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LAMPIRAN 1 

Surat - Surat Penelitian  

 

1.1 Surat Ijin Penelitian 

1.2 Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran 1.1 
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Lampiran 1.2 
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LAMPIRAN 2 

Perangkat Pembelajaran 

 

2.1 Silabus Mata Pelajaran Matematika 

  Kelas X 

2.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

  (RPP) 
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SILABUS MATA PELAJARAN: MATEMATIKA (WAJIB) 

 

 

Satuan Pendidikan :  SMA 

Kelas   :  X 

Kompetensi Inti :   

KI1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

KI4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Pembelajaran  Penilaian  Aloka

si 

Wakt

u 

Sumber 

Belajar 

3.3Mendeskrip

sikan 

konsep 

sistem 

persamaan 

linear dua 

dan tiga 

variabel 

serta 

pertidaksa

maan 

linear dua 

variabel 

dan 

mampu 

menerapka

n berbagai 

strategi 

yang 

efektif 

dalam 

menentuka

Sistem 

Persamaan 

dan 

Pertidaksa

maan 

Linear Dua 

Variabel, 

dan Sistem 

Persamaan 

Linear Tiga 

Variabel 

Mengamati 
Membaca 

mengenai 

ekspresi sistem 

persamaan 

linear dua, tiga 

variabel, dan 

pertidaksamaan 

linear dua 

variabel, cara 

menentukan 

himpunan 

penyelesaianny

a, dan masalah 

nyata yang 

disajikan dalam 

model 

matematika, 

serta 

penyelesaianny

a.  

Menanya 

Tugas  

 Membaca 

mengenai 

ekspresi 

sistem 

persamaan 

linier dua, 

tiga 

variabel, 

dan 

pertidaksam

aan linier 

dua 

variabel, 

cara 

menentukan 

himpunan 

penyelesaia

nnya, dan  

 

masalah 

12 jam 

pelajar

an 

 Buku 

Teks 

Pelajara

n 

Matemat

ika kelas 

X. 

 Buku 

referensi 

dan 

artikel. 

Internet. 

Lampiran 2.1 
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n 

himpunan 

penyelesaia

nnya serta 

memeriksa 

kebenaran 

jawabanny

a dalam 

pemecahan 

masalah 

matematika

. 

4.4

 Menggu

nakan 

SPLDV, 

SPLTV 

dan sistem 

pertidaksa

maan 

linear dua 

variabel 

(SPtLDV) 

untuk 

menyajika

n masalah 

kontekstua

l dan 

menjelask

an makna 

tiap 

besaran 

secara 

lisan 

maupun 

tulisan 

4.5 Membuat 

model 

matematik

a berupa 

SPLDV, 

SPLTV, 

dan 

SPtLDV 

dari situasi 

nyata dan 

matematik

a, serta 

menentuka

n jawab 

Membuat 

pertanyaan 

mengenai 

ekspresi sistem 

persamaan 

linier dua, tiga 

variabel, dan 

pertidaksamaan 

linier dua 

variabel, cara 

menentukan 

himpunan 

penyelesaianny

a, dan masalah 

nyata yang 

disajikan dalam 

model 

matematika, 

serta 

penyelesaianny

a. 

 

Mengeksplorsi 

Menentukan 

unsur-unsur 

yang terdapat 

pada ekspresi 

sistem 

persamaan 

linier dua, tiga 

variabel, dan 

pertidaksamaan 

linier dua 

variabel, cara 

menentukan 

himpunan 

penyelesaianny

a, dan masalah 

nyata yang 

disajikan dalam 

model 

matematika, 

serta 

penyelesaianny

a. 

 

Mengasosiasi 

Menganalisis 

dan membuat 

kategori dari 

nyata yang 

disajikan 

dalam 

model 

matematika, 

serta 

penyelesaia

nnya. 

 Mengerjaka

n latihan 

soal-soal 

mengenai 

menentukan 

himpunan 

penyelesaia

nnya sistem 

persamaan 

linier dua, 

tiga 

variabel, 

dan 

pertidaksam

aan linier 

dua 

variabel, 

dan 

masalah 

nyata yang 

disajikan 

dalam 

model 

matematika, 

serta 

penyelesaia

nnya.  

 

Portofolio  

Menyusun dan 

membuat 

rangkuman dari 

tugas-tugas 

yang sudah 

diselesaikan, 

kemudian 

membuat 

refleksi diri. 

Tes 

Tes tertulis 



45 

 

 

dan 

menganali

sis model 

sekaligus 

jawabnya 

 

unsur-unsur 

yang terdapat 

pada ekspresi 

sistem 

persamaan 

linier dua, tiga 

variabel, dan 

pertidaksamaan 

linier dua 

variabel, cara 

menentukan 

himpunan 

penyelesaianny

a, dan masalah 

nyata yang 

disajikan dalam 

model 

matematika, 

serta 

penyelesaianny

a, kemudian 

menghubungka

n unsur-unsur 

yang sudah 

dikategorikan 

sehingga dapat 

dibuat 

kesimpulan 

mengenai 

pengertian 

ekspresi sistem 

persamaan 

linier dua, tiga 

variabel, dan 

pertidaksamaan 

linier dua 

variabel, cara 

menentukan 

himpunan 

penyelesaianny

a, dan masalah 

nyata yang 

disajikan dalam 

model 

matematika, 

serta 

penyelesaianny

a. 

 

Mengomunika

bentuk uraian 

mengenai 

menentukan 

himpunan 

penyelesaianny

a sistem 

persamaan 

linier dua, tiga 

variabel, dan 

pertidaksamaan 

linier dua 

variabel, dan 

masalah nyata 

yang disajikan 

dalam model 

matematika, 

serta 

penyelesaianny

a. 
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sikan 

Menyampaikan 

pengertian 

ekspresi sistem 

persamaan 

linier dua, tiga 

variabel, dan 

pertidaksamaan 

linier dua 

variabel, cara 

menentukan 

himpunan 

penyelesaianny

a, dan masalah 

nyata yang 

disajikan dalam 

model 

matematika, 

serta 

penyelesaianny

a dengan lisan, 

dan tulisan. 
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RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

 Nama Sekolah :  SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas / Semester : X / 01 ( wajib ) 

 Materi Pokok  :  Sistem Persamaan dan Pertdaksamaan 

Linear 

 Pertemuan  : 1 

 Waktu   : 2 Jp x @ 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti  : 

1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya.  

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

    

B. Kompetensi Dasar  :  

1.1.  Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

2.1. Memiliki motivasi internal, kemampuan bekerjasama, konsisten, sikap 

disiplin, rasa percayadiri, dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi 

berpikir dalam memilih dan menerapkan strategi menyelesaikannya 

3.3. Mendeskripsikan konsep sistem persamaan linear dua variabel dan tiga 

variabel serta pertidaksamaan linear dua variabel dan mampu menerapkan 

berbagai strategi yang efektif dalam menentukan himpunan penyelesaiannya 

serta memeriksa kebenaran jawabannya dalam masalah matematika. 

4.4. Menggunakan SPLDV dan SPLTV , sistem pertidaksamaan linear untuk 

menyajikan masalah kontekstual dan menjelaskan makna besaran secara lisan 

maupun tulisan. 

Lampiran 2.2 
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4.5. Membuat model matematika berupa SPLDV, SPLTV, SPtLDV dari situasi 

nyata dan matematika serta menentukan jawabannya dan menganalisis model 

serta jawabnya. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi  :  

- Terlibat aktif dalam pembelajaran Sistem Persamaan Linear 

- Bekerja sama dalam kegiatan kelompok 

- Toreransi terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda 

- Mengingat kembali persamaan dan pertidaksamaan linear 

- Menemukan konsep sistem persamaan linear dua variabel dan 

penyelesainnya 

- Menemukan konsep sistem persamaan linear tiga variabel dan 

penyelesainnya  

- Menemukan konsep sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan 

penyelesainnya 

- Terampil menggunakan konsep SPLDV dan SPLTV , sistem 

pertidaksamaan linear untuk menyelesaikan masalah matematika. 

 

D.  Tujuan Pembelajaran 

- Dengan kegiatan diskusi dan pembelajaran kelompok diharapkan siswa 

terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, bertanggung jawab dalam 

menyampaikan pendapat, dan menjawab pertanyaan  

- Menemukan konsep sistem persamaan linear dua variabel dan 

penyelesainnya 

- Menemukan konsep sistem persamaan linear tiga variabel dan 

penyelesainnya  

- Menemukan konsep sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan 

penyelesainnya 

- Terampil menggunakan konsep SPLDV dan SPLTV , sistem 

pertidaksamaan linear untuk menyelesaikan masalah matematika. 

 

E. MATERI AJAR 

      - Konsep SPLDV 

 - SPLDV dan penyelesaiannya 

 - SPLTV dan metode penyelesaiannya 

 - SPtLDV dan metode penyelesaiannya  

 

F. Metode Pembelajaran : 

Pendekatan pembelajaran saintifik 

Metode : Kooperatif Learning Berbasis Masalah 
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G. Kegiatan Pembelajaran 

 Langkah – langkah 

  KEGIATAN WAKTU 

A. Pendahuluan 

- Guru memberi salam dan meminta ketua kelas 

untuk memimpin doa sesuai dengan agama dan 

kepercayaan masing-masing. 

-  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai yaitu mengingat kembali persamaan dan 

pertidaksamaan linear, menemukan konsep sistem 

persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya, 

menemukan konsep sistem persamaan linear tiga 

variabel dan penyelesaiannya, menemukan konsep 

sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan 

penyelesaiannya   

10 Menit 

B. Kegiatan Inti 

            Fase 1 

 

25 menit 

 a. Guru mengingatkan kembali materi 

persamaan linear satu variabel.  

b. Guru menyampaikan materi konsep SPLDV 

dan penyelesaiannya. 

c. Guru menyampaikan beberapa contoh soal 

SPLDV.  

d. Guru berkeliling mengamati peserta didik 

mengerjakan contoh soal. 

Fase 2 

a. Guru menyampaikan materi konsep SPLTV 

dan penyelesaiannya.  

b. Guru menyampaikan beberapa contoh soal 

SPLTV. 

c. Guru berkeliling mengamati peserta didik 

mengerjakan contoh soal. 

Fase 3 

a. Guru mengingatkan kembali materi 

pertidaksamaan linear. 

b.  Guru menyampaikan materi tentang SPtLDV 

. 

c.  Guru menyampaikan contoh soal tentang 

SPtLDV. 

d. Guru berkeliling mengamati peseta didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 menit  

 

 

 

 

 

 

25 menit 
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  KEGIATAN WAKTU 

mengerjakan contoh soal. 

C 

 

Penutup 

- Guru meminta peserta didik untuk mengerjakan 

soal pendalaman materi tentang SPLDV dan 

SPtLDV di rumah. 

- Guru menyimpulkan materi yang sudah 

diajarkan. 

- Guru menginformasikan materi untuk pertemuan 

berikutnya. 

- Guru mengakhiri kegiatan belajar siswa dengan 

memberikan pesan agar tetap semangat untuk 

belajar. 

10 menit 

 

H. Alat/ Media/ Sumber pembelajaran 

 Buku Guru Matematika SMA/MAK Kelas X Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

 Buku Ajar Matematika untuk SMA/MA dan SMK/MAK Kelas X 

Sesuai    Kurikulum 2013. 

 Media Pembelajaran Berbasis Geogebra 

 Lembar penilaian 

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Tehnik penilaian : pengamatan  

2. Prosedur Penilaian 

NO Aspek yang dinilai Teknik 

Penilaian 

Waktu 

Penilaian 

1 Sikap 

 Terlibat aktif dalam 

pembelajaran SPLDV, 

SPLTV dan SPtLDV 

 Toleran terhadap proses 

pemecahan masalah yang 

berbeda dan kreatif 

Pengamatan Selama 

pembelajaran  

2 Pengatahuan 

 Menjelaskan kembali 

pengertian SPLDV, 

SPLTV dan SPtLDV 

secara tepat dan sistematis 

Pengamatan 

dan tes 

Penyelesaian 

tugas individu  
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 Penyelesaian soal SPLDV, 

SPLTV dan SPtLDV 

secara tepat dan sistematis 

3 Ketrampilan 

Terampil menerapkan strategi 

penyelesaian  masalah yang 

berkaitan dengan SPLDV, SPLTV 

dan SPtLDV secara tepat dan 

sistematis 

Pengamatan Penyelesaian 

tugas individu 

dan kelompok 

saat diskusi 

 

Mengetahui  

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Dra. Peni Sulistyaningsih 

NIK. 1308 6314 1188431 

 Ponorogo,     Agustus 2016 

Peneliti 

 

 

 

Diyah Ayu Ratnasari 

NIM. 12321550 
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Lembar Perngamatan Penilaian Sikap 

 

 Nama Sekolah :  SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

 Mata Pelajaran : Matematika  

 Materi Pokok  :  Sistem Persamaan dan Pertdaksamaan 

Linear 

 Kelas / Semester : X / 01 ( wajib ) 

 Pertemuan  : 1 

 Waktu   : 2 x 45 menit 

 

X – SOS-2 

N

o 
Nama Siswa 

Sikap 

Aktif Bekerjasama Toleran 

KB B SB KB B SB KB B SB 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

Keterangan: 

KB : Kurang baik 

B  : Baik 

SB : Sangat baik  
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Lembar Perngamatan Penilaian Ketrampilan 

 

 Nama Sekolah :  SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas / Semester : X / 01 ( wajib ) 

 Materi Pokok  :  Sistem Persamaan dan Pertdaksamaan  

     Linear 

Pertemuan  : 1 

Waktu   : 2 x 45 menit 

 

X – SOS-2 

No Nama Siswa 

Keterampilan 

Menerapkan konsep/prinsip dan 

strategi pemecahan masalah 

KT T ST 

1     

2     

3     

4     

5     

Keterangan : 

KT : Kurang terampil 

T  : Terampil 

ST : Sangat terampil 
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Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear 

 

1. Persamaan Linear Satu Variabel 

 Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan tanda 

sama dengan (“=”) dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Bentuk 

umum persamaan linear satu variabel adalah ax + b = 0.  

 Contoh soal : 

 x + 5 = 8 

 x + 10 = 15 

 x + 10 = 8 

2. Konsep Sistem Persamaan Linear Dua Variabel  

 Sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) adalah suatu sistem persamaan 

linear dengan dua variabel. Bentuk umum sistem persamaan linear dengan dua 

variabel x dan y adalah a1x + b1y = c1  

                 a2x + b2y = c2 

 dengan a1, a2, b1, b2, c1, c2 bilangan real, a1 dan b1 tidak keduanya 0, a2 dan b2 

tidak keduanya 0, dimana 

 x, y  : variabel real 

 a1, a2 : koefisien variabel x 

 b1, b2 : koefisien variabel y 

 c1, c2 : konstanta persamaan 

 Misalnya diberikan sistem persamaan persamaan linear berikut : a1x + b1y = c1     

               a2x + b2y = c2 

 maka ada beberapa kemungkinan kedudukan garisnya antara lain sebagai 

berikut: 

a. Jika 
  

  
 ≠ 

  

  
 , maka SPLDV mempunyai satu penyelesaian dan kedua garis 

akan saling berpotongan di satu titik. 

b. Jika 
  

  
 = 

  

  
 ≠ 

  

  
, maka SPLDV tidak mempunyai penyelesaian dan kedua 

garis akan sejajar. 

c. Jika 
  

  
 = 

  

  
 = 

  

  
, maka SPLDV mempunyai tak berhingga penyelesaian 

dan kedua garis akan selalu berhimpit. 

3. Metode Penyelesaian Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) 

 Himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dapat diperoleh 

dengan cara, antara lain sebagai berikut: 

 a. Metode grafik 

  Penyelesaian SPLDV dapat dipandang sebagai titik potong kedua garis. 

  Contoh: 

  Dengan menggunakan metode grafik, tentukan penyelesaian dari sistem 

 persamaan x + y = 3 dan x – 2y = 6, jika x,y ∊ 𝖱. 
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  Penyelesaian: 

  Langkah 1 

  Menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y 

     

 

 

  

 

 

  Langkah 2 

  Tariklah garis – garis yang melalui titik potong dengan sumbu X dan sumbu 

 Y 

  Berikut ini grafik dengan menggunakan media pembelajaran berbasis 

 Geogebra    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari grafik terlihat bahwa titik potong kedua garis adalah (4,-1). Jadi, HP = 

{(4, -1}). 

b.  Metode subtitusi 

 Metode yang dilakukan dengan cara menyatakan salah satu variabel dalam 

bentuk variabel yang lain. Selanjutnya, nilai variabel tersebut menggantikan 

variabel yang sama dalam persamaan yang lain. 

 Contoh: 

 Tentukan penyelesaian sistem persamaan 2x + y = 2 dan x – y = 4. 

 Penyelesaian: 

 2x + y = 2 

             y = 2 – 2x        disubstitusikan ke persamaan  x – y = 4 sehingga: 

           x + y = 4 

 x – (2 – 2x) = 4 

 x – 2 + 2x   = 4 

x + y = 3 

  x 0 3 

y 3 0 

x – 2y = 6 

  x 0 6 

y 3 0 

(4,-1) 
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       3x – 2   = 4 

                 3x   = 6 

     x   = 2        disubstitusikan ke persamaan x – y = 4 sehingga: 

 x – y = 4 

 2 – y = 4 

       y = –2 

 Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah {(2, -2})  

c. Metode eliminasi 

 Metode yang dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel 

untuk dapat menentukan nilai variabel yang lain. 

 Contoh: 

 Tentukan penyelesaian persamaan x – y = 3 dan 2x + 3y = 1. 

 Penyelesaian: 

 Eliminasi variabel x 

      x – y = 3   x 2   2x – 2y = 6 

 2x + 3y = 1   x 1   2x + 3y = 1 

                 -5y = 5 

                                          y = -1  

Eliminasi variabel y 

     x – y = 3  x 3   3x – 3y = 9 

2x + 3y = 1  x 1   2x + 3y = 1 

                                      5x = 10 

                                        x = 2 

Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah {(2,-1}) 

d. Metode gabungan eliminasi dan subtitusi 

 Metode ini menggunakan metode eliminasi untuk menentukan nilai salah 

satu variabel. Selanjutnya nilai variabel tersebut disubtitusikan ke dalam 

salah satu persamaan sehingga diperoleh nilai variabel yang lain. 

 Contoh: 

 Tentukan himpunan penyelesaian dari 5x + 2y = 1 dan 2x + y = 1. 

 Penyelesaian: 

 5x + 2y = 1   x 1 5x + 2y = 1 

 2x + y   = 1   x 2 4x + 2y = 2 

        x = -1   

 Subtitusikan x = -1 ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai y. 

 2x  + y    = 1 

 2(-1) + y = 1 

 -2 + y      = 1 

        y       = 3 

 Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah {(-1, 3}).   
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4. Konsep Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel  (SPLTV) 

 Sistem persamaan linear tiga variabel adalah suatu sistem persamaan linear 

dengan tiga variabel. Bentuk umum sistem persamaan linear dengan tiga 

variabel x, y,  dan z adalah: 

 a1x + b1y + c1z = d1 

 a2x + b2y + c2z = d2 

 a3z + b3y + c3z = d3 

 dengan a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, d1, d2, d3 bilangan real dan a1, b1, c1 tidak 

ketiganya 0, dan a2, b2, c2 tidak ketiganya 0 dan a3, b3, c3 tidak ketiganya 0. 

 x, y, z  : variabel real 

 a1,a2,a3 : koefisien variabel x 

 b1,b2,b3 : koefisien variabel y 

 c1,c2,c3 : koefisien variabel z 

 d1,d2,d3 : konstanta persamaan 

5. Metode Penyelesaian Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel 

 a. Metode Subtitusi  

  Contoh : 

  Dengan menggunakan metode subtitusi tentukan himpunan penyelesaian 

persamaan  berikut  : 

    x + y + z = 2  

  2x + y + z = -1   

        x + y + z = 0  

  Penyelesaian 1: 

      x + y + z = 2 ......(1) 

  2x + y + z = -1 .....(2)  

      x + y + z = 0 .......(3) 

  Dari persamaan (1)  

  x + y + z = 2 

                      x = -y - z + 2 .....(4) 

  Subtitusi (4) ke (2) sehingga : 

                    x - y + z = -1 

   2 ( -y - z +2) - y + z = -1 

    -2y - 2z + 4 -  y + z = -1 

                          -3y - z = - 5 

                                         z = 5 -3y .... (5) 

  Subtitusikan (4) ke (3) sehingga : 

                      x - y - z = 0           

  -y - z + 2 - y - z = 0 

                      -2y - 2z = -2 

                           y + z = 1 ...... (6) 
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  Subtitusikan (5) ke (6) sehingga : 

                           y + z = 1 

                y + 5 - 3y = 1    

                             - 2y = -4 

                                  y = 2 

  Subtitusikan y = 2 ke persamaan (5) sehingga : 

         z = 5 - 3y 

         z = 5 - 3(2) 

                                   z = -1 

  Subtitusikan y = 2 dan z = -1 ke persamaan (1) sehingga : 

               x + y + z = 2 

                   x + 2 - 1 = 2 

                             x + 1= 2 

                                  x = 1 

  Jadi, HP = {(1, 2, -1)}   

 b. Metode Eliminasi 

  Contoh: 

  Dengan menggunakan metode eliminasi tentukan himpunan penyelesaian 

 persamaan  berikut.  

         x + 5y -z = 2 

        x - 3y + z = 4 

         3x - 8y +4z = 6 

  Penyelesaian : 

       x + 5y - z = 2 .... (1) 

        x - 3y + z = 4 .... (2) 

  3x - 8y + 4z = 6 .... ( 3)  

    Dari persamaan (1) dan (2) 

  x + 5y - z = 2 

  x - 3y + z = 4  

       8y - 2y = -2  

      4y -   z  = -1 ..... (4) 

Dari persamaan (2) dan (3)  

  x - 3y +    z = 4  x 3   3x - 9y + 3z = 12 

 3x - 8y + 4z = 6  x 1   3x - 8y + 4z = 6 

                                               -y - z = 6 

Dari Persamaan (4) dan (5) 

  4y - z = -1 

  -y -  z =  6 

       5y = -7 

         y = - 7/5 ...... (6) 
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Dari persamaan (5) dan (6)  

  -y - z = 6 

        y = - 7/5 

       -z = 23/5 

         z= -23/5 ... (7) 

Dari persamaan (1) dan (7) 

    x + 5y - z = 2 

                  z = - 23/5 

         x + 5y = -13/5 .... (8)  

Dari persamaan (6) dan (8)  

   x + 5y = -13/5 

          5y = -7 

            x = 22/5 

Jadi, HP = {22/5, -7/5, -23/5} 

c. Metode gabungan eliminasi dan subtitusi 

 Contoh: 

 Dengan menggunakan metode gabungan tentukan himpunan penyelesaian 

persamaan berikut. 

     x +  y  - z = 7 

     x  -  y  + z = 5 

    4x -  2y +z = 10 

  Penyelesaian Nomor 3 : 

     x + y + z = 7 .... (1) 

     x - y + z  = 5 .... (2) 

    4x - 2y + z = 10 ... (3) 

    Eliminasi persamaan (1) dan (2) 

    x + y + z = 7 

    x -  y + z = 5   

               2y = 2 

                 y = 1 ... (4)  

   Eliminasi persamaan (1) dan (3) 

   4x - 2y + z = 10 

      x +  y + z = 7 

           3x - 3y = 3 

             x - y   = 1 .... (5)  

 Subtitusikan y = 1 ke persamaan (5) 

 x - y = 1 

 x - 1 = 1  

          x = 2 

 Subtitusikan x = 2 dan y = 1 ke persamaan (1) 
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 x + y + z = 7 

 2 + 1 + z = 7 

                 z = 4 

 Jadi, HP = {(2, 1, 4)} 

6. Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel 

 Pengertian pertidaksamaan linear satu variabel 

Pertidaksamaan linear satu variabel adalah sebuah bentuk kalimat terbuka 

yang dinyatakan dengan lambang – lambang yang menunjukan 

pertidaksamaan seperti (>, <, ≥, ≤). Benuk umum pertidaksamaan linear satu 

variabel adalah ax + b > c, ax + b < c, ax + b ≥ c, dan ax + b ≤ c. 

 Contoh: 

 3 + x > 6 

 x + 4 < 9 

 3x – 6 < 12 

 Menentukan himpunan penyelesaian (HP) pertidaksamaan linear dua 

variabel (SPtLDV). Dalam menentukan himpunan penyelesaian SPtLDV 

harus diperhatikan hal – hal berikut: 

 Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel berupa 

daerah penyelesaian (DP). 

 Titik – titik di daerah penyelesaian tersebut harus memenuhi 

pertidaksamaan yang dicari.  

 Daerah yang diarsir merupakan daerah yang memenuhi. 

Contoh: 

1. Tentukan himpunan penyelesaian (HP) dari pertidaksamaan 2x + y > 6. 

2. Tentukan himpunan penyelesaian (HP) dari pertidaksamaan 4x + 2y ≥ 8. 

3. Tentukan himpunan penyelesaian (HP) dari sistem pertidaksamaan  2x + 3y 

> 10 dan 3x + 3y ≥ 15. 

Penyelesaian dengan menggunakan media Geogebra: 

1.  2x + y > 6 

 x = 0        y = 6, titik (0,6) 

 y = 0        x = 3, titik (3,0) 

 Mencoba titik – titik di atas dan di bawah garis/grafik. 

 a. Misal titik di bawah garis diambil titik (0,0), kemudian disubstitusikan ke 

 dalam pertidaksamaan 2x + y > 6; 2(0) + 0 = 0 < 6 (tidak  memenuhi) 

 b. Misal titik di atas garis, ambil titik (4,7), kemudian disubstitusikan ke 

 dalam pertidaksamaan 2x + y > 6; 2(4) + 7 = 15 > 6 (memenuhi) 

 Jadi,  

 (i)  Daerah yang memenuhi diarsir 

 (ii) Karena pertidaksamaan (>) tanpa sama dengan (=) maka garisnya putus 

– putus. 
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 Grafik: 

 Berikut ini grafik dengan menggunakan media pembelajaran Geogebra. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Jadi, himpunan penyelesaian terletak pada daerah yang diarsir. 

 

 2. 4x + 2y ≥ 8 

  x = 0         2y = 8 

                             y = 4         titik (0,4) 

  y = 0         4x = 8 

                         x = 2         titik (2,0) 

 Mencoba titik – titik di atas dan di bawah garis/grafik. 

 a. Misal titik di bawah garis diambil titik (0,0), kemudian disubstitusikan ke 

 dalam pertidaksamaan 4x +2y ≥ 8; 4(0) +2(0) = 0 < 8 (tidak memenuhi) 

 b. Misal titik di atas garis, ambil titik (3,5), kemudian disubstitusikan ke 

 dalam pertidaksamaan 4x +2y ≥ 8; 4(3) + 2(5) = 22 > 6 (memenuhi) 

 Jadi,  

 (i)  Daerah yang memenuhi diarsir 

 (ii) Karena pertidaksamaan (≥) sama dengan (=) maka garisnya lurus. 

 Grafik: 

 Berikut ini grafik dengan menggunakan media pembelajaran Geogebra. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

(ii) 

(i) 

(i) 

(ii) 

Jadi, himpunan penyelesaian terletak pada daerah yang diarsir. 
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3.  2x + 3y > 10 dan 3x + 3y ≥ 15. 

 2x + 3y > 10 

x = 0        3y = 10 

                  y = 3,3        titik (0, 3,3) 

y = 0        2x = 10 

                  x = 5          titik (5,0) 

 3x + 3y ≥ 15 

x = 0        3y = 15 

                  y = 5         titik (0,5) 

y = 0        3x = 15 

                  x = 5        titik (5,0) 

 Jadi,  

 (i)  Daerah yang memenuhi diarsir 

 (ii) Garis pertidaksamaan 1 (>) tanpa sama dengan (=) maka garisnya putus 

-    putus. 

 (iii) Garis pertidaksamaan 2 (≥) sama dengan (=) maka garisnta lurus. 

 Grafik:  

 Berikut ini grafik dengan menggunakan media pembelajaran Geogebra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi, daerah himpunan persamaan tersebut adalah daerah yang memiliki 2 arsiran 

 yang berbeda. 

 

 

 

 

 

(i) 

(ii) 

(iii) 
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LAMPIRAN 3 

Instrumen Penelitian 

 

3.1 Kisi – Kisi Lembar Penilaian Ahli  

  Materi  

3.2 Deskripsi Butir Penilaian Ahli  

  Materi 

 3.3 Kisi – Kisi Lembar Penilaian Ahli  

  Media  

3.4 Deskripsi Butir Penilaian Ahli Media 

3.5 Kisi – Kisi Angket Respon Siswa 

 3.6 Angket Respon Siswa 
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KISI – KISI LEMBAR PENILAIAN AHLI MATERI 

 

Kriteria Indikator Nomor Soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Aspek Kelayakan Isi A. Kesesuaian materi dengan SK 

 dan KD 

B. Keakuratan materi   

C. Kemutakhiran materi 

D. Mendorong keingintahuan 

1,2,3 

 

4,5,6,7,8,9 

10,11,12 

13,14 

II.  Aspek Kelayakan 

 Penyajian  

A. Teknik penyajian 

B. Pendukug penyajian 

C. Penyajian pembelajaran 

D. Koherensi dan keruntutan alur 

 pikir 

15,16 

17,18 

19 

20 

Lampiran 3.1 
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Deskripsi Butir Penilaian Ahli Materi 

  

I.  ASPEK KELAYAKAN ISI MENURUT BSNP 

Butir Penilaian Deskripsi 

1. Kelengkapan materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi yang disajikan mencakup materi yang 

terkandung dalam Standar Kompetensi (SK) 

yaitu memecahkan masalah berkaitan sistem 

persamaan dan pertidaksamaan linear dan 

Kompetensi Dasar (KD) yaitu 1) 

mendeskripsikan konsep sistem persamaan 

linear dua variabel dan tiga variabel serta 

pertidaksamaan linear dua variabel dan mampu 

menerapkan berbagai strategi yang efektif 

dalam menentukan himpunan penyelesaiannya 

serta memeriksa kebenaran jawabannya dalam 

masalah matematika, 2) menggunakan SPLDV 

dan SPLTV, sistem persamaan linear utuk 

menyajikan masalah kontekstual dan 

menjelaskan makna besaran secara lisan 

maupun tulisan, 3) membuat model matematika 

berupa SPLDV, SPLTV, SPtLDV dari situasi 

nyata dan matematika serta menentukan 

jawabannya dan menganalisis model serta 

jawabannya. 

2. Keluasan materi 

 

Materi yang disajikan mencerminkan jabaran 

yang mendukung pencapaian semua 

Kompetensi Dasar (KD). 

3. Kedalaman materi Materi yang disajikan mulai dari pengenalan 

konsep SPLDV, prosedur penyelesaian 

SPLDV, contoh soal dan soal pendalaman 

materi SPLDV, pengenalan konsep SPLTV, 

contoh SPLTV, pengenalan SPtLDV, dan 

contoh dan soal pendalaman materi SPtLD 

sesuai dengan tingkat pendidikan di Sekolah 

Menengah Akhir dan sesuai dengan yang 

diamanatkan oleh Kompetensi Dasar (KD). 

4. Keakuratan konsep dan 

definisi 

Konsep dan definisi yang disajikan tidak 

menimbulkan banyak tafsir dan sesuai dengan 

konsep dan definisi yang berlaku dalam materi 

Lampiran 3.2 
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Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear. 

5. Keakuratan data Data yang disajikan sesuai dengan kenyataan 

dan efisien untuk meningkatkan pemahaman 

peserta didik. 

6. Keakuratan contoh  Contoh yang disajikan sesuai dengan 

kenyataan dan efisien untuk meningkatkan 

pemahaman peserta didik. 

7. Keakuratan grafik Grafik yang disajkan sesuai dengan kenyataan 

dan efisien untuk meningkatkan pemahaman 

peserta didik.  

8. Keakuratan istilah – istilah  Istilah – istilah teknis sesuai dengan kelaziman 

yang digunakan dalam Sistem Persamaan dan 

Pertidaksamaan Linear. 

9. Keakuratan notasi dan simbol Notasi dan simbol disajikan secara benar 

menurut kelaziman yang digunakan dalam 

Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear. 

10. Kesesuaian materi dengan     

tujuam pembelajaran 

Materi yang disajikan aktual yaitu sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

11.   Contoh dan soal 

pendalaman materi  

Contoh dan soal pendalaman materi yang 

disajikan sesuai dengan materi Sistem 

Persamaan dan Pertidaksamaan Linear. 

12.    Media sesuai dengan 

metode pembelajaran 

Media yang disajikan sesuai dengan materi 

Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear. 

13.     Mendorong rasa ingin 

tahu 

Materi, contoh dan soal pendalaman yang 

disajikan mendorong peserta didik untuk 

mengerjakannya lebih jauh dan menumbuhkan 

kreativitas. 

14.     Menciptakan kemampuan 

bertanya 

Materi, contoh dan soal pendalaman materi 

yang disajikan mendorong peserta didik untuk 

mengetahui materi lebih jauh. 
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II. ASPEK KELAYAKAN PENYAJIAN MENURUT BSNP 

Butir Penilaian Deskripsi 

1. Konsistensi sistematika sajian  

dalam kegiatan belajar 

Sistematika penyajian dalam sesetiap kegiatan 

belajar memiliki pendahuluan materi dan 

contoh soal. 

2.   Keruntutan konsep Penyajian konsep disajikan secara runtut mulai 

dari mudah ke sukar. Materi bagian 

sebelumnya bisa membantu pemahaman materi 

pada bagian selanjutnya. 

3. Contoh – contoh soal dalam 

setiap sub kegiatan belajar 

Terdapat contoh – contoh soal yang dapat 

membantu menguatkan pemahaman konsep 

yang ada dalam materi. 

4. Soal pendalaman materi pada    

setiap akhir sub kegiatan 

belajar 

Soal pendalaman materi yang diberikan dapat 

membantu menguatkan pemahaman konsep 

peserta didik. 

5.  Keterlibatan peserta didik Penyajian materi bersifat interaktif dan 

partisipatif (ada bagian yang mengajak peserta 

didik untuk berpartisipasi) 

6.  Ketertautan materi dengan 

materi prasyarat 

Penyampaian isi materi berkaitan dengan 

materi prasyarat. 
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KISI – KISI LEMBAR PENILAIAN AHLI MEDIA 

 

Kriteria 

 

Indikator Nomor Soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Mempertimbangkan 

 optimalisasi 

 pencapaian tujuan 

 pembelajaran  

 

A. Kesesuaian media dengan 

 tujuan pembelajaran  

B. Kesesuaian media pembelajaran 

 untuk mempermudah peserta 

 didik  

1 

 

2,3,4,5 

II.  Keefektifan dari 

 media yang  

 digunakan 

A. Manfaat media pembelajaran 

 untuk proses pembelajaran 

B. Adanya petunjuk media untuk 

 keefektifan media 

6,7,8,9 

 

10 

 

 
III. Ketersediaan media 

  yang digunakan  

A. Kemudahan memperoleh media 

B. Kemudahan dalam menjalankan 

 media 

C. Ketersediaan buku petunjuk 

D. Kualitas media 

11,15 

12 

 

13 

14 

IV. Kualitas teknik  

   media  

A. Kualitas grafik  

B. Kesesuaian tampilan media 

 

16 

17,18,19,20 

 

V. Memperhatikan 

 karakteristik peserta 

 didik  

A. Kesesuaian media dengan 

 karakteristik peserta didik  

B. Kesesuaian media dengan jenjang 

 pendidikan  

C. Kesesuaian media untuk individu 

 atau kelompok 

21,23 

 

22 

 

24 

 

Lampiran 3.3 
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Deskripsi Butir Penilaian Ahli Media 

 

I. MEMPERTIMBANGKAN OPTIMALISASI PENCAPAIAN TUJUAN 

 PEMBELAJARAN 

Butir Penilaian Deskripsi 

1. Kesesuaian media dengan tujuan 

pembelajaran  

Materi yang ada di media sesuai dengan tujuan 

pemelajaran yaitu 1) menemukan konsep sistem 

persamaan linear dua variabel dan 

penyelesaiannya, 2) menemukan konsep sistem 

persamaan linear  tiga variabel dan 

penyelesaiannya, 3) menemukan konsep sistem 

pertidaksamaan linear dua variabel dan 

penyelesaiannya dan 4) terampil meggunakan 

konsep SPLDV dan SPLTV, sistem 

pertidaksamaan linear untuk menyelesaikan 

masalah matematika. 

2. Dengan media peserta didik 

dapat mengenal SPLDV dalam 

berbagai bentuk dan variabel 

Materi yang disajikan dapat mengenalkan 

peserta didik dalam berbagai bentuk dan 

variabel, mulai dari sistem persamaan linear satu 

variabel, sistem persamaan linear dua variabel 

dan sistem persamaan linear tiga variabel. 

3. Dengan media mempermudah 

peserta didik menggambar 

grafik 

Ilustrasi grafik yang ada pada media 

pembelajaran dapat mempermudah peserta didik 

dalam menggambar grafik dan membantu 

peserta didik menemukan konsep SPLDV. 

4. Mempermudah peserta didik 

dalam menentukan himpunan 

penyelesaian dari kedua 

persamaan 

Media yang disajikan dapat menentukan 

himpunan penyelesaian secara akurat sesuai 

dengan nilai persamaan yang diinginkan. 

5. Media mempermudah peserta 

didik menentukan daerah dari 

pertidaksamaan 

Media yang disajikan dapat menunjukkan daerah 

himpunan penyelesaian secara akurat sesuai 

dengan nilai pertidaksamaan yang diinginkan. 

 

II.  KEEFEKTIFAN DARI MEDIA YANG DIGUNAKAN 

Butir Penilaian Deskripsi 

1.  Penggunaan media 

pembelajaran mempermudah 

proses pembelajaran  

Media yang disajikan dapat digunakan sebagai alat 

bantu menjelaskan materi Sistem Persamaan dan 

Pertidaksamaan Linear sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan secara efektif. 

Lampiran 3.4 
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2. Penggunaan media 

pembelajaran memberikan 

motivasi belajar bagi peserta 

didik 

Media yang disajikan dapat memberikan motivasi 

peserta didik untuk lebih bersemangat dalam 

belajar Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan 

Linear.  

3. Penggunaan media 

pembelajaran relevan untuk 

meningkatkan perhatian 

peserta didik terhadap materi 

ajar 

Media yang disajikan mampu meningkatkan 

perhatian peserta didik terhadap materi Sistem 

Persamaan dan Pertidaksamaan Linear. 

4. Penggunaan media 

pembelajaran mempermudah 

guru dalam menyampaiakan 

materi 

Media yang disajikan mampu membantu guru 

dalam menyampaiakan materi Sistem Persamaan 

dan Pertidaksamaan Linear. Sehingga dengan 

bantuan media pembelajaran dapat mempermudah 

peserta didik menerima pelajaran. 

5. Adanya buku petunjuk 

penggunaan media  

Buku petunjuk penggunaan media yang disajikan 

berisi sesuai dengan urutan materi Sistem 

Persamaan dan Pertidaksamaan Linear mulai dari 

pembuka, isi materi dan penutup. Sehingga 

pengguna tidak merasa kebingungan.  

 

III. KETERSEDIAAN MEDIA YANG AKAN DIGUNAKAN 

Butir Penilaian Deskripsi 

1.Kemudahan memperoleh 

media 

Media yang akan digunakan mudah diperoleh, tidak 

memerlukan biaya yang banyak dan perintah yang 

digunakan dalam media sangat sederhana. Sehingga 

media dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran.  

2.Adanya buku petunjuk 

penggunaan media yang 

digunakan 

Buku petunjuk penggunaan media yang disajikan 

dapat membantu pembaca untuk menggunakan 

media pembelajaran berbasis geogebra pada materi 

Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear. 

3. Media dapat digunakan dalam 

jangka panjang 

Media dapat digunakan dalam jangka panjang dan 

tidak mudah rusak. 

4.  Mudah dipindah tempatkan  Media dapat digunakan saat di sekolah maupun di 

luar sekolah (di rumah). 

 

IV. KUALITAS TEKNIK MEDIA 

Butir Penilaian Deskripsi 

1. Kualitas grafik yang sesuai Grafik yang disajkan sesuai dengan kenyataan 

dan efisien untuk meningkatkan pemahaman 
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peserta didik.  

2. Tampilan rapi Tampilan dalam media sesuai dengan urutan 

materi dan tertata rapi. 

3. Ketepatan ukuran huruf Ukuran huruf pada media yang disajikan tidak 

terlalu besar dan tidak terlau kecil, sehingga 

sesuai dengan penglihatan pembaca.  

4.Ketepatan pemilihan jenis 

huruf 

Jenis huuf yang digunakan pada media mudah 

dibaca. 

5. Komposis warna tulisan 

dengan warna latar 

(background) yang sesuai 

Pemilihan komposisi warna tulisan dengan 

background sesuai tidak terlalu kontras. 

 

V. MEMPERHATIKAN KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK 

Butir Penilaian Deskripsi 

1. Media yang digunakan sesuai 

dengan kemampuan berfikir 

peserta didik  

Media disajikan sesuai dengan taraf kemampuan 

berfikir peserta didik, karena perintah yang 

digunakan sangat sederhana. Sehingga peserta 

didik dapat dengan mudah menggunakan media. 

2. Media yang disajikan sesuai 

dengan jenjang pendidikan 

yang sesuai 

Media disajikan sesuai dengan pendidikan yang 

sesuai yaitu sesuai dengan jenjang pendidikan 

Sekolah Menengah Akhir. Sehingga peserta didik 

tidak terlalu kebingungan ketika menggunakan 

media. 

3.   Dapat menarik peserta didik Media yang disajikan dapat menarik peserta didik 

untuk lebih tertarik belajar matematika dengan 

menggunakan media pembelajaran. 

4. Kesesuaian media yang 

digunakan secara individu, 

kelompok kecil atau 

kelompok besar. 

Media dapat digunakan secara individu, kelompok 

kecil atau kelompok besar. 
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KISI – KISI ANGKET RESPON SISWA 

 

Kriteria Indikator Nomor 

Soal 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

I.  Aspek Kemudahan 

 pemahaman 

A. Kemudahan media pembelajaran  

 untuk proses pembelajaran 

 

1 dan 2 

II.  Aspek Kemandirian 

 Belajar  

A. Dapat belajar mandiri 

 

3 

 

 
III. Keaktifan dalam   

  Belajar  

A. Mudah mengikuti pembelajaran  

B. Dorongan menggunakan media 

 pembelajaran untuk proses 

 pembelajaran 

4 

5,6,7,8 

 

 

IV. Minat terhadap   

  Media Pembelajaran  

A. Kesenangan peserta didik terhadap 

 media pembelajaran yang dibuat 

  

 9 

 

 
V. Penyajian Media 

 Pembelajaran  

A. Keefektifan tulisan dalam  media 

 pembelajaran 

B. Keefektifan grafik dalam media 

 pembelajaran 

C. Keefektifan kalimat dalam media 

 pembelajaran  

 

10 

 

11 

 

12 

 

VI. Penggunaan Media 

  Pembelajaran  

A. Kemudahan media pembelajaran 

 untuk digunakan 

 

13,14,15 

 

 

Lampiran 3.5 
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ANGKET RESPON SISWA 

 

 Nama Siswa  : ........................................................... .. 

 Kelas : ........................................................... .. 

 Hari/Tanggal : ........................................................... .. 

 

Petunjuk Pengisian : 

Setelah adik – adik menggunakan media ini, berilah tanda check (√) pada kolom 

penilaian yang sudah disediakan terhadap angket respon Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Geogebra di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo Kelas X 

pada Materi Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear. Angket respon ini 

tidak akan mempengaruhi nilai adik – adik di sekolah.  Adapun ketentuan mengisi 

angket respon ini adalah sebagai berikut :   

Ya : Jika kamu setuju dengan pernyataan yang telah diberikan 

Tidak : Jika kamu tidak setuju dengan pernyataan yang telah diberikan  

 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

1. Media pembelajaran ini memudahkan saya dalam 

memahami materi sistem persamaan dan pertidaksamaan 

linear. 

  

2. Dengan adanya buku petunjuk dapat mempermudah saya 

dalam menjalankan media pembelajaran ini. 

  

3. Media pembelajaran ini membuat saya dapat belajar secara 

mandiri (tanpa didampingi). 

  

4. Media pembelajaran ini membuat saya mudah mengikuti 

pelajaran matematika. 

  

5. Saya dapat mengerjakan soal pendalaman materi yang ada 

dalam media pembelajaran ini. 

  

6. Setelah belajar materi sistem persamaan dan 

pertidaksamaan linear dengan menggunakan media 

  

Lampiran 3.6 
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pembelajaran ini, saya menjadi lebih bersemangat belajar 

sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. 

7. Setelah belajar sistem persamaan dan pertidaksamaan 

linear dalam media pembelajaran ini, saya ingin 

mengerjakan soal yang ada di buku. 

  

8. Saya ingin mempelajari materi matematika lainnya dengan 

menggunakan media pembelajaran ini.  

  

9. Belajar dengan media pembelajaran ini terasa 

mengasyikkan. 

  

10. Saya dapat membaca tulisan dalam media pembelajaran ini 

dengan jelas dan mudah. 

  

11. Grafik yang ada di media pembelajaran ini membuat saya 

menjadi semakin paham. 

  

12. Saya mudah memahami kalimat yang ada dalam media 

pembelajaran ini.  

  

13. Media pembelajaran ini mudah digunakan.   

14. Media pembelajaran ini memudahkan saya dalam belajar 

matematika terutama pada materi yang menekankan 

pengkonstruksian. 

  

15. Media pembelajaran ini dapat digunakan saat di sekolah 

maupun di luar sekolah (di rumah). 
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LAMPIRAN 4 

Hasil Validasi 

 

4.1 Lembar Penilaian Validasi Ahli  

  Materi 1  

4.2 Lembar Penilaian Validasi Ahli  

  Materi 2 

4.3 Lembar Penilaian Validasi Ahli  

  Media  
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LEMBAR PENILAIAN AHLI MATERI PEMBELAJARAN 

 

Judul Penelitian :  Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis  

  Geogebra di SMA Muhammadiyah 1 

Ponorogo   Kelas X pada Materi Sistem Persamaan dan  

  Pertidaksamaan Linear 

Penyusun : Diyah Ayu Ratnasari 

Pembimbing  : Intan Sari Rufiana, M.Pd 

Instansi : FKIP / Pendidikan Matematika Universitas  

  Muhammadiyah Ponorogo 

 

Dengan hormat, 

 Sehubung dengan adanya Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Geogebra di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo pada Materi Sistem Persamaan 

dan Pertidaksamaan Linear, maka melalui instrumen ini Bapak/Ibu kami mohon 

untuk memberikan penilaian terhadap media yang telah dibuat tersebut. Penilaian 

dari Bapak/Ibu akan digunakan sebagai validasi dan masukan untuk memperbaiki 

dan meningkatkan kualitas media ini sehingga bisa diketahui layak atau tidak 

media ini digunakan sebagai media pembelajaran. 

 

PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR PENILAIAN  

Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu 

terhadap setiap pernyataan tentang Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Geogebra di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo Kelas X Pada Materi Sistem 

Persamaan dan Pertidaksamaan Linear dengan  

keterangan : 

4 : Sesuai/Sangat Valid/Tanpa Revisi 

3 : Cukup Sesuai/Cukup valid/Sedikit Revisi 

2 : Kurang Sesuai/Kurang Valid/Banyak Revisi 

1 : Sangat Tidak Sesuai/Tidak Valid/Revisi Total 

 

Lampiran 4.1 
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LEMBAR PENILAIAN AHLI MATERI PEMBELAJARAN 

 

Judul Penelitian :  Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis  

  Geogebra di SMA Muhammadiyah 1 

Ponorogo   Kelas X pada Materi Sistem Persamaan dan  

  Pertidaksamaan Linear 

Penyusun : Diyah Ayu Ratnasari 

Pembimbing  : Intan Sari Rufiana, M.Pd 

Instansi : FKIP / Pendidikan Matematika Universitas  

  Muhammadiyah Ponorogo 

 

Dengan hormat, 

 Sehubung dengan adanya Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Geogebra di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo pada Materi Sistem Persamaan 

dan Pertidaksamaan Linear, maka melalui instrumen ini Bapak/Ibu kami mohon 

untuk memberikan penilaian terhadap media yang telah dibuat tersebut. Penilaian 

dari Bapak/Ibu akan digunakan sebagai validasi dan masukan untuk memperbaiki 

dan meningkatkan kualitas media ini sehingga bisa diketahui layak atau tidak 

media ini digunakan sebagai media pembelajaran. 

 

PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR PENILAIAN  

Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu 

terhadap setiap pernyataan tentang Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Geogebra di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo Kelas X Pada Materi Sistem 

Persamaan dan Pertidaksamaan Linear dengan  

keterangan : 

4 : Sesuai/Sangat Valid/Tanpa Revisi 

3 : Cukup Sesuai/Cukup valid/Sedikit Revisi 

2 : Kurang Sesuai/Kurang Valid/Banyak Revisi 

1 : Sangat Tidak Sesuai/Tidak Valid/Revisi Total 

 

Lampiran 4.2 
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LEMBAR PENILAIAN AHLI MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Judul Penelitian :  Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis  

  Geogebra di SMA Muhammadiyah 1 

Ponorogo   Kelas X pada Materi Sistem Persamaan dan  

  Pertidaksamaan Linear 

Penyusun : Diyah Ayu Ratnasari 

Pembimbing  : Intan Sari Rufiana, M.Pd 

Instansi : FKIP / Pendidikan Matematika Universitas  

  Muhammadiyah Ponorogo 

 

Dengan hormat, 

 Sehubung dengan adanya Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Geogebra di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo pada Materi Sistem Persamaan 

dan Pertidaksamaan Linear, maka melalui instrumen ini Bapak/Ibu kami mohon 

untuk memberikan penilaian terhadap media yang telah dibuat tersebut. Penilaian 

dari Bapak/Ibu akan digunakan sebagai validasi dan masukan untuk memperbaiki 

dan meningkatkan kualitas media ini sehingga bisa diketahui layak atau tidak 

media ini digunakan sebagai media pembelajaran. 

 

PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR PENILAIAN  

Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu 

terhadap setiap pernyataan tentang Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Geogebra di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo Kelas X Pada Materi Sistem 

Persamaan dan Pertidaksamaan Linear dengan  

keterangan : 

4 : Sesuai/Sangat Valid/Tanpa Revisi 

3 : Cukup Sesuai/Cukup valid/Sedikit Revisi 

2 : Kurang Sesuai/Kurang Valid/Banyak Revisi 

1 : Sangat Tidak Sesuai/Tidak Valid/Revisi Total 

 

Lampiran 4.3 
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LAMPIRAN 4 

Hasil Validasi 

 

4.1 Lembar Penilaian Validasi Ahli  

  Materi 1  

4.2 Lembar Penilaian Validasi Ahli  

  Materi 2 

4.3 Lembar Penilaian Validasi Ahli  

  Media  
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Hasil Angket Respon Siswa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5.1 



ANGKET RESPON SISWA
 

Nama Siswa : f.\~~~~ r.:~~~~~~~~~.~ ~.~.\Y\~ 

Kelas :~..J~6 ~ . 
Hariffanggal : .!:'? .0;}~~.~ ~.~~ . 

Petunjuk Pengisian : 

Setelah adik - adik menggunakan media ini, berilah tanda check (..J) pada kolom penilaian yang 

sudah dised.iakan terhadap angket respon Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Geogebra di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo Kelas X pada Materi Sistem Persamaan dan 

Pertidaksamaan Linear. Angket respon ini tidak akan mempengaruhi nilai adik - adik di 

sekolah. Adapun ketentuan mengisi angket respon ini adalah sebagai berikut : 

Va : Jika kamu setuju dengan pernyataan yang telah diberikan 

Tidak : Jika kamu tidak setuju dengan pemyataan yang telah diberikan 

Media pembelajaran 1D1 memudahkan saya dalam 

memahami materi sistem persamaan dan pertidaksamaan 

linear. 

1. 

Dengan adanya buku petunjuk dapat mempermudah saya 

dalam menjalankan media pembelajaran ini. 

2. 

Media pembelajaran ini membuat saya dapat belajar secara 3. 
v

mandiri (tanpa didampingi). 

Media pembelajaran ini membuat saya mudah mengikuti 

pelajaran matematika 

4. 

Saya dapat mengerjakan soal pendalaman materi yang ada5. 
\/dalam media pembelajaran ini. 

Setelah belajar materi sistem persamaan dan pertidaksamaan 

linear dengan menggunakan media pembelajaran ini, saya 

menjadi lebih bersemangat belajar sistem persamaan dan 

pertidaksamaan linear. 

6. 



7. Setelah belajar sistem persamaan dan pertidaksamaan linear 

dalam media pembelajaran ini, saya ingin mengerjakan soal 

yang ada di buku. 
V 

8. Saya ingin mempelajari materi matematika lainnya dengan 

menggtmakan media pem.belajaran ini. v 

9. Belajar dengan media pembelajaran 
. . 

terasalnI 

mengasyikkan. V 

10. Saya dapat membaca tulisan dalam media pembelajaran ini 

dengan jelas dan mudah. V 

11. Grafik yang ada di media pembelajaran ini membuat saya 

menjadi semakin paham. V 

12. Saya mudah memahami kalimat yang ada dalam media 

pembelajaran ini. v 

13. Media pembelajaran ini mudah digtIDakan. V 
14. Media pembelajaran ini memudahkan saya dalam belajar 

m.atematika terutama pada materi yang menekankan 

pengkonstruksian. 

V 

15. Media pembelajaran ini dapat digtmakan saat di sekolah 

maupun di luar sekolah (di rumah). v 



ANGKET RESPON SISWA
 

NamaSiswa :.l\ffi~~i J~~.~~ M.~h~!.?!ni 
Kelas . x IPA i .......................................................................................... 

Hariffanggal :);;.?1.~~ ...~~~0£ ...~P.f.~.~ ..... 

Petunjuk Pengisian : 

Setelah adik - adik menggnnakan media ini, berilah tanda check (1) pada kolom penilaian yang 

sudah disediakan terhadap angket respon Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Geogebra di SMA Mubammadiyah 1 Ponorogo Kelas X pada Materi Sistem Persamaan dan 

Pertidaksamaan Linear. Angket respon ini tidak akan mempengaruhi nilai adik - adik di 

sekolah. Adapun ketentuan mengisi angket respon ini adalah sebagai berikut : 

Va : Jika kamu setuju dengan pernyataan yang telah diberikan 

Tidak : Jika kamu tidak setuju dengan pernyataan yang telah diberikan 

1. Media pembelajaran ini memudahkan saya dalam 

memabami materi sistem persamaan dan pertidaksamaan 

linear. 
J 

2. Dengan adanya buku petunjuk dapat mempennudah saya 

dalam menjalankan media pembelajaran ini. 

3. Media pembelajaran ini membuat saya dapat belajar secara 

mandiri (tanpa didampingi). 

4. Media pembelajaran ini membuat saya mudah mengikuti 

pelajaran matematika J 
5. Saya dapat mengerjakan soal pendalaman materi yang ada 

dalam media pembelajaran ini. 

6. Setelah belajar materi sistem persamaan dan pertidaksamaan 

linear dengan menggunakan media pembelajaran ini, saya 

menjadi lebih bersemangat belajar sistem persamaan dan 

pertidaksamaan linear. 
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7. Setelah belajar sistem persamaan dan pertidaksamaan linear 

dalam media pembelajaran ~ saya ingin mengerjakan soal 

yang ada di buku. 
J 

8. Saya ingin mempelajari materi matematika lainnya dengan 

menggtmakan media pembelajaran ini. J 
9. Belajar dengan media pembelajaran 

. . 
terasalill 

mengasyikkan. V 
10. Saya dapat membaca tulisan dalam media pembelajaran ini 

dengan jelas dan mudah. V 
11. Grafik yang ada di media pembelajaran ini membuat saya 

menjadi semakin paham. vi 
12. Saya mudah memahami kalimat yang ada dalam media 

pembelajaran ini. vi 
13. Media pembelajaran ini mudah diguDakan. vi 
14. Media pembelajaran ini memudahkan saya dalam belajar 

matematika tenrtama pada materi yang menekankan 

pengkonstruksian. 

/ 
15. Media pembelajaran ini dapat digunakan saat di sekolah 

maupun di luar sekolah (di rumah). / 



ANGKET RESPON SISWA
 

NamaSiswa : I1.,?:-:~.~~ ~.~g.!.~.?.~..~.~ . 
Kelas . X IPA l .................................................................. 

Hariffanggal : ...~~.~lY ....1. ..~Q...~.~5.I~L..?91 b 

Petunjuk Pengisian : 

Setelah adik - adik menggunakan media ini, berilah tanda check (..J) pada kolom penilaian yang 

sudah disediakan terhadap angket respon Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Geogebra di SMA MlIhammadiyah 1 Ponorogo Kelas X pada Materi Sistem Persamaan dan 

Pertidaksamaan Linear. Angket respon ini tidak akan mempengaruhi nilai adik - adik di 

sekolah. Adapun ketentuan mengisi angket respon ini adalah sebagai berikut : 

Ya : Jika kamu setuju dengan pemyataan yang telah diberikan 

Tidak : Jika kamu tidak. setuju dengan pemyataan yang telah diberikan 

1. Media pembelajaran ini memudahkan saya dalam 

memahami materi sistem persamaan dan pertidaksamaan V 

linear. 

2. Dengan adanya buku petunjuk dapat mempermudah saya 

dalam menjalankan media pembelajaran ini. 

3. Media pembelajaran ini membuat saya dapat belajar secara 

mandiri (tanpa didampingi). v 
4. Media pembelajaran ini membuat saya mudah mengikuti 

pelajaran matematika. 

5. Saya dapat mengerjakan soal pendalaman materi yang ada 

dalam media pembelajaran ini. 

6. Setelah belajar materi sistem persarnaan dan pertidaksamaan 

linear dengan menggllnakan media pembelajaran ini, saya 

menjadi lebih bersemangat belajar sistem persamaan dan 

pertidaksamaan linear. 
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7. Setelah belajar sistem persamaan dan pertidaksamaan linear 

dalam media pembelajaran ini, saya ingin mengerjakan soal 

yang ada di buku. 
V 

8. Saya ingin mempelajari materi matematika lainnya dengan 

menggunakan media pembelajaran ini. V 

9. Belajar dengan media pembelajaran 
. . 

terasalID 

mengasyikkan. V 
10. Saya dapat membaca tulisan dalam media pembelajaran ini 

dengan jelas dan mudah. V 
11. Grafik yang ada di media pembelajaran ini membuat saya 

menjadi semakin paham. V 
12. Saya mudah memahami kaJimat yang ada dalam media 

pembelajaran ini. V 
13. Media pembelajaran ini mudah digtmakan. "-./ 

14. Media pembelajaran ini menmdabkan saya dalam belajar 

matematika terutama pada materi yang menekankan 

pengkonstruksian. 
\/ 

15. Media pembelajaran ini dapat digunakan saat di sekolah 

maupun di luar sekolah (di rumah). V 



ANGKET RESPON SISWA
 

NamaSiswa .J--aCindo. 
'" 

\\.LQ{\~ ~IL\L4 
j 

Yo.M 
.. 

? 

Kelas X \pr-\ 1 ............................................................  .. 

Hariffanggal . ~ o6h.l . '20 Aau\tu~ 
.............................................. ••• .l. 

9..0llc 
.. 

Petunjuk Pengisian : 

Setelah adik - adik menggunakan media ini, beri1ah tanda check (..J) pada kolom penilaian yang 

sudah disediakan terhadap angket respon Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Geogebra di SMA Mubammadiyah 1 Ponorogo Kelas X pada Materi Sistem Persamaan dan 

Pertidaksamaan Linear. Angket respon ini tidak akan mempengaruhi nilai adik - adik di 

sekolah. Adapun ketentuan mengisi angket respon ini adalah sebagai berikut : 

Va : Jika kamu setuju dengan pernyataan yang telah diberikan 

Tidak : Jika kamu tidak setuju dengan pernyataan yang telah diberikan 

Media pembelajaran ini memudahkan saya dalam 

memahami materi sistem pcrsamaan dan pertidaksamaan 

1. 

v 
linear. 

Dengan adanya buku petunjuk dapat mempermudah saya 

dalam menjalankan media pembelajaran ini. 

2. 

Media pembelajaran ini membuat saya dapat belajar secara 

mandiri (tanpa didampingi). 

3. 

Media pembelajaran ini membuat saya mudah mengikuti 

pelajaran matematika. 

4. 

Saya dapat mengerjakan soal pendalaman materi yang ada 

dalam media pembelajaran ini. 

5. 

Setelah belajar materi sistem pcrsamaan dan pertidaksamaan 

linear dengan menggunakan media pembelajaran ini, saya 

menjadi lebih bersemangat belajar sistem persamaan dan 

pertidaksamaan linear. 

6. 
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7. Setelah belajar sistem persamaan dan pertidaksamaan linear 

dalam media pembelajaran ini, saya ingin mengerjakan soal 

yang ada di buku. 
V 

8. Saya ingin mempelajari materi matematika lainnya dengan 

menggunak.an media pembelajaran ini. / 
9. Belajar dengan media pembelajaran 

. . 
terasamI 

mengasyikkan. If' 
10. Saya dapat membaca tulisan dalam media pembelajaran ini 

dengan jelas dan mudah. I 
11. Grafik yang ada di media pembelajaran ini membuat saya 

menjadi semakin paham. I 
12. Saya mudah memahami kaJimat yang ada daJam media 

pembelajaran ini. 
.; 

13. Media pembelajaran ini mudah digtmakan V 
14. Media pembelajaran ini memndahkan saya dalam belajar 

matematika terutama pada materi yang menekankan 

pengkonstruksian. 

V 

15. Media pembelajaran ini dapat digtJDakan saat di sekolah 

maupun di luar sekolah (di nnnah). V 
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ANGKET RESPON SISWA
 

NamaSiswa : .K.<?m.\~~:.:: ..S.c~\.J::.t . 
Kelas : ~ lf?A l. . 
HarifTanggal : .~Q.~...L.~Q ..f1j~~~ ~QLt1 . 

Petunjuk Pengisian : 

Setelah adik - adik mengguDakan media ini, berilah tanda check (~ pada kolom penilaian yang 

sudah disediakan terhadap angket respon Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Geogebra di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo Kelas X pada Materi Sistem Persamaan dan 

Pertidaksamaan Linear. Angket respon ini tidak akan mempengaruhi nilai adik - adik di 

sekolah. Adapun ketentuan mengisi angket respon ini adalah sebagai berikut : 

Ya : Jika kamu setuju dengan pernyataan yang telah diberikan 

Tidak : Jika kamu tidak setuju dengan pernyataan yang telah diberikan 

1.	 Media pembelajaran ini memudahkan saya dalam 

mernabami mateo sistem persamaan dan pertidaksam&aIl 

linear. 

Dengan adanya buku petunjuk dapat mempermudah saya 

dalam menjalankan media pembelajaran ini. 

2. 

Media pembelajaran ini membuat saya dapat belajar secara 

mandiri (tanpa didampingi). 

3. 

Media pembelajaran ini membuat saya mudah mengikuti 

pelajaran matematika. 

4. 
v 

5. Saya dapat mengeIjakan soal pendalaman mateo yang ada 

dalam media pembelajaran ini. 

6. Setelah belajar materi sistem persamaan dan pertidaksamaan 

linear dengan menggunakan media pembelajaran ini, saya 

menjadi lebih bersemangat belajar sistem persamaan dan 

pertidaksamaan linear. 
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7. Setelah belajar sistem persamaan dan pertidaksamaan linear 

dalam media pembelajaran ini, saya ingin mengerjakan soal 

yang ada di buku. 
l/ 

8. Saya ingin mempelajari materi matematika lainnya dengan 

menggunakan media pembelajaran ini. 
V 

9. Belajar dengan media pembelajaran ini terasa 

mengasyikkan. V 

10. Saya dapat membaca tulisan dalam media pembelajaran ini 

dengan jelas dan mudah. V 
11. Grafik yang ada di media pembelajaran ini membuat saya 

menjadi semakin paham. 
V 

12. Saya mudah memahami kalimat yang ada dalam media 

pembelajaran ini. V 

13. Media pembelajaran ini mudah digllnakan. V 

14. Media pembelajaran ini memudahksn saya dalam belajar 

matematika terutama pada materi yang menekankan 

pengkonstruksian. 

V 

15. Media pembelajaran ini dapat digunakan saat di sekolah 

maupun di luar sekolah (di rwnah). 
tV 



ANGKET RESPON SISWA
 

Nama Siswa : ..tt.0.~!.0 ~1:~.~.rt) . 
Kelas o )( Wit .' .................................................................... 

HarifTanggal : .2ff!..~ ~t;1 1Ji.~~.1Yr .. i?:C.J.~~ . 

Petunjuk Pengisian : 

Setelab. adik - adik menggnnakan media ini, berilah tanda check (-.J) pada kolom penilaian yang 

sudah disediakan terhadap angket respon Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Geogebra di SMA Mnhammadiyah 1 Ponorogo Kelas X pada Materi Sistem Persamaan dan 

Pertidaksamaan Linear. Angket respon ini tidak akan mempengaruhi nilai adik - adik di 

sekolab.. Adapun ketentuan mengisi angket respon ini adalab. sebagai berikut : 

Ya : Jika kamu setuju dengan pernyataan yang telab. diberikan 

Tidak : Jika kamu tidak setuju dengan pernyataan yang telab. diberikan 

1. Media pembelajaran In1 memudahkan saya dalam 

memahami materi sistem persamaan dan pertidaksamaan 

linear. 
v 

2. Dengan adanya buku petunjuk dapat mempermudah saya 

dalam menjalankan media pembelajaran ini. v 
3. Media pembelajaran ini membuat saya dapat belajar secara 

mandiri (tanpa didampingi). v 
4. Media pembelajaran ini membuat saya mudah mengikuti 

pelajaran matematika v 
5. Saya dapat mengetjakan soal pendalaman materi yang ada 

dalam media pembelajaran ini. v 
6. Setelah belajar materi sistem persamaan dan pertidaksamaan 

linear dengan menggunakan media pembelajaran ini, saya 

menjadi lebih bersemangat belajar sistem persamaan dan 

v 

pertidaksamaan linear. 



7. Setelah belajar sistem persamaan dan pertidaksamaan linear 

dalam media pembelajaran ini, saya ingin mengerjakan soal 

yang ada di buktL V 

8. Saya ingin mempelajari materi matematika lainnya dengan 

menggtmakan media pembelajaran ini. V 

9. Belajar dengan media pembelajaran llll terasa 

mengasyikkan. V 

10. Saya dapat membaca tulisan dalam media pembelajaran ini 

denganjelas dan mudah. V 

11. Grafik yang ada di media pembelajaran ini membuat saya 

menjadi semakin paham. V 

12. Saya mudah memahami kaJimat yang ada dalam media 

pembelajaran ini. V 

13. Media pembelajaran ini mudah diguoakan . v 
14. Media pembelajaran ini memudahkao saya dalam belajar 

matematika terotama pada materi yang meoekaokan 

pengkoostruksian. 

V 

15. Media pembelajaran ini dapat diguoakao saat di sekolah 

maupun di luar sekolah (di rumah). 
V 



ANGKET RESPON SISWA
 

Nama Siswa 

Kelas 

. ~f\~TU 2C A~n\J~ 2DI~Hariffanggal ........................... • l O' O' ..
O'	 O' O' 

Petunjuk Pengisian : 

Setelah adik - adik mengguDakan media ini, berilah tanda check (1) pada kolom penilaian yang 

sudah disediakan terhadap angket respon Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Geogebra di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo Kelas X pada Materi Sistem Persamaan dan 

Pertidaksamaan Linear. Angket respon ini tidak akan mempengaruhi nilai adik - adik di 

sekolah. Adapun ketentuan mengisi angket respon ini adalah sebagai berikut : 

Ya : Jika kamu setuju dengan pernyataan yang telah diberikan 

Tidak : Jika kamu tidak setuju dengan pernyataan yang telah diberikan 

1.	 Media pembelajaran ini memudabka·n saya· dalam 

memabami materi sistem persamaan dan pertidaksamaan 

linear. 

Dengan adanya buku petunjuk dapat mempermudah saya 

dalam menjalankan media pembelajaran ini. 

2. 

Media pembelajaran ini membuat saya dapat belajar secara 

mandiri (tanpa didampingi). 

3. 

Media pembelajaran ini membuat saya mudah mengikuti 

pelajaran matematika 

4. 

Saya dapat mengeIjakan 80al pendalaman materi yang ada 

dalam media pembelajaran ini. 

5. 

Setelah belajar materi sistem persamaan dan pertidaksamaan 

linear dengan menggnoakan media pembelajaran ini, saya 

menjadi lebih bersemangat belajar sistem persamaan dan 

pertidaksamaan linear. 

6. 



7. Setelah belajar sistem persamaan dan pertidaksamaan linear 

dalam media pembelajaran ini, saya ingin mengerjakan soal 

yang ada di buku. 
V 

8. Saya ingin mempelajari materi matematika lainnya dengan 

menggunakan media pembelajaran ini. 
V 

9. Belajar dengan media pembelajaran 
.. 

terasaLll1 

mengasyikkan. 

Saya dapat membaca tulisan dalam media pembelajaran ini 

dengan jelas dan mudah. 

Grafik yang ada di media pembelajaran ini membuat saya 

menjadi semakin paham. 

Saya mudah memahami kalimat yang ada dalam media 

pembelajaran ini. 

Media pem.belajaran ini mudah digunakan. 

Media pem.belajaran ini memndahkan saya dalam belajar 

matematika tenrtama pada materi yang menekankan 

pengkonstruksian. 

Media pem.belajaran ini dapat digunakan saat di sekolah 

maupun di luar sekolah (di rumah). 

/ 

V 

/ 

V 

/ 

J 

v 

10. 

II. 

12. 

13. 

14. 

15. 



ANGKET RESPON SISWA
 

Nama Siswa . '\( \a A\E- n t\n 
.............................................l: 

\<.. tV 
. 

Kelas . :;<
..... O' 

MlA 1 
O' O' O'.O' . 

Hariffanggal : ...$.~~.~~ : ~~ ~.?j.~.~.~.~.~ ?:~.r ~ 

Petunjuk Pengisian : 

Setelah adik - adik mengguDakan media ini, berilah tanda check (..J) pada kolom penilaian yang 

sudah disediakan terhadap angket respon Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Geogebra di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo Kelas X pada Materi Sistem Persamaan dan 

Pertidaksamaan Linear. Angket respon ini tidak akan mempengaruhi nilai adik - adik di 

sekolah. Adapun ketentuan mengisi angket respon ini adalah sebagai berikut : 

Ya : Jika kamu setuju dengan pemyataan yang telah diberikan 

Tidak : Jika kamu tidak setuju dengan pemyataan yang telah diberikan 

I. Media pembelajaran ini memudahkan saya dalam 

memabami materi sistem persamaan dan pertidaksamaan V 
linear. 

2. Dengan adanya buku petunjuk dapat mempermudah saya 

dalam menjalankan media pembelajaran ini. 

3. Media pembelajaran ini membuat saya dapat belajar secara 

mandiri (tanpa didampingi). 

4. Media pembelajaran ini membuat saya mudah mengikuti 

pelajaran matematika 

5. Saya dapat mengerjakan soal pendalaman materi yang ada 

dalam media pembelajaran ini. 

6. Setelah belajar materi sistem persamaan dan pertidaksamaan 

linear dengan menggunakan media pembelajaran ini, saya 

menjadi lebih bersemangat belajar sistem persamaan dan 

pertidaksamaan linear. 



Setelah belajar sistem persamaan dan pertidaksamaan linear
 

dalam media pembelajaran ini, saya ingin mengerjakan soal
 

7. 

V 
yang ada di buku. 

Saya ingin mempelajari materi matematika lainnya dengan8. 
Vmenggunakan media pembelajaran ini. 

..
Belajar dengan media pembelajaran llll terasa9. 

J
mengasyikkan. 

Saya dapat membaca tulisan dalam media pembelajaran ini10. 
vi

dengan jelas dan mudah. 

Grafik yang ada di media pembelajaran ini membuat sayaII. 
/menjadi semakin paham. 

Saya mudah memahami kalimat yang ada dalam media12. 

/pembelajaran ini. 

Media pembelajaran ini mudah digunakan .13. ./ 
Media pembelajaran ini memudahkan saya dalam belajar
 

matematika terutama pada materi yang menekankao
 

14. 

/ 
pengkonstruksian. 

Media pembelajaran ini dapat diguoakan saat di sekolah 15. 
~ 

maupun di luar sekolah (di rumah). 



ANGKET RESPON SISWA
 

Nama Siswa :.J.~.~9..~~ 1~3~ y':.~.~~~.l.~ 
. x \PA 1Kelas	 .......................................................................................................... 

. Sabtll. c)c ftqtdul ~C1(;Hariffanggal	 .....................................;..:j .
 

Petunjuk Pengisian : 

Setelah adik - adik menggunakan media ini, berilah tanda check (1) pada kolom penilaian yang 

sudah disediakan terhadap angket respon Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Geogebra di SMA Mnhammadiyah 1 Ponorogo Kelas X pada Materi Sistem persamaan dan 

Pertidaksamaan Linear. Angket respon ini tidak akan mempengaruhi nilai adik - adik di 

sekolah. Adapun ketentuan mengisi angket respon ini adalah sebagai berikut : 

Va : Jika kamu setuju dengan pernyataan yang telah diberikan 

Tidak : Jika kamu tidak setuju dengan pernyataan yang telah diberikan 

1. Media pembelajaran lID memudahkan saya dalam 

memabami materi sistem persamaan dan pertidaksamaan 

linear. 

2. Dengan adanya buku petunjuk dapat mempermudah saya 

dalam menjalankan media pembelajaran ini. v 

3. Media pembelajaran ini membuat saya dapat belajar secara 

mandiri (tanpa didampingi). v 
4. Media pembelajaran ini membuat saya mudah mengikuti 

pelajaran matematika 

5. Saya dapat mengeIjakan soal pendalaman materi yang ada 

dalam media pembelajaran ini. 

6. Setelah belajar materi sistem persarnaan dan pertidaksamaan 

linear dengan menggnnakan media pembelajaran ini, saya 

menjadi lebih bersemangat belajar sistem persamaan dan 

pertidaksamaan linear. 



7. Setelah belajar sistem persamaan dan pertidaksamaan linear 

dalam media pembelajaran ini, saya ingin mengerjakan soal 

yang ada di buku. 
V 

8. Saya ingin mempelajari materi matematika lainnya dengan 

menggunakan media pembelajaran ini. -/ 

9. Belajar dengan media pembelajaran 
.. 

terasalill 

mengasyikkan. V 

10. Saya dapat membaca tulisan dalam media pembelajaran ini 

dengan jelas dan mudah. V 

II. Grafik yang ada di media pembelajaran ini membuat saya 

menjadi semakin paham. V 
12. Saya mudah memahami kalimat yang ada dalam media 

pembelajaran ini. V

B. Media pembelajaran ini mudah digl.lnakan. V 
14. Media pembelajaran ini memudabkan saya dalam belajar 

matematika terutama pada materi yang menekankan 

pengkonstruksian. 

v 

15. Media pembelajaran ini dapat digunakan saat di sekolah 

maupun di luar sekolah (di rumah). 
J 



ANGKET RESPON SISWA 

. 'jurti f-l~q 1fdt1wiNama Siswa .. .. .. 

. X (PA 1Kelas ............................................................................................
 

Hariffanggal :.~.~~ ~..~~t~: ~~{?: .
 

Petunjuk Pengisian :
 

Setelah ad.ik - adik menggnoakan media ini, berilah tanda check (..J) pada kolom penilaian yang
 

sudah disediakan terhadap angket respon Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis
 

Geogebra di SMA Mubammadiyah 1 Ponorogo Kelas X pada Materi Sistem Persamaan dan
 

Pertidaksamaan Linear. Angket respon ini tidak akan mempengaruhi nilai adik - adik di
 

sekolah. Adapun ketentuan mengisi angket respon ini adalah sebagai berikut :
 

Va : Jika kamu setuju dengan pernyataan yang telah diberikan
 

Tidak : Jika kamu tidak setuju dengan pernyataan yang telah diberikan
 

1. Media pembelajaran ini memudabkan saya dalam 

memabami materi sistem persamaan dan pertidaksamaan 

linear. 
J 

2. Dengan adanya buku petunjuk dapat mempermudah saya 

dalam menjalankan media pembelajaran ini. 

3. Media pembelajaran ini membuat saya dapat belajar secara 

mandiri (tanpa didampingi). J 
4. Media pembelajaran ini membuat saya mudah mengikuti 

pelajaran matematika. 

5. Saya dapat mengeIjakan soal pendalaman materi yang ada 

dalam media pembelajaran ini. 

6. Setelah belajar materi sistem persamaan dan pertidaksamaan 

linear dengan menggunakan media pembelajaran ini, saya 

menjadi lebih bersemangat belajar sistem persamaan dan 

pertidaksamaan linear. 



7. Setelah belajar sistem persamaan dan pertidaksamaan linear 

dalam media pembelajaran ini, saya ingin mengerjakan soal 

yang ada di buku. J 
8. Saya ingin mempelajari materi matem.atika lainnya dengan 

menggunakan media pembelajaran ini. \;/ 
9. Belajar dengan media pembelajaran 

.. 
terasalnI 

mengasyikkan. vi 
10. Saya dapat membaca tulisan dalam media pembelajaran ini 

dengan jelas dan mudah. V 
11. Grafik yang ada di media pembelajaran ini membuat saya 

menjadi semakin paham. V 
12. Saya mudah memahami kalimat yang ada dalam media 

pembelajaran ini. ~ 
13. Media pembelajaran ini mudah digtmakan. V 
14. Media pembelajaran ini memudahkan saya dalam belajar 

matematika tenrtama pada materi yang menekankan 

pengkonstruksian. 
V 

15. Media pembelajaran ini dapat digunakan saat di sekolah 

maupun di luar sekolah (di rumah). vi 
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LAMPIRAN 6 

Produk Hasil Pengembangan 

 

6.1 Produk Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Geogebra di SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo Kelas X 

pada Materi Sistem Persamaan dan 

Pertidaksamaan Linear 
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PRODUK PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS 

GEOGEBRA DI SMA MUHAMMADIYAH 1 PONOROGO KELAS X 

PADA MATERI SISTEM PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN 

LINEAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lampiran 6.1 
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