soal 
yang ditunjukkan 
dengan penyusunan 

tabel batasan. 

Sama sekali tidak memahami soal. 
 

0 

Hanya sebagian soal saja yang dipahami 

dengan benar. 
 

1 

Memahami soal secara keseluruhan. 
2 

 
 

Menyusun 
rencana 

 
Kemampuan 

menyusun langkah-
langkah untuk 
menyelesaikan soal. 

Tidak menuliskan langkah-langkah untuk 

menyelesaikan soal sama sekali. 
 

0 

Menuliskan langkah-langkah tetapi hanya 

sebagian yang benar atau tidak urut. 
 

1 

Menuliskan langkah-langkah secara 
jelas,lengkap, dan urut. 

 

2 

 

 
 
 

 
 

Melaksanakan 
rencana 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

Kemampuan dalam 
menyelesaikan soal 
sesuai langkah-

langkah yang telah 
direncanakan. 

Tidak ada penyelesaian sama sekali atau ada 

penyelesaian tetapi model matematika 
seluruhnya salah. 
 

0 

Model matematika hanya satu yang benar. 

 
1 

Model matematika hanya dua yang benar. 
 

2 

Model matematika benar tetapi kurang 

lengkap (tidak menuliskan batasan non 
negatif). 

3 
 

Ada penyelesaian soal, model matematika 

benar tetapi gambar daerah penyelesaian 
salah (tidak jelas). 

4 

Ada penyelesaian soal, model matematika 
dan gambar daerah penyelesaian benar 

tetapi salah menentukan titik pojok (titik 

5 
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pojok tidak seluruhnya benar). 
 

Ada penyelesaian soal, model matematika 

dan gambar daerah penyelesaian benar 
tetapi ada sebagian penghitungan nilai 

maksimum pada fungsi obyektif salah. 
 

6 

Ada penyelesaian soal, model matematika, 
gambar daerah penyelesaian, penghitungan 

nilai maksimum benar tetapi salah dalam 
menentukan nilai maksimumnya. 

 

7 

Penyelesaian soal benar seluruhnya. 8 

 

Memeriksa 
kembali 

Kemampuan 
menyimpulkan 
hasil penghitungan 

yang telah didapat. 

Tidak ada usaha untuk menyimpulkan hasil 
penghitungan yang telah didapat. 
 

0 

Menunjukkan usaha untuk menyimpulkan 
hasil penghitungan tetapi kurang tepat 
(tidak jelas). 

 

1 

Benar dalam menyimpulkan hasil 
penghitungan.  

 

2 

2 

Memahami 

masalah 

Kemauan dari 
dalam diri untuk 

menyelesaikan soal. 

Tidak menunjukkan kemauan keras untuk 
menyelesaikan soal. 

 

 
0 

Menunjukkan kemauan untuk 
menyelesaikan soal. 

 

 
1 

 
Kemampuan dalam 

memahami soal 
yang ditunjukkan 

dengan penyusunan 
tabel batasan. 
 

Sama sekali tidak memahami soal yang 
disajikan. 

 

0 

Ada bagian dari soal yang tidak dipahami. 
 

1 

Memahami soal secara keseluruhan. 2 

 
 

 
Menyusun 
rencana 

 
 

Kemampuan 
menyusun langkah-
langkah untuk 

menyelesaikan soal. 

Tidak menuliskan langkah- langkah untuk 
menyelesaikan soal sama sekali. 

 

0 

Menuliskan langkah-langkah tetapi hanya 
sebagian yang benar atau tidak urut. 
 

1 

Menuliskan langkah-langkah secara 
jelas,lengkap, dan urut. 

2 
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Melaksanakan 
rencana 

 
 
 

 
 

 

 
 

Kemampuan dalam 
menyelesaikan soal 
sesuai langkah-

langkah yang telah 
direncanakan. 

Tidak ada penyelesaian sama sekali atau ada 

penyelesaian tetapi model matematika 
seluruhnya salah. 
 

0 

Model matematika hanya satu yang benar. 

 
1 

Model matematika hanya dua yang benar. 
 

2 

Model matematika benar tetapi kurang 

lengkap (tidak menuliskan batasan non 
negatif). 

3 
 

Ada penyelesaian soal, model matematika 

benar tetapi gambar daerah penyelesaian 
salah (tidak jelas). 

4 

Ada penyelesaian soal, model matematika 

dan gambar daerah penyelesaian benar 
tetapi salah menentukan titik pojok (titik 
pojok tidak seluruhnya benar). 

 

5 

Ada penyelesaian soal, model matematika 
dan gambar daerah penyelesaian benar 

tetapi ada sebagian penghitungan nilai 
minimum pada fungsi obyektif salah. 
 

6 

Ada penyelesaian soal, model matematika, 

gambar daerah penyelesaian, penghitungan 
nilai minimum benar tetapi salah dalam 

menentukan nilai minimum yang 
memenuhi. 
 

7 

Penyelesaian soal benar seluruhnya. 

 
8 

 

Memeriksa 
kembali 

Kemampuan 

menyimpulkan 
hasil penghitungan 
yang telah didapat. 

Tidak ada usaha untuk menyimpulkan hasil 

penghitungan yang telah didapat. 
 

0 

Menunjukkan usaha untuk menyimpulkan 

hasil penghitungan tetapi kurang tepat 
(tidak jelas). 
 

1 

Benar dalam menyimpulkan hasil 

penghitungan.  
 

2 

3  
 
 

 
Kemauan dari 
dalam diri untuk 

Tidak menunjukkan kemauan keras untuk 
menyelesaikan soal. 
 

 
0 
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Memahami 
masalah 

menyelesaikan soal. Menunjukkan kemauan untuk 
menyelesaikan soal. 

 

 
1 

 
 

Kemampuan dalam 
memahami soal 

yang ditunjukkan 
dengan penyusunan 
tabel batasan. 

 

Sama sekali tidak memahami soal yang 
disajikan. 

 

0 

Ada bagian dari soal yang tidak dipahami. 
 

1 

Memahami soal secara keseluruhan. 2 

 

 
 

Menyusun 

rencana 

 

 
Kemampuan 
menyusun langkah-

langkah untuk 
menyelesaikan soal. 

Tidak menuliskan langkah- langkah untuk 

menyelesaikan soal sama sekali. 
 

0 

Menuliskan langkah-langkah tetapi hanya 

sebagian yang benar atau tidak urut. 
 

1 

Menuliskan langkah-langkah secara 
jelas,lengkap, dan urut. 

 
 

2 

 
 

Melaksanakan 
rencana 

 

 
 

 

Kemampuan dalam 
menyelesaikan soal 
sesuai tabel yang 

telah dibuat. 

Tidak ada penyelesaian sama sekali atau ada 
penyelesaian tetapi seluruhnya salah. 
 

0 

Satu model matematika benar. 

 

1 

Dua model matematika benar. 
 

2 

Tiga model matematika benar. 3 

Empat model matematika benar. 
 

4 

Lima model matematika benar. 

 

5 

Model matemtika seluruhnya benar.  
 

6 

Memeriksa 
kembali 

Kemampuan 

menyimpulkan 
hasil penghitungan 

yang telah didapat. 

Tidak ada usaha untuk menyimpulkan 
jawaban yang telah didapat. 

 

0 

Menunjukkan usaha untuk menyimpulkan 
jawaban tetapi kurang tepat (tidak jelas). 
 

1 

Benar dalam menyimpulkan jawaban yang 

telah didapat. 
 

2 
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4 

Memahami 
masalah 

Kemauan dari 

dalam diri untuk 
menyelesaikan soal. 

Tidak menunjukkan kemauan keras untuk 

menyelesaikan soal. 
 

 

0 

Menunjukkan kemauan untuk 
menyelesaikan soal. 

 

 
1 

 

 
Kemampuan dalam 
memahami soal 

yang ditunjukkan 
dengan penyusunan 

tabel batasan. 
 

Sama sekali tidak memahami soal yang 

disajikan. 
 

0 

Ada bagian dari soal yang tidak dipahami. 

 

1 

Memahami soal secara keseluruhan. 2 

 

Menyusun 
rencana 

 
Kemampuan 

menyusun langkah-
langkah untuk 

menyelesaikan soal. 

Tidak menuliskan langkah- langkah untuk 

menyelesaikan soal sama sekali. 
 

0 

Menuliskan langkah-langkah tetapi hanya 

sebagian yang benar atau tidak urut. 
 

1 

Menuliskan langkah-langkah secara 

jelas,lengkap, dan urut. 
 

2 

 
 

Melaksanakan 

rencana 
 

 
 

 
Kemampuan dalam 

menyelesaikan soal 
sesuai tabel yang 

telah dibuat. 

Tidak ada penyelesaian sama sekali atau ada 

penyelesaian tetapi seluruhnya salah. 
 

0 

Satu model matematika benar. 

 

1 

Dua model matematika benar. 
 

2 

Tiga model matematika benar. 3 

Empat model matematika benar. 
 

4 

Lima model matematika benar. 

 

5 

Model matemtika seluruhnya benar.  6 

Memeriksa 
kembali 

Kemampuan 
menyimpulkan 
hasil penghitungan 

yang telah didapat. 

Tidak ada usaha untuk menyimpulkan 
jawaban yang telah didapat. 

 

0 

Menunjukkan usaha untuk menyimpulkan 
jawaban tetapi kurang tepat (tidak jelas). 
 

 

1 
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Benar dalam menyimpulkan jawaban yang 
telah didapat. 

 
 

2 
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KUNCI JAWABAN TES AKHIR KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH 

No Tahap 

pemecahan 
masalah 

Jawaban 

 

Skor 

maks. 

1 Memahami 

masalah 

Merasa tertantang, ditunjukkan dengan pengerjaan yang 

sungguh-sungguh. 

1 

 

Diketahui: 

  

 Banyak 
meja 

Banyak 
kursi 

batasan 

Harga beli 100.000 50.000 1.600.000 

Banyaknya yang 
dibeli 

1 1 18 

Keuntungan 15.000 10.000 maksimum 

 
Ditanya:  

Banyak kursi dan meja yang harus dibeli agar Pak Gigih 
memperoleh keuntungan maksimum. 

 
 
 

 
2 

Menyusun 

rencana 

Langkah-langkah: 

Membuat pemodelan untuk kendala modal yang dimiliki 
dan kapasitas kios. 

Membuat pemodelan untuk fungsi obyektif dari 
keuntungan tiap meja dan tiap kursi. 
Menggambar daerah penyelesaian yang memenuhi 

kendala. 
Menentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian. 

Substitusi masing-masing titik pojok ke fungsi obyektif. 
Pilih titik yang menjadikan nilai fungsi obyektif menjadi 
maksimum. 

 

2 

Melaksanakan 
rencana 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Misal:  
   banyaknya meja. 

   banyaknya kursi. 

Model matematika: 

Fungsi obyektif:                   

Kendala: 
                                   

       

    

    
 

 

Menggambar daerah yang memenuhi sistem 

pertidaksamaan. 

8 
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Titik yang melalui garis         adalah        dan 

      . 
       

           

             

           

              
Titik yang melalui garis        adalah        dan 

      . 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Menentukan koordinat titik potong garis        

dan 

          

             ……….(1) 

        …………….(2) 
Substitusikan persamaan (1) ke persamaan (2) diperoleh 
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Substitusikan nilai      ke persamaan (1) diperoleh 

       

         

     
Koordinat titik potong nya (14,4). 

 
Menentukan nilai maksimum menggunakan metode 

uji titik pojok. 

 

Titik–

titik 

pojok 

                    

                             

                                     

                                    maks 

                                     
 

Memerika 

kembali 

Jadi Pak Gigih dapat memperoleh keuntungan 

maksimum apabila membeli meja sebanyak 14 dan kursi 
sebanyak 4. 

2 

Jumlah skor 15 

2 Memahami 
masalah 

Merasa tertantang, ditunjukkan dengan pengerjaan yang 
sungguh-sungguh. 

1 

Diketahui: 

 Banyak 
makanan A 

Banyak 
makanan B 

batasan 

Protein  6 2 36 

Karbohidrat 12 8 96 

Harga 6.000 8.000 minimal 

 

Ditanya: berapa biaya minimum yang harus dikeluarkan 
untuk membeli makanan A dan B agar kebutuhan nutrisi 
tetap terpenuhi. 

2 

Menyusun 

rencana 

Langkah-langkah: 

Membuat pemodelan untuk kendala banyaknya protein 
dan karbohidrat yang harus dipenuhi. 
Membuat pemodelan untuk fungsi obyektif dari harga 

tiap jenis makanan. 
Menggambar daerah penyelesaian yang memenuhi 

kendala-kendala. 
Menentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian. 
Substitusi masing-masing titik pojok ke fungsi obyektif. 

Pilih nilai minimum dari nilai fungsi obyektif. 

2 
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Melaksanakan 
rencana 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Model matematika: 
Fungsi obyektif: 

                
Kendala: 

         

          
    

    

Menggambar daerah yang memenuhi sistem 

pertidaksamaan. 

         
              

            

              
  

 
    

              

                   

                
  

 
 

                
Titik yang melalui garis          adalah        
dan      . 
          

               

                 
  

 
    

               

                 
  

  
   

Titik yang melalui garis           adalah        
dan      . 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

8 

3 

   

  

 

6 

   

  

  

   

4 
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Menentukan koordinat titik potong garis        
   dan 

           

         …..(1) 

                        ….(2) 

Substitusi persamaan (2) ke (1) diperoleh 
                

                

                            
                               

Substitusi nilai     ke persamaan (2) diperoleh 

            

Jadi titik potongnya      . 
Menentukan nilai maksimum menggunakan metode 

uji titik pojok. 

 

Titik–

titik 

pojok 

:                  

                                   

                                

                               min 
 

Memeriksa 
kembali 

Jadi biaya minimum yang dikeluarkan agar nutrisi tetap 
terpenuhi adalah Rp 48.000,00. 

2 

Jumlah skor 15 

3 Memahami 
masalah 

 
 
 

 
 

 

Merasa tertantang, ditunjukkan dengan pengerjaan yang 
sungguh-sungguh. 

1 

Diketahui: 

 

 

Ditanya: susun model matematika dari masalah tersebut, 
jika pabrik menghendaki biaya produksi yang seminimal 

mungkin dan pesanan dapat terpenuhi. 

 Ungaran Tegal Batasan 

Logy  900 300 1800 

Jenky 300 1800 4500 

Sporty 600 1800 3600 

Biaya  30.000.000 24.000.00 min 

2 

 
 
 

 
 

 
Menyusun 

rencana 

Langkah-langkah: 

Membuat pemodelan untuk banyaknya Logy yang 

diproduksi agar dapat memenuhi pesanan. 

2 
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Membuat pemodelan untuk banyaknya Jenky yang 
diproduksi agar dapat memenuhi pesanan. 

Membuat pemodelan untuk banyaknya Sporty yang 
diproduksi agar dapat memenuhi pesanan. 
Membuat pemodelan fungsi obyektif dari biaya masing-

masing pabrik. 

Melaksanakan 
rencana 

Misal:  

  = banyaknya periode waktu kerja di Ungaran. 

   banyaknya periode waktu kerja di Tegal. 

Model matematika: 
Fungsi obyektif:                           

Kendala: 
                      

                        

                       

    
    

6 

Memeriksa 
kembali 

 
 
 

 
 

Jadi model matematika dari masalah tersebut, jika pabrik 
menghendaki biaya produksi yang seminimal mungkin 

dan pesanan dapat terpenuhi adalah  
                          

       

        
       

    

    

 

2 

Jumlah skor  13 

4.  Memahami 
masalah 

Merasa tertantang, ditunjukkan dengan pengerjaan yang 
sungguh-sungguh. 

1 

Diketahui: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ditanya: model matematika. 

 Proses 
cara 

lama 

Proses 
cara baru 

batasan 

Zat P 1 4 600 

Zat Q 3 2 480 

Zat A 5 3 320 

Zat B 2 8 120 

2 

 
Menyusun 

Langkah-langkah: 
Membuat pemodelan untuk kendala ketersediaan zat P. 

2 
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rencana 
 

 
 

Membuat pemodelan untuk kendala ketersediaan zat Q. 
Membuat pemodelan untuk kendala pesanan zat A. 

Membuat pemodelan untuk kendala pesanan zat B. 
 

Melaksanakan 

rencana 

Misal:    banyaknya proses cara lama. 

   banyaknya proses cara baru.  

Model matematikanya 
         

          

          
                  

    

    

6 

Memeriksa 

kembali 

Jadi model matematika dari masalah pabrik kimia 

Nitrogunanusa adalah  
         

          

          
                  

    

    

2 

Jumlah skor 13 

                       

      
                         

                   
    



284 
 

 

DAFTAR NILAI TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH KELAS 

SAMPEL PENELITIAN 

Kelas Eksperimen (X PM 1) Kelas Kontrol (X PM 3) 

Kode Nilai Ket. Kode Nilai Ket. 

E-01 82 T K-01 72 T 

E-02 83 T K-02 80 T 

E-03 87 T K-03 93 T 

E-04 78 T K-04 67 TT 

E-05 83 T K-05 91 T 

E-06 74 T K-06 72 T 

E-07 87 T K-07 72 T 

E-08 71 T K-08 68 TT 

E-09 81 T K-09 86 T 

E-10 72 T K-10 71 T 

E-11 83 T K-11 67 TT 

E-12 94 T K-12 58 TT 

E-13 82 T K-13 72 T 

E-14 80 T K-14 78 T 

E-15 72 T K-15 78 T 

E-16 56 TT K-16 72 T 

E-17 47 TT K-17 50 TT 

E-18 72 T K-18 78 T 

E-19 65 TT K-19 75 T 

E-20 87 T K-20 58 TT 

E-21 74 T K-21 73 T 

E-22 74 T K-22 78 T 

E-23 92 T K-23 58 TT 

E-24 79 T K-24 72 T 

E-25 65 TT K-25 55 TT 

E-26 72 T K-26 63 TT 

E-27 74 T K-27 73 T 

E-28 74 T K-28 86 T 

E-29 81 T K-29 71 T 

E-30 78 T K-30 46 TT 

E-31 72 T K-31 80 T 

E-32 72 T K-32 73 T 
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UJI NORMALITAS DATA HASIL PENELITIAN KELAS X PM 1  

(KELAS EKSPERIMEN) 

Hipotesis: 

  : data sampel berdistribusi normal. 

  : data sampel tidak berditribusi normal. 

Rumus: 

   ∑
       

 

  

 

   

 

Kriteria pengujian: 

   diterima apabila        
    

          
 dimana   

          
 didapat dari 

tabel chi kuadrat dengan taraf signifikan 5%. 

 

 

 

Perhitungan: 

Nilai tertinggi  = 94 

Nilai terendah    = 47 

Banyak kelas  = 6 

                      
                            

                        
 

     

 
      

Dipilih panjang kelas = 8 

No. Kelas interval             ̅     ̅      ̅          ̅   

1 47 - 54 1 50.5 50.5 

77.5 

-27 729 729 

2 55 - 62 2 58.5 117 -19 361 722 

3 63 - 70 1 66.5 66.5 -11 121 121 

4 71 - 78 13 74.5 968.5 -3 9 117 

5 79 - 86 10 82.5 825 5 25 250 

6 87 - 94 5 90.5 452.5 13 169 845 

Jumlah 32 423 2480 -42 1414 2784 

 

  
           

Daerah penolakan 

Ho 
Daerah 

penerimaan Ho 
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  √
∑       ̅  

   
 √

    

    
       

No Kelas interval 
batas Z untuk Peluang  Luas kelas  

      
       

 

  
 

kelas 
 batas 
kelas 

untuk Z untuk Z 

1 47 - 54 46.5 -3.27 0.4995 0.007 0.224 1 2.688286 

2 55 - 62 54.5 -2.43 0.4925 0.0496 1.5872 2 0.107361 

3 63 - 70 62.5 -1.58 0.4429 0.1725 5.52 1 3.701159 

4 71 - 78 70.5 -0.74 0.2704 0.3142 10.054 13 0.862961 

5 79 - 86 78.5 0.11 0.0438 0.2851 9.1232 10 0.084266 

6 87 - 94 86.5 0.95 0.3289 0.1344 4.3008 5 0.113672 

  94.5 1.79 0.4633     Jumlah  7.557706 

 

Dari hasil penghitungan diperoleh harga        
        

Untuk taraf signifikan 5% dengan          diperoleh       
            

  

     . 

 

 

 

 

Karena        
        

  maka    diterima, artinya data berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Daerah penolakan 

Ho 
Daerah 

penerimaan Ho 
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UJI NORMALITAS DATA HASIL PENELITIAN KELAS X PM 3  

(KELAS KONTROL) 

Hipotesis: 

  : data sampel berdistribusi normal. 

  : data sampel tidak berditribusi normal. 

Rumus: 

   ∑
       

 

  

 

   

 

Kriteria pengujian: 

   diterima apabila        
    

          
 dimana   

          
 didapat dari 

tabel chi kuadrat dengan taraf signifikan 5%. 

 

 

 

Perhitungan: 

Nilai tertinggi  = 93 

Nilai terendah    = 46 

Banyak kelas  = 6 

                      
                            

                        
 

     

 
      

Dipilih panjang kelas = 8 

No. Kelas interval             ̅     ̅      ̅          ̅   

1 46  - 53 2 49.5 99 

72.5 

-23 529 1058 

2 54  - 61 4 57.5 230 -15 225 900 

3 62  - 69 4 65.5 262 -7 49 196 

4 70  - 77 12 73.5 882 1 1 12 

5 78  - 85 6 81.5 489 9 81 486 

6 86  - 93 4 89.5 358 17 289 1156 

Jumlah 32 417 2320 -18 1174 3808 
 

  √
∑       ̅  

   
 √

    

    
        

  
           

Daerah penolakan 

Ho 
Daerah 

penerimaan Ho 
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No. Kelas interval 
batas Z untuk Peluang  

Luas 
kelas  

      
       

 

  
 kelas  batas 

kelas 
untuk Z untuk 

Z 

1 46   53 45.5 -2.44 0.4927 0.0363 1.162 2 0.605122 

2 54   61 53.5 -1.71 0.4564 0.1175 3.76 4 0.015319 

3 62   69 61.5 -0.99 0.3389 0.2325 7.44 4 1.590538 

4 70   77 69.5 -0.27 0.1064 0.28 8.96 12 1.031429 

5 78   85 77.5 0.45 0.1736 0.2054 6.573 6 0.049918 

6 86   93 88.5 1.17 0.379 0.0916 2.931 4 0.389715 

  93.5 1.89 0.4706      Jumlah  3.682044 

 

Dari hasil penghitungan diperoleh harga        
         

Untuk taraf signifikan 5% dengan          diperoleh       
            

  

     . 

 

 

 

 

Karena        
        

  maka    diterima, artinya data berdistribusi normal. 

 

 

      

Daerah penolakan 

Ho 
Daerah 

penerimaan Ho 
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UJI HOMOGENITAS DATA HASIL PENELITIAN 

Hipotesis: 

  :   
    

  (tidak ada perbedaan varians antara kedua kelompok sampel). 

  :   
    

  (terdapat perbedaan varians antara kedua kelompok sampel). 

Rumus: 

        
                

                
 

Kriteria pengujian: 

   diterima apabila                  

 
        

 dengan taraf signifikan 5%. 

Perhitungan: 

Kelas N Rata-rata            

Eksperimen 32 76,25 94,9032258 
1,24197 

Kontrol 32 71,4375 117,866935 

Untuk taraf signifikan 5% dengan            dan            

diperoleh harga                           . 

Karena                maka    diterima artinya kedua kelas memiliki varians 

yang sama (homogen). 
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UJI KETUNTASAN BELAJAR (UJI PROPORSI PIHAK KANAN) 

Hipotesis: 

  :         (persentase peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan 

model PjBL yang telah memenuhi KKM kurang dari atau sama dengan 74,5%). 

  :         (persentase peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan 

model PjBL yang telah memenuhi KKM lebih dari 74,5%). 

Rumus: 

  

 
 
   

√        
 

 

Kriteria pengujian: 

   ditolak apabila          dengan taraf signifikan 5%. 

Perhitungan: 

               

28 32 0,745 1,687 

Untuk taraf signifikan 5% diperoleh           . 

Karena              maka    ditolak dan terima    artinya persentase peserta 

didik yang mengikuti pembelajaran dengan model PBL yang telah memenuhi 

KKM lebih dari 74,5%. 
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UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA SATU PIHAK (PIHAK KANAN) 

Hipotesis: 

  :       (nilai rata-rata peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan 

model PBL kurang dari atau sama dengan peserta didik yang megikuti 

pembelajaran dengan model ekspositori). 

  :       (nilai rata-rata peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan 

model PBL lebih dari peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan model 

ekspositori). 

Rumus: 

 

 dengan  

 

Kriteria pengujian: 

   diterima apabila        dengan taraf signifikan 5% dan           . 

Perhitungan: 

Kelas    ̅                                   

Eksperimen 32 76,25 94,90323 
106,385 10,314314 1,866338 

Kontrol 32 71,437 117,8669 

Untuk taraf signifikan 5% dan dk=62 diperoleh                  . 

Karena                maka    ditolak dan terima    artinya nilai rata-rata 

peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan model PBL lebih dari kelas 

yang megikuti pembelajaran dengan model ekspositori. 

 

 
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

 √
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SKOR HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK KELAS 

EKSPERIMEN 

(Pertemuan 1) 

 

Kode 
siswa 

No item aspek yang diamati 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

jumlah 

skor 

E-01 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 46 

E-02 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 50 

E-03 2 2 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 43 

E-04 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 40 

E-05 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 47 

E-06 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 44 

E-07 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 48 

E-08 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 44 

E-09 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 43 

E-10 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 42 

E-11 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 49 

E-12 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 51 

E-13 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 44 

E-14 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 47 

E-15 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 44 

E-16 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 44 

E-17 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 40 

E-18 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 50 

E-19 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 48 

E-20 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 50 

E-21 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 43 

E-22 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 39 

E-23 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 53 

E-24 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 42 

E-25 2 2 1 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 36 

E-26 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 40 

E-27 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 42 

E-28 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 42 

E-29 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 3 42 

E-30 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 43 

E-31 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 3 42 

E-32 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 36 
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SKOR HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK KELAS 

EKSPERIMEN 

(Pertemuan 2) 

 

Kode 
siswa 

No item aspek yang diamati 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

jumlah 

skor 

E-01 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 47 

E-02 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 48 

E-03 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 45 

E-04 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 

E-05 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 48 

E-06 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

E-07 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 49 

E-08 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

E-09 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 44 

E-10 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 

E-11 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 51 

E-12 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 52 

E-13 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

E-14 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 48 

E-15 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

E-16 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

E-17 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 

E-18 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 51 

E-19 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 49 

E-20 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 51 

E-21 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 44 

E-22 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 42 

E-23 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 53 

E-24 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 

E-25 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 38 

E-26 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 

E-27 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 45 

E-28 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 

E-29 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 43 

E-30 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 44 

E-31 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 43 

E-32 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 40 
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PERHITUNGAN SKOR AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No              
    

  

1 46.5 82 3813 2162.25 6724 

2 49 83 4067 2401 6889 

3 44 84 3696 1936 7056 

4 41.5 78 3237 1722.25 6084 

5 47.5 83 3942.5 2256.25 6889 

6 44.5 74 3293 1980.25 5476 

7 48.5 87 4219.5 2352.25 7569 

8 44.5 71 3159.5 1980.25 5041 

9 43.5 81 3523.5 1892.25 6561 

10 42.5 72 3060 1806.25 5184 

11 50 83 4150 2500 6889 

12 51.5 94 4841 2652.25 8836 

13 44.5 82 3649 1980.25 6724 

14 47.5 80 3800 2256.25 6400 

15 44.5 72 3204 1980.25 5184 

16 44.5 56 2492 1980.25 3136 

17 40.5 47 1903.5 1640.25 2209 

18 50.5 72 3636 2550.25 5184 

19 48.5 65 3152.5 2352.25 4225 

20 50.5 87 4393.5 2550.25 7569 

21 43.5 74 3219 1892.25 5476 

22 40.5 74 2997 1640.25 5476 

23 53 92 4876 2809 8464 

24 42.5 79 3357.5 1806.25 6241 

25 37 65 2405 1369 4225 

26 40.5 72 2916 1640.25 5184 

27 43.5 74 3219 1892.25 5476 

28 42.5 74 3145 1806.25 5476 

29 42.5 81 3442.5 1806.25 6561 

30 43.5 78 3393 1892.25 6084 

31 42.5 72 3060 1806.25 5184 

32 38 72 2736 1444 5184 

Jumlah 1434 2440 109998.5 64735.5 188860 

Keterangan: 
X: skor aktivitas 

Y: nilai hasil belajar aspek kemampuan pemecahan masalah 
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   Kelompok ni  
Y 

 
 

37 1 1 65 0 

38 2 1 72 0 

40.5 

3 3 

72 

452.6666667 

40.5 74 

40.5 47 

41.5 4 1 78 0 

42.5 

5 5 

72 

69.2 

42.5 79 

42.5 74 

42.5 81 

42.5 72 

43.5 

6 4 

74 

34.75 
43.5 78 

43.5 81 

43.5 74 

44 7 1 84 0 

44.5 

8 5 

74 

356 

44.5 82 

44.5 71 

44.5 72 

44.5 56 

46.5 9 1 82 0 

47.5 
10 2 

80 
4.5 

47.5 83 

48.5 
11 2 

65 
1.020948753 

48.5 87 

49 12 1 83 0 

50 13 1 83 0 

50.5 
14 2 

87 
112.5 

50.5 72 

51.5 15 1 94 0 

53 16 1 92 0 

 

∑   
 ∑   

 

  
 



303 
 

 

UJI KELINEARAN MODEL REGRESI 

Hipotesis: 

  : regresi linear. 

  : regresi non linear. 

Rumus: 

        
  

  

  
 

 

Kriteria pengujian: 

   diterima apabila                         dengan taraf signifikan 5%. 

Perhitungan: 

Sumber variasi            

Tuna cocok                              
         

Kekeliruan                                

Untuk taraf signifikan 5% diperoleh                          . 

Karena                         maka terima    jadi regresi linear.  
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PERSAMAAN REGRESI LINEAR 

 

Persamaan regresi linear secara umum dapat ditulis 

 

 

Dengan  

  
 ∑   (∑  

 )  ∑    ∑     

 ∑  
   ∑   

 
 

  
 ∑      ∑    ∑   

 ∑  
   ∑   

 
 

Perhitungan: 

  
 ∑   (∑  

 )  ∑    ∑     

 ∑  
   ∑   

 
 

 
                              

                    
          

  
 ∑      ∑    ∑   

 ∑  
   ∑   

 
 

 
                         

                    
          

 

Jadi diperoleh persamaan regresi linear  ̂             . 

Keterangan. 

   kemampuan pemecahan masalah 

   aktivitas belajar peserta didik 

 

 

 

 ̂       
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UJI KEBERARTIAN KOEFISIEN REGRESI 

Hipotesis: 

  : koefisien arah regresi tidak berarti. 

  : koefisien arah regresi berarti. 

Rumus: 

        
  

   

  
   

 

Kriteria pengujian: 

   ditolak apabila                       dengan taraf signifikan 5%. 

Perhitungan: 

Sumber variasi            

Regresi (a)                 

        Regresi (b|a)                           

Residu                             

Jumlah             

Untuk taraf signifikan 5% diperoleh                         . 

Karena                       maka tolak    dan terima    jadi koefisien arah 

regresi berarti.  
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UJI KEBERARTIAN KOEFISIEN KORELASI 

 

Hipotesis: 

  : tidak ada hubungan antara aktivitas peserta didik yang memperoleh PBL 

terhadap kemampuan pemecahan masalah 

  : ada hubungan antara aktivitas peserta didik yang memperoleh PBL terhadap 

kemampuan pemecahan masalah  

Rumus: 

  
 ∑      ∑    ∑   

√  ∑  
   ∑   

    ∑  
   ∑   

  

 

Kriteria pengujian: 

   ditolak apabila                dengan taraf signifikan 5%. 

Perhitungan: 

  
 ∑      ∑    ∑   

√  ∑  
   ∑   

    ∑  
   ∑   

  

 

 
                       

√                                      
 

          

Untuk taraf signifikan 5% dan      diperoleh harga             . 

Karena                maka terima    artinya ada hubungan antara aktivitas 

peserta didik yang memperoleh PBL terhadap kemampuan pemecahan masalah. 
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Contoh Pekerjaan Peserta Didik 
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Contoh Hasil Pekerjaan Peserta Didik saat Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 
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