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PEDOMAN WAWANCARA DIALOG AWAL 

PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA DENGAN 

PENERAPAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS  

KONSTRUKTIVISME 

(PTK Pada Siswa Kelas X Jurusan Teknik Otomotif SMK Muhammadiyah 1 

Boyolali Semester Genap Tahun 2013/2014) 

1. Bagaimana pengajaran matematika yang dilakukan di SMK 

Muhammadiyah 1 Boyolali selama ini? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

2. Kendala apa saja yang sering ditemui saat pengajaran berlangsung? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

3. Apakah dalam pembelajaran sudah menggunakan metode tertentu? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

4. Bagaimana kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dalam 

proses pembelajaran matematika selama ini? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

5. Kendala apa saja yang ditemui siswa saat diberikan materi program linear? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

  

 

Peneliti 

 

 

GUNAWAN 

A 410 100 267 

 

Lampiran 1 
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WAWANCARA DIALOG AWAL 

PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA DENGAN 

PENERAPAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS  

KONSTRUKTIVISME 

(PTK Pada Siswa Kelas X Jurusan Teknik Otomotif SMK Muhammadiyah 1 

Boyolali Semester Genap Tahun 2013/2014) 

1. Bagaimana pengajaran matematika yang dilakukan di SMK 

Muhammadiyah 1 Boyolali selama ini? 

Proses pembelajaran di SMK Muhammadiyah 1 Boyolali masih 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab kemudian memberikan 

soal latihan. 

 

2. Kendala apa saja yang sering ditemui saat pengajaran berlangsung? 

a. Tidak adanya sumber belajar seperti buku paket atau LKS untuk siswa 

dan sarana prasana untuk mengajar sangat terbatas. 

b. Kesadaran siswa dalam belajar masih kurang sehingga sulit untuk 

menanamkan pemahaman materi. 

 

3. Apakah dalam pembelajaran sudah menggunakan metode tertentu? 

Sudah: diskusi, ceramah, dan tanya jawab. 

 

4. Bagaimana kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dalam 

proses pembelajaran matematika selama ini? 

a. Pada umumnya siswa kesulitan dalam mengartikan maksud soal 

terutama soal berbentuk cerita. 

b. Kesulitan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep 

matematika. 

 

 

 

Lampiran 2 
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5. Kendala apa saja yang ditemui siswa saat diberikan materi program linear? 

a. Pemahaman siswa terhadap konsep program linear. 

b. Tidak adanya sumber belajar untuk membantu siswa memahami materi. 

 

 

 

 

Peneliti 

 

 

GUNAWAN 
A 410 100 267 
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PEDOMAN OBSERVASI GURU 

PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA DENGAN 

PENERAPAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS  

KONSTRUKTIVISME 

(PTK Pada Siswa Kelas X Jurusan Teknik Otomotif SMK Muhammadiyah 1 

Boyolali Semester Genap Tahun 2013/2014) 

Nama Guru   :  

Satuan Pendidikan  :  

Mata Pelajaran  :  

Kelas / Semester  :  

Pokok Bahasan  :  

Sub Pokok Bahasan  :  

Hari / Tanggal   :  

Jam pelajaran ke  :  

Jumlah siswa yang diamati :  

Berilah tanda (√) pada kolom skor yang sesuai dengan indikator di bawah ini ! 

NO KEGIATAN ITEM INDIKATOR  

YA 

 

TIDAK A. KEGIATAN AWAL 

1 Melaksanakan 

kegiatan 

pembukaan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Memberikan salam/doa. 

Memeriksa kehadiran 

siswa. 

Memeriksa kebersihan 

kelas 

Menyiapkan pembelajaran 

  

2 Menyampaikan 

apersepsi 

5 

 

 

6 

 

7 

Menyampaikan apersepsi 

berupa judul materi 

pertemuan sebelumnya 

Menyampaikan apersepsi 

berupa materi pokok 

Menyampaikan apersepsi 

 

 

 

 

 

Lampiran 3 
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 dengan cara mengaitkan 

materi sebelumnya dengan 

materi yang dibahas. 

3 Memotivasi siswa 8 

 

 

9 

 

 

 

10 

Memotivasi dengan 

meminta siswa untuk 

terlibat. 

Memotivasi siswa dengan 

cara menyampaikan 

keterkaitan materi dengan 

kehidupan. 

Memotivasi siswa dengan 

cara menyampaikan 

manfaat materi. 

  

4 

 

 

 

 

 

 

Menyampaikan 

informasi/ tujuan 

pembelajaran 

 

 

 

 

11 

 

12 

 

 

13 

Menyampaikan informasi  

dengan menyebut  KD. 

Menyampaikan informasi 

dengan menyebut  

indikator. 

Menyampaikan informasi  

dengan menyebut  tujuan. 

  

 

 

NO KEGIATAN ITEM INDIKATOR  

YA 

 

TIDAK B. KEGIATAN INTI 

5 Menerapkan 

metode 

pembelajaran. 

14 

 

15 

Guru membentuk kelompok 

secara heterogen. 

Mengorganisir tiap 

kelompok untuk 

menempatkan diri. 

  

6 Menggunakan alat 

bantu 

pembelajaran 

16 

 

17 

Memberikan modul kepada 

siswa. 

Menjelaskan fungsi dan 
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manfaat modul yang 

diberikan. 

7 Menyampaikan 

materi 

pembelajaran 

18 

 

19 

 

20 

21 

 

22 

 

23 

Diawali dengan masalah 

kontekstual. 

Materi disampaikan secara 

urut. 

Memberikan contoh soal 

Menggunakan waktu secara 

efisien dan efektif. 

Menguasai materi 

pembelajaran. 

Memberikan masalah untuk 

didiskusikan tiap 

kelompok. 

  

11 Mengorganisasikan 

siswa 

24 Mengorganisasikan siswa 

secara efektif 

  

12 Memberikan 

kesempatan siswa 

untuk terlibat 

secara aktif 

25 Memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

bertanya dan memberikan 

tanggapan. 

  

14 Menunjukkan 

sikap terbuka 

terhadap pendapat 

siswa 

26 Menunjukkan sikap terbuka 

terhadap pendapat siswa 

  

15 Mengembangkan 

hubungan antar 

pribadi  

27 Mengembangkan hubungan 

antar pribadi yang sehat dan 

serasi (sopan, tertib, adil) 

  

16 Menggunakan 

bahasa yang baik, 

benar, dan efektif 

28 Menggunakan bahasa yang 

baik (komunikastif), benar ( 

sesuai kaidah), dan efektif 
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(tepat guna) 

17 Melaksanakan 

penilain selama 

proses 

pembelajaran 

berlangsung 

29 

 

 

30 

Melaksanakan penilain 

selama proses pembelajaran 

berlangsung 

Melaksanakan penilain 

setelah proses pembelajaran 

berakhir 

  

 

 

 

NO KEGIATAN ITEM INDIKATOR  

YA 

 

TIDAK C. KEGIATAN PENUTUP 

18 Menyimpulkan 

materi 

pembelajaran  

31 

 

Memfasilitasi pembuatan 

simpulan / rangkuman. 

  

19 Melaksanakan / 

menyampaikan 

Refleksi dan 

evaluasi 

 

 

32 

33 

34 

35 

Melaksanakan / 

menyampaikan 

1) Refleksi 

2) Kelompok super 

3) Rencana pertemuan 

berikutnya  

 

 

 

 

 

 

 

20  Memberikan / 

merencanakan 

tindak lanjut 

 

 

 

36 

 

37 

 

38 

39 

Memberikan / 

merencanakan tindak lanjut 

(1) Penugasan 

terstruktur 

(2) Kegiatan mandiri 

tidak terstruktur 

(3) Remidi 

(4) Pengayaan 
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Catatan : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

Saran : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

 

 Observer 

 

 

(.............................) 
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PEDOMAN OBSERVASI SISWA 

PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA DENGAN 

PENERAPAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS  

KONSTRUKTIVISME 

(PTK Pada Siswa Kelas X Jurusan Teknik Otomotif SMK Muhammadiyah 1 

Boyolali Semester Genap Tahun 2013/2014) 

 

Nama Guru   :  

Satuan Pendidikan  :  

Mata Pelajaran  :  

Kelas / Semester  :  

Pokok Bahasan  :  

Sub Pokok Bahasan  :  

Hari / Tanggal   :  

Jam pelajaran ke  :  

Jumlah siswa yang diamati :  

Berilah tanda (√) pada kolom skor yang sesuai dengan indikator di bawah ini ! 

No 
NIM 

Indikator 

Aspek A Aspek B Aspek C Aspek D 

1. Aditya Bayu Putra     

2. Apriyanto Candra G S     

3. Bagas Sanjaya     

4. Dedi Yulianto     

5. Fauzan Nur Asykuri     

6. Fendi Tri Handoko     

7. Ikhwan Triyanto     

8. Muchamad Ali Muhridin     

9. Muhammad Wahyu F     

10. Muhammad Widi Atmoko     

11. Prasetyo Budi Utomo     

Lampiran 4 
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12. Rahmadi     

13. Setiawan Kusuma     

14. Tri Setyawan     

15. Tri Sucipto     

16. Triyatno     

17. Ulfan Wahidiyanto     

18. Yoga Dody Prasetyo     

 Jumlah     

 Jumlah (%)     

 

Keterangan: 

Aspek A   : Kemampuan mengaplikasikan rumus. 

Aspek B   : Kemampuan memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep 

matematika. 

Aspek C   : Kemampuan siswa untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan 

kepada guru. 

Aspek D   : Kemampuan membuat kesimpulan. 

 

 

 

 Peneliti 

 

 

(..........................) 
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OBSERVASI GURU SIKLUS I 

PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA DENGAN 

PENERAPAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS  

KONSTRUKTIVISME 

(PTK Pada Siswa Kelas X Jurusan Teknik Otomotif SMK Muhammadiyah 1 

Boyolali Semester Genap Tahun 2013/2014) 

 

Nama Guru   : Hidayat Bahktiar, S.Pd 

Satuan Pendidikan  : SMK Muhammadiyah 1 Boyolali 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : X B Teknik Otomotif/ Genap 

Pokok Bahasan  : Program Linear 

Sub Pokok Bahasan              :Menggambar grafik himpunan penyelesaian program 

linear,  Menggambar grafik himpunan penyelesaian 

pertidaksamaan linear dengan dua variable, 

Menentukan daerah hasil penyelesaian. 

Hari / Tanggal   : Senin, 20 Januari 2014  

Jam pelajaran ke  : 4 – 5  (09.30 – 11.00 WIB) 

Jumlah siswa yang diamati : 18  

Berilah tanda (√) pada kolom skor yang sesuai dengan indikator di bawah ini ! 

NO KEGIATAN ITEM INDIKATOR  

YA 

 

TIDAK A. KEGIATAN AWAL 

1 Melaksanakan 

kegiatan 

pembukaan 

1 

2 

 

3 

 

4 

Memberikan salam/doa. 

Memeriksa kehadiran 

siswa. 

Memeriksa kebersihan 

kelas 

Menyiapkan pembelajaran 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

2 Menyampaikan 

apersepsi 

5 

 

Menyampaikan apersepsi 

berupa judul materi 

 

 

√ 

 

Lampiran 5 
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6 

 

7 

 

pertemuan sebelumnya 

Menyampaikan apersepsi 

berupa materi pokok 

Menyampaikan apersepsi 

dengan cara mengaitkan 

materi sebelumnya dengan 

materi yang dibahas. 

 

√ 

 

 

 

√ 

3 Memotivasi siswa 8 

 

 

9 

 

 

 

10 

Memotivasi dengan 

meminta siswa untuk 

terlibat. 

Memotivasi siswa dengan 

cara menyampaikan 

keterkaitan materi dengan 

kehidupan. 

Memotivasi siswa dengan 

cara menyampaikan 

manfaat materi. 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Menyampaikan 

informasi/ tujuan 

pembelajaran 

 

 

 

 

11 

 

12 

 

 

13 

Menyampaikan informasi  

dengan menyebut  KD. 

Menyampaikan informasi 

dengan menyebut  

indikator. 

Menyampaikan informasi  

dengan menyebut  tujuan. 

 √ 

 

√ 

 

 

√ 

 

NO KEGIATAN ITEM INDIKATOR  

YA 

 

TIDAK B. KEGIATAN INTI 

5 Menerapkan 

metode 

pembelajaran. 

14 

 

15 

Guru membentuk kelompok 

secara heterogen. 

Mengorganisir tiap 

kelompok untuk 

 

 

    √ 

 

    √ 
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menempatkan diri. 

6 Menggunakan alat 

bantu 

pembelajaran 

16 

 

17 

Memberikan modul kepada 

siswa. 

Menjelaskan fungsi dan 

manfaat modul yang 

diberikan. 

√ 

 

√ 

 

7 Menyampaikan 

materi 

pembelajaran 

18 

 

19 

 

20 

21 

 

22 

 

23 

Diawali dengan masalah 

kontekstual. 

Materi disampaikan secara 

urut. 

Memberikan contoh soal 

Menggunakan waktu secara 

efisien dan efektif. 

Menguasai materi 

pembelajaran. 

Memberikan masalah untuk 

didiskusikan tiap 

kelompok. 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

11 Mengorganisasikan 

siswa 

24 Mengorganisasikan siswa 

secara efektif 

 √ 

12 Memberikan 

kesempatan siswa 

untuk terlibat 

secara aktif 

25 Memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

bertanya dan memberikan 

tanggapan. 

√  

14 Menunjukkan 

sikap terbuka 

terhadap pendapat 

siswa 

26 Menunjukkan sikap terbuka 

terhadap pendapat siswa 

√  

15 Mengembangkan 

hubungan antar 

27 Mengembangkan hubungan 

antar pribadi yang sehat dan 

√  
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pribadi  serasi (sopan, tertib, adil) 

16 Menggunakan 

bahasa yang baik, 

benar, dan efektif 

28 Menggunakan bahasa yang 

baik (komunikastif), benar ( 

sesuai kaidah), dan efektif 

(tepat guna) 

√  

17 Melaksanakan 

penilain selama 

proses 

pembelajaran 

berlangsung 

29 

 

 

30 

Melaksanakan penilaian 

selama proses pembelajaran 

berlangsung 

Melaksanakan penilaian 

setelah proses pembelajaran 

berakhir 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

NO KEGIATAN ITEM INDIKATOR  

YA 

 

TIDAK C. KEGIATAN PENUTUP 

18 Menyimpulkan 

materi 

pembelajaran  

31 

 

Memfasilitasi pembuatan 

simpulan / rangkuman. 

√  

19 Melaksanakan / 

menyampaikan 

Refleksi dan 

evaluasi 

 

 

32 

33 

34 

35 

Melaksanakan / 

menyampaikan 

1) Refleksi 

2) Kelompok super 

3) Rencana pertemuan 

berikutnya  

 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

20  Memberikan / 

merencanakan 

tindak lanjut 

 

 

 

36 

 

37 

 

38 

39 

Memberikan / 

merencanakan tindak lanjut 

(1) Penugasan 

terstruktur 

(2) Kegiatan mandiri 

tidak terstruktur 

(3) Remidi 

(4) Pengayaan 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 
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Catatan : 

1. Pertanyaan siswa. 

a. Aditya bayu putra : “ Apakah yang dimaksud dengan program linear?” 

b. Dedi yulianto        : “ Berada dimanakah daerah himpunan penyelesaian  

yang dibatasi oleh  x > 0 ?” 

c. Fendi tri handoko  : “ Berada dimanakah daerah himpunan penyelesaian  

       yang dibatasi oleh  y > 0 ?” 

d. Rahmadi : “ Dalam materi pelajaran program linear apakah ilmu yang 

diperoleh dapat  

                    diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam 

bidang apa ?” 

2. Siswa yang memberi tanggapan. 

Tanggapan siswa: 

a. Bagas sanjaya (menanggapi pertanyaan Aditya) : “ Yang dimaksud dengan 

program linear adalah suatu program yang dapat dipakai untuk 

memecahkan masalah optimasi yaitu nilai maksimum atau nilai minimum 

dengan model matematika dan grafik fungsi linear.” 

b. Fauzan (menanggapi pertanyaan dedi) :  “Daerah himpunan penyelesaian 

yang dibatasi   x > 0 yaitu berada di garis X  yang bernilai positif karena 

nilai X lebih besar dari 0.” 

c. Tri sucipto (menanggapi pertanyaan Fendi) : “Daerah himpunan 

penyelesaian yang dibatasi y > 0 yaitu berada di garis Y  yang bernilai 

positif karena nilai Y lebih besar dari 0.” 

d. Tri setyawan (menanggapi pertanyaan Rahmadi) : “Ada banyak manfaat 

yang diperoleh dalam mempelajari materi pelajaran tentang program linear 

karena kita dapat menentukan nilai maksimum dan  minimum, Contohnya 

dalam dunia perdagangan kita dapat menentukan laba atau rugi.” 

3.  Kesimpulan yang disampaikan siswa dari materi yang telah dipelajari. 

Kesimpulan yang disampaikan siswa: 

a. Aditya bayu putra : “Yang dimaksud dengan program linear adalah suatu 

program yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah optimasi yaitu 
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nilai maksimum atau nilai minimum dengan model matematika dan grafik 

fungsi linear.” 

b. Dedi yulianto : “daerah himpunan penyelesaian yang dibatasi x> 0 yaitu 

berada di garis X  yang bernilai positif karena nilai X lebih besar dari 0.” 

c. Fendi tri handoko :“Daerah himpunan penyelesaian yang dibatasi y> 0 yaitu 

berada di garis Y  yang bernilai positif karena nilai Y lebih besar dari 0.” 

 

Saran : 

1. Alokasi waktu perlu diperhatikan lagi 

2. Pada siklus II siswa perlu diberikan buku pendamping atau buku paket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observer 

 
GUNAWAN 

A 410 100 267 
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OBSERVASI GURU SIKLUS II 

PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA DENGAN 

PENERAPAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS  

KONSTRUKTIVISME 

(PTK Pada Siswa Kelas X Jurusan Teknik Otomotif SMK Muhammadiyah 1 

Boyolali Semester Genap Tahun 2013/2014) 

 

Nama Guru   : Hidayat Bahktiar, S.Pd 

Satuan Pendidikan  : SMK Muhammadiyah 1 Boyolali 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : X B Teknik Otomotif/ Genap 

Pokok Bahasan  : Program Linear 

Sub Pokok Bahasan                : Menentukan grafik himpunan penyelesaian 

program linear, Menggambar grafik himpunan 

penyelesaian pertidaksamaan linear dengan dua 

variable, Menentukan fungsi objektif, menentukan 

titik optimum dari daerah himpunan penyelesaian 

sistem pertidaksamaan linear, Menentukan nilai 

optimum dari fungsi objektif. 

Hari / Tanggal   : Selasa, 28 Januari 2014 

Jam pelajaran ke  : 4 – 5 (09.30 – 11.00 WIB) 

Jumlah siswa yang diamati : 18 

Berilah tanda (v) pada kolom skor yang sesuai dengan indikator di bawah ini ! 

NO KEGIATAN ITEM INDIKATOR  

YA 

 

TIDAK A. KEGIATAN AWAL 

1 Melaksanakan 

kegiatan 

pembukaan 

1 

2 

 

3 

 

Memberikan salam/doa. 

Memeriksa kehadiran 

siswa. 

Memeriksa kebersihan 

kelas 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

Lampiran 6 
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4 Menyiapkan pembelajaran √ 

2 Menyampaikan 

apersepsi 

5 

 

 

6 

 

7 

 

Menyampaikan apersepsi 

berupa judul materi 

pertemuan sebelumnya 

Menyampaikan apersepsi 

berupa materi pokok 

Menyampaikan apersepsi 

dengan cara mengaitkan 

materi sebelumnya dengan 

materi yang dibahas. 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

3 Memotivasi siswa 8 

 

 

9 

 

 

 

10 

Memotivasi dengan 

meminta siswa untuk 

terlibat. 

Memotivasi siswa dengan 

cara menyampaikan 

keterkaitan materi dengan 

kehidupan. 

Memotivasi siswa dengan 

cara menyampaikan 

manfaat materi. 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Menyampaikan 

informasi/ tujuan 

pembelajaran 

 

 

 

 

11 

 

12 

 

 

13 

Menyampaikan informasi  

dengan menyebut  KD. 

Menyampaikan informasi 

dengan menyebut  

indikator. 

Menyampaikan informasi  

dengan menyebut  tujuan. 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

 

NO KEGIATAN ITEM INDIKATOR  

YA 

 

TIDAK B. KEGIATAN INTI 

5 Menerapkan 14 Guru membentuk kelompok √  
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metode 

pembelajaran. 

 

15 

secara heterogen. 

Mengorganisir tiap 

kelompok untuk 

menempatkan diri. 

 

√ 

6 Menggunakan alat 

bantu 

pembelajaran 

16 

 

17 

Memberikan modul kepada 

siswa. 

Menjelaskan fungsi dan 

manfaat modul yang 

diberikan. 

√ 

 

√ 

 

7 Menyampaikan 

materi 

pembelajaran 

18 

 

19 

 

20 

21 

 

22 

 

23 

Diawali dengan masalah 

kontekstual. 

Materi disampaikan secara 

urut. 

Memberikan contoh soal 

Menggunakan waktu secara 

efisien dan efektif. 

Menguasai materi 

pembelajaran. 

Memberikan masalah untuk 

didiskusikan tiap 

kelompok. 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

11 Mengorganisasikan 

siswa 

24 Mengorganisasikan siswa 

secara efektif 

√  

12 Memberikan 

kesempatan siswa 

untuk terlibat 

secara aktif 

25 Memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

bertanya dan memberikan 

tanggapan. 

√  

14 Menunjukkan 

sikap terbuka 

terhadap pendapat 

26 Menunjukkan sikap terbuka 

terhadap pendapat siswa 

√  
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siswa 

15 Mengembangkan 

hubungan antar 

pribadi  

27 Mengembangkan hubungan 

antar pribadi yang sehat dan 

serasi (sopan, tertib, adil) 

√  

16 Menggunakan 

bahasa yang baik, 

benar, dan efektif 

28 Menggunakan bahasa yang 

baik (komunikastif), benar ( 

sesuai kaidah), dan efektif 

(tepat guna) 

√  

17 Melaksanakan 

penilain selama 

proses 

pembelajaran 

berlangsung 

29 

 

 

30 

Melaksanakan penilain 

selama proses pembelajaran 

berlangsung 

Melaksanakan penilain 

setelah proses pembelajaran 

berakhir 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

NO KEGIATAN ITEM INDIKATOR  

YA 

 

TIDAK C. KEGIATAN PENUTUP 

18 Menyimpulkan 

materi 

pembelajaran  

31 

 

Memfasilitasi pembuatan 

simpulan / rangkuman. 

√  

19 Melaksanakan / 

menyampaikan 

Refleksi dan 

evaluasi 

 

 

32 

33 

34 

35 

Melaksanakan / 

menyampaikan 

1) Refleksi 

2) Kelompok super 

3) Rencana pertemuan 

berikutnya  

 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

20  Memberikan / 

merencanakan 

tindak lanjut 

 

 

 

36 

 

37 

Memberikan / 

merencanakan tindak lanjut 

(1) Penugasan 

terstruktur 

(2) Kegiatan mandiri 

 

 

√ 

 

√ 
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38 

39 

tidak terstruktur 

(3) Remidi 

(4) Pengayaan 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

Catatan : 

1. pertayaan siswa: 

a. Apriyanto Candra G S: “Apakah yang dimaksud dengan funsi objektif?” 

b. Bagas Sanjaya: “Apakah yang dimaksud dengan model matematika?” 

c. Ikhwan Triyanto: “Apakah yang dimaksud dengan nilai maksimum?” 

d. Muchamad Ali Muhridin : “Apakah yang dimaksud dengan nilai 

minimum?” 

e.  Muhammad Wahyu F: “Apakah yang dimaksud dengan titik optimum?” 

f.  Muhammad Widi Atmoko: “Bagaimana cara mencari nilai maksimum.” 

g. Setiawan Kusuma: “Bagaimana cara menentukan daerah himpunan 

penyelesaian?” 

h. Tri Sucipto: “Bagaimana cara mencari nilai minimum?” 

 

2. Kesimpulan yang disampaikan siswa dari materi yang dipelajari 

Kesimpulan yang disampaikan siswa: 

a. Aditya Bayu Putra: “Daerah penyelesaian adalah daerah yang dibatasi oleh 

garis yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear.” 

b. Fauzan Nur Asykuri: “fungsi linear adalah pemetaan suatu titik melalui 

persamaan linear dengan dua variabel.” 

c. Yoga Dody Prasetyo: “fungsi objektif adalah fungsi linear yang digunakan 

untuk menghitung nilai optimum.” 

d. Ulfan Wahidiyanto: “garis selidik adalah garis lurus untuk menyelidiki 

setiap titik optimum sehingga didapat nilai optimum.” 

e. Triyatno: “model matematika adalah kalimat matematika terjemahan dari 

soal cerita dengan menggunakan lambang matematika.” 
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f. Tri Setyawan: “nilai optimum adalah nilai maksimum atau minimum di 

dalam daerah himpunan penyelesaian.” 

g. Rahmadi: “program linear adalah program yang dapat dipakai untuk 

memecahkan masalah optimasi.” 

h. Prasetyo Budi Utomo: “titik optimum adalah titik sudut yang memenuhi 

daerah penyelesaian.” 

i. Fendi Tri Handoko: “untuk mencari nilai maksimum yaitu dengan cara 

mensubstitusikan titik-titik optimum ke dalam fungsi objektif kemudian 

diambil nilai yang tertinggi.” 

j. Ikhwan Triyanto: “untuk mencari nilai minimum yaitu dengan cara 

mensubstitusikan titik-titik optimum ke dalam fungsi objektif kemudian 

diambil nilai yang terendah.” 

k. Prasetyo Budi Utomo: “Daerah himpunan penyelesaian yang dibatasi   x> 

0 yaitu berada di garis x  yang bernilai positif karena nilai x lebih besar 

dari 0.” 

l. Fauzan Nur Asykuri: “Daerah himpunan penyelesaian yang dibatasi y> 0 

yaitu berada di garis y  yang bernilai positif karena nilai y lebih besar dari 

0.” 

3. Suasana pembelajaran lebih kondusif 

4. Diskusi berjalan baik, siswa terlihat lebih aktif dalam berdiskusi 

 

  

Observer 

 
 

GUNAWAN 
A 410 100 267 
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OBSERVASI SISWA SIKLUS I 

PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA DENGAN 

PENERAPAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS  

KONSTRUKTIVISME 

(PTK Pada Siswa Kelas X Jurusan Teknik Otomotif SMK Muhammadiyah 1 

Boyolali Semester Genap Tahun 2013/2014) 

 

Nama Guru   : Hidayat Bahktiar, S.Pd 

Satuan Pendidikan  : SMK Muhammadiyah 1 Boyolali 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : X B Teknik Otomotif/ Genap 

Pokok Bahasan  : Program Linear 

Sub Pokok Bahasan              :Menggambar grafik himpunan penyelesaian program 

linear,  Menggambar grafik himpunan penyelesaian 

pertidaksamaan linear dengan dua variable, 

Menentukan daerah hasil penelitian. 

Hari / Tanggal   : Selasa, 21 Januari 2014  

Jam pelajaran ke  : 4 –5  (09.30 – 11.00 WIB) 

Jumlah siswa yang diamati : 18  

Berilah tanda (√) pada kolom skor yang sesuai dengan indikator di bawah ini ! 

No 
NIM 

Indikator 

Aspek A Aspek B Aspek C Aspek D 

1. Aditya bayu putra        √       √ 

2. Apriyanto candra g s        √      

3. Bagas sanjaya    √      √       √ 

4. Dedi yulianto        √      √ 

5. Fauzan nur asykuri    √      √       √ 

6. Fendi tri handoko    √      √      √      √ 

7. ikhwan triyanto    √       √  

8. Muchamad ali muhridin    √      √   

Lampiran 7 



74

9. Muhammad wahyu F

10. Muhammad widi atmoko

l1 Prasetyo budi utomo

12. Rahmadi

13. Setiawan kusuma

14. Tri setyawan

15. Tri sucipto

16. Triyatno

17. Ulfan wahidiyanto

18. Yoga dody prasetyo

Jumlah

Jumlah (7o)

Keterangan

Aspek A

Aspek B

Aspek C

Aspek D

:

Kemampuan mengaplikasikan rumus.

Kemampuan memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep

matematika.

Kemampuan siswa untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan

kepada guru.

Kemampuan membuat kesimpulan.

Peneliti

GUNAWAN
A 410 100 267
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OBSERVASI SISWA SIKLUS II 

PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA DENGAN 

PENERAPAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS  

KONSTRUKTIVISME 

(PTK Pada Siswa Kelas X Jurusan Teknik Otomotif SMK Muhammadiyah 1 

Boyolali Semester Genap Tahun 2013/2014) 

 

Nama Guru   : Hidayat Bahktiar, S.Pd 

Satuan Pendidikan  : SMK Muhammadiyah 1 Boyolali 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : X B Teknik Otomotif/ Genap 

Pokok Bahasan  : Program Linear 

Sub Pokok Bahasan                : Menentukan grafik himpunan penyelesaian 

program linear, Menggambar grafik himpunan 

penyelesaian pertidaksamaan linear dengan dua 

variable, Menentukan fungsi objektif, menentukan 

titik optimum dari daerah himpunan penyelesaian 

sistem pertidaksamaan linear, Menentukan nilai 

optimum dari fungsi objektif. 

Hari / Tanggal   : Selasa, 28 Januari 2014 

Jam pelajaran ke  : 4 – 5 (09.30 – 11.00 WIB) 

Jumlah siswa yang diamati : 18 

Berilah tanda (√) pada kolom skor yang sesuai dengan indikator di bawah ini ! 

No 
NIM 

Indikator 

Aspek A Aspek B Aspek C Aspek D 

1. Aditya bayu putra     √     √      √ 

2. Apriyanto candra g s     √     √     √  

3. Bagas sanjaya     √     √     √  

4. Dedi yulianto     √     √      √ 

5. Fauzan nur asykuri     √     √     √     √ 

Lampiran 8 
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6. Fendi tri handoko

7. ikhwan triyanto

8. Muchamad ali muhridin

9. Muhammad wahyu F

10. Muhammad widi atmoko

11 Prasetyo budi utomo

12. Rahmadi

13. Setiawan kusuma

14. Tri setyawan

15. Tri sucipto

16. Triyatno

U. Ulfan wahidiyanto

18. Yoga dody prasetyo

JumIah

Jumlah (%)

Keterangan:

Aspek A : Kemampuan mengaplikasikan rumus.

Aspek B : Kemampuan memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep

matematika.

Aspek C : Kemampuan siswa untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan

kepada guru.

Aspek D : Kemampuan membuat kesimpulan

GUNAWAN
A 410 100 267
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LEMBAR CATATAN LAPANGAN 

PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA DENGAN 

PENERAPAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS  

KONSTRUKTIVISME 

(PTK Pada Siswa Kelas X Jurusan Teknik Otomotif SMK Muhammadiyah 1 

Boyolali Semester Genap Tahun 2013/2014) 

Nama Guru   :  

Satuan Pendidikan  :  

Mata Pelajaran  :  

Kelas / Semester  :  

Pokok Bahasan  :  

Sub Pokok Bahasan  :  

Hari / Tanggal   :  

Jam pelajaran ke  :  

Jumlah siswa yang diamati :  

A. TINDAK MENGAJAR 

.............................................................................................................................

.................................................................................................................. 

B. TINDAK BELAJAR 

.............................................................................................................................

................................................................................................................. 

C. PENARIKAN MAKNA 

.............................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

 Peneliti 

 

 

GUNAWAN 

A 410 100 267 

Lampiran 9 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS I 

PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA DENGAN 

PENERAPAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS  

KONSTRUKTIVISME 

(PTK Pada Siswa Kelas X Jurusan Teknik Otomotif SMK Muhammadiyah 1 

Boyolali Semester Genap Tahun 2013/2014) 

 

Nama Guru   : Hidayat Bahktiar, S.Pd 

Satuan Pendidikan  : SMK Muhammadiyah 1 Boyolali 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : X Teknik Otomotif/ Genap 

Pokok Bahasan  : Program Linear 

Sub Pokok Bahasan              :Menggambar grafik himpunan penyelesaian program 

linear,  Menggambar grafik himpunan penyelesaian 

pertidaksamaan linear dengan dua variable, 

Menentukan daerah hasil penyelesaian. 

Hari / Tanggal   : Selasa, 21 Januari 2014  

Jam pelajaran ke  : 4 – 5  (09.30 – 11.00 WIB) 

Jumlah siswa yang diamati : 18  

 

A. TINDAK MENGAJAR 

1. Guru menerapkan pembelajaran berbasis konstruktivisme. 

2. Guru memberikan modul kepada tiap siswa sebagai sumber belajar. 

3. Guru menjelaskan materi secara singkat. 

4. Guru memberikan masalah kepada siswa. 

5. Guru memberikan bimbingan kepada siswa. 

6. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan hasil 

pekerjaannya. 

7. Guru memfasilitasi siswa untuk bertanya atau menyampaikan tanggapan. 

Lampiran 10 
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8. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan refleksi dan siswa diberikan 

kesempatan untuk menyimpulkan materi yang telah mereka pelajari. 

9. Bimbingan yang dilakukan guru belum menyeluruh kepada tiap siswa. 

B. TINDAK BELAJAR 

1. Beberapa siswa gaduh, kondisi kelas belum kondusif. 

2. Beberapa siswa belum mampu mengkonstuksikan masalah. 

3. Kesadaran siswa untuk bertanya tentang materi yang belum mereka 

pahami masih rendah. 

4. Siswa kesulitan memahami materi yang disampaikan guru. 

5. Siswa belum mampu untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

 

C. PENARIKAN MAKNA 

Pada siklus I ini guru belum terbiasa dengan model pembelajaran 

berbasis konstruktivisme dan siswa belum terbiasa dengan penerapan 

pembelajaran berbasis konstruktivisme.Beberapa siswa belum mampu untuk 

mengkonstuksikan masalah yang diberikan oleh guru. 

 

 

 

 

 Peneliti 

 

 

GUNAWAN 

A 410 100 267 
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CATATAN LAPANGAN SIKLUS II 

PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA DENGAN 

PENERAPAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS  

KONSTRUKTIVISME 

(PTK Pada Siswa Kelas X Jurusan Teknik Otomotif SMK Muhammadiyah 1 

Boyolali Semester Genap Tahun 2013/2014) 

 

Nama Guru   : Hidayat Bahktiar, S.Pd 

Satuan Pendidikan  : SMK Muhammadiyah 1 Boyolali 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : X Teknik Otomotif/ Genap 

Pokok Bahasan  : Program Linear 

Sub Pokok Bahasan                : Menentukan grafik himpunan penyelesaian 

program linear, Menggambar grafik himpunan 

penyelesaian pertidaksamaan linear dengan dua 

variable, Menentukan fungsi objektif, menentukan 

titik optimum dari daerah himpunan penyelesaian 

sistem pertidaksamaan linear, Menentukan nilai 

optimum dari fungsi objektif. 

Hari / Tanggal   : Selasa, 28 Januari 2014 

Jam pelajaran ke  : 4 – 5 (09.30 – 11.00 WIB) 

Jumlah siswa yang diamati : 18 

 

A. TINDAK MENGAJAR 

1. Guru menerapkan pembelajaran berbasis konstruktivisme. 

2. Dengan mengacu pada nilai post test I, guru membentuk kelompok secara 

heterogen (tiap kelompok beranggotakan 4-5 siswa). 

3. Guru memberikan modul kepada tiap siswa sebagai sumber belajar. 

4. Guru menjelaskan materi secara singkat. 

Lampiran 11 



81 
 

5. Guru memberikan masalah untuk didiskusikanoleh masing – masing 

kelompok. 

6. Guru memberikan bimbingan kepada setiap kelompok. 

7. Guru memberikan kesempatan kepada tiap kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusi. 

8. Guru memfasilitasi siswa untuk bertanya atau menyampaikan tanggapan. 

9. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan refleksi dan siswa diberikan 

kesempatan untuk menyimpulkan materi yang telah mereka pelajari. 

10. Guru sudah melakukan bimbingan secara menyeluruh. 

 

B. TINDAK BELAJAR 

1. Siswa sudah terlibat secara aktif dalam pembelajaran. 

2. Kondisi kelas sudah kondusif, walaupun masih ada beberapa siswa yang 

masih ramai. 

3. Siswa aktif bertanya mengenai materi yang belum mereka pahami. 

4. Siswa mampu menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

 

C. PENARIKAN MAKNA 

Pada siklus II ini siswa dan guru sudah mulai terbiasa dengan model 

pembelajaran yang diterapkan. Keseluruhan proses pembelajaran sudah 

berjalan dengan baik. 

 

 

 

 Peneliti 

 

 

GUNAWAN 

A 410 100 267 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Satuan Pendidikan : SMK Muhammadiyah 1 Boyolali 

Mata Pelajaran : Matematika 

Pokok Bahasan : Program linear 

Kelas/ Semester : X Teknik otomotif 

Alokasi Waktu : 4 x 45 Menit (2 Pertemuan) 

Standar Kompetensi : 11. Menyelesaikan masalah program linear 

Kompetensi Dasar : 11.1. Membuat grafik himpunan penyelesaian system 

                                         Pertidaksmamaan linear. 

                                 11.2. Menentukan model matematika dari soal cerita  

Indikator                :  

Pertemuan I : 1. Menjelaskan pengertian program linear. 

                                 2. Menggambar grafik himpunan penyelesaian system 

                                    pertidaksamaan linear dengan dua variabel. 

Pertemuan II  : 1. Menentukan model mamtematika dari soal cerita. 

      2. Menentukan daerah penyelesaian. 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah melakukan diskusi dan tanya jawab siswa dapat: 

Pertemuan I : 1. Menjelaskan pengertian program linear. 

  2. Menggambar grafik himpunan penyelesaian system 

      pertidaksamaan linear dengan dua variabel. 

Pertemuan II  : 1. Menentukan model matematika dari soal cerita. 

    2. Menentukan daerah penyelesaian. 

 

Karakter Siswa yang Diharapkan: Disiplin 

Rasa hormat dan perhatian 

Tekun      

Tanggung jawab 

Lampiran 12 
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B. Materi Ajar 

A. PENGERTIAN PROGRAM LINEAR 

Program linear adalah suatu metode atau cara yang dapa digunakan untuk 

mencari solusi masalah optimasi, yaitu memaksimukan atau meminimumkan 

suatu bentuk fungsi objektif atau fungsi sasaran dengan kendala-kendala berupa 

sistem pertidaksamaan linear. 

B. SISTEM PERTIDAKSAMAAN LINEAR DAN MODEL MATEMATIKA 

SISTEM PERTIDAKSAMAAN LINEAR 

Bentuk-bentuk pertidaksamaan berikut, dengan a, b, c   R dan x serta y 

adalah suatu variable ax + by ≤ c, ax + by < c, ax + by ≥ c, ax + by > c 

disebut sebagai pertidaksamaan linear dua variabel. 

Himpunan semua titik (x, y) pada sistem koordinat Cartesius yang 

memenuhi pertidaksamaan linear dua variabel disebut himpunan penyelesaian 

atau grafik pertidaksamaan. Grafik ini digambarkan sebagai suatu daerah yang 

diarsir, atau sebagai daerah yang batasnya diberi tanda tertentu. Daerah himpunan 

penyelesaian linear atau dua peubah dapat ditentukan dengan langkahlangkah 

sebagai berikut : 

1. Langkah 1 

Gambarlah garis ax + by = c pada bidang Cartesius. Garis itu akan membelah 

bidang Cartesius menjadi dua belahan bidang. 

2. Langkah 2 

Ambilah sebarang titik P(x1, y1) yang terletak di luar garis ax + by = c, 

kemudian hitunglah nilai ax1 + by1. Nilai ax1 + by1 ini dibandingkan dengan 

nilai c 

(a). Jika ax1 + by1 ≤ c, maka belahan bidanng yang memuat P(x1, y1) 

merupakan  daerah  himpunan penyelesaian pertidaksamaan ax + by ≤ c 

(b).Jika ax1 + by1 ≥ c, maka belahan bidang yang memuat P(x1, y1) 

merupakan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan ax + by ≥ c 

3. Langkah 3 

Daerah yang merupakan himpunan penyelesaian kita arsir sedangkan daerah 

yang bukan 
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merupakan daerah penyelesaian tidak diarsir. (Ada beberapa bukan yang 

berlaian, himpunan 

penyelesaian tidak diarsir dan yang bukan himpunan penyelesaian diarsir). 

 

Contoh: 

Gambarlah daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3x+5y ≤ 15, untuk x 

dan y   R 

Jawab: 

        Y 

  

 

 

 

   3 

 HP 

                                                       5    X 

 

 

Gambarlah garis 3x + 5y = 15 Mencari titik potong sumbu x dan sumbu y 

X     0      5 

Y     3      0 

Ambil titik O(0, 0), maka 3.(0) + 5.(0) = 0 ≤ 15 

Adalah pernyataan yang benar. Jadi, daerah himpunan penyelesaian 

pertidaksamaan 3x + 5y ≤ 15 

 

 MODEL MATEMATIKA 

Model matematika adalah suatu rumusan (dapat berupa persamaan, 

pertidaksamaan, atau fungsi) yang diperoleh dari penafsiran seseorang ketika 

menerjemahkan suatu masalah program linear ke dalam bahasa matematika 

 Untuk bisa menyelesaikan masalah program linear secara matematika maka harus 

mengubah 
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bahasa verbal ke dalam bahasa matematika. Inilah yang disebut dengan 

pemodelan matematika. 

Model matematika dari suatu program linear terdiri atas dua bagian 

1. Sistem persamaan atau pertidaksamaan yang merupakan bagian kendala 

    kendala yang harus 

dipenuhi oleh peubah x dan y 

2. Fungsi objektif (sasaran) berbentuk ax + by, merupakan bagian yang hendak 

    dioptimalkan(dimaksimalkan atau diminimalkan). 

 

Contoh: 

Joko membeli 5 penggaris dan 7 bolpoin di toko buku. Joko harus membayar Rp. 

15.500. Sedangkan Ida membeli 9 penggaris dan 3 bolpoin di toko yang sama 

dengan membayar Rp. 12.000. Jika harga satu penggaris dan satu bolpoin masing-

masing dinyatakan sebagai x rupiah dan y rupiah, buatlah model matematika 

untuk persoalan tersebut. 

Jawab : 

Berdasarkan apa yang dibeli dan dibayar oleh Joko, maka didapat hubungan 

berikut : 

5x + 7y = 15.500 

Berdasarkan apa yang dibeli dan dibayar oleh Ida, maka didapat hubungan 

berikut:  

9x + 3y = 12.000 

Dengan demikian, model matematika dari persoalan tersebut adalah 

5x + 7y = 15.500 

9x + 3y = 12.000 

dengan x dan y   C. 
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C. STRATEGI dan METODE PEMBELAJARAN 

1. Metode pembelajaran : Ceramah, Tanya Jawab, dan Penugasan 

 

 

D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN 

Pertemuan I 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Conditioning 

- Membuka pembelajaran dengan salam. 

- Memeriksa kehadiran siswa. 

- Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Apersepsi 

- Memotivasi siswa dengan memberi penjelasan tentang pentingnya 

mempelajari materi ini. 

- Melalui tanya jawab siswa diingatkan kembali materi program linear. 

2. Kegiatan Inti (90 menit) 

a. Eksplorasi. 

- Setiap siswa diberikan modul. 

- Guru menjelaskan materi secara singkat. 

b. Elaborasi 

- Siswa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan dari soal yang sudah 

mereka terima. 

c. Konfirmasi  

- Siswa diberikan kesempatan untuk menyajikan hasil pekerjaannya. 

- Melalui tanya jawab mereview presentasi hasil pekerjaannya. 

- Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum dipahami. 

3. Kegiatan Akhir (35 menit) 

- Melalui tanya jawab merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

- Melalui tanya jawab menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

- Guru memberikan kuis kepada siswa secara individual. 
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- Guru memberikan PR. 

Pertemuan II 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Conditioning 

- Membuka pembelajaran dengan salam 

- Mengabsen 

- Menyampaikan tujuan pembelajaran 

b. Apersepsi  

- Memotivasi siswa dengan memberi penjelasan tentang pentingnya 

mempelajari materi ini. 

- Melalui tanya jawab mengingatkan siswa tentang pengertian program 

linear, model matematika, cara menggambar grafik himpunan penyelesaian. 

2. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Eksplorasi  

- Diskusi siswa bersama guru membahas PR di depan kelas. 

- Siswa berkelompok seperti kelompok yang telah dibentuk pada petemuan 

sebelumnya. 

b. Elaborasi  

- Siswa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan dari soal yang sudah 

mereka terima. 

- Siswa diberikan kesempatan untuk menyajikan hasil pekerjaanya. 

c. Konfirmasi  

- Melalui tanya jawab mereview presentasi hasil pekerjaan siswa. 

- Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang berhasil menyelesaikan 

tugas dengan baik. 

- Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum dipahami. 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

- Melalui tanya jawab merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

- Melalui tanya jawab menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

- Siswa diberikan post test. 
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E. ALAT dan SUMBER BELAJAR 

1. Alat  belajar  : Spidol, Whiteboard, Penggaris. 

2. Sumber Belajar : ModulMatematika untuk SMKkelas X, Dedi heryadi, 

2006. 

 

F. PENILAIAN 

Penilaian Kognitif 

1. Teknik Penilaian : pengamatan 

2. Rubrik Penilaian : terlampir 

 

 

 

 

Boyolali, 29Januari 2014 

     Guru     Peneliti 

 

 

Hidayat Bahktiar, S.Pd    Gunawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIP.  NIM. A 410 100 267 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Satuan Pendidikan : SMK Muhammadiyah 1 Boyolali 

Mata Pelajaran : Matematika 

Pokok Bahasan : Program linear 

Kelas/ Semester : X Teknik otomotif 

Alokasi Waktu : 4 x 45 Menit (2 Pertemuan) 

Standar Kompetensi : 11. Menyelesaikan masalah program linear 

Kompetensi Dasar : 11.3. menentukan nilai optimum dari system 

                                               pertidaksamaan linear. 

Indikator :  

Pertemuan I : Menentukan titik optimum dari daerah himpunan 

                                      penyelesaian system pertidaksamaan linear. 

Pertemuan II  : Menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah melakukan diskusi dan tanya jawab siswa dapat: 

Pertemuan I   : Menentukan titik optimum dari daerah himpunan 

                                  penyelesaian system pertidaksamaan linear. 

Pertemuan II  : Menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. 

 

Karakter Siswa yang Diharapkan: Disiplin 

Rasa hormat dan perhatian  

Tekun      

Tanggung jawab 

 

 

 

 

 

Lampiran 13 
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B. Materi Ajar 

NILAI OPTIMUM SUATU BENTUK OBJEKTIF 

Menentukan Nilai Optimum Bentuk Objektif 

Nilai optimum dari bentuk f(x, y) = ax + by dilakukan dengan cara menghitung 

nilai f(x, y) = ax + by untuk tiap titik pojok pada daerah himpunan 

penyelesaiannya. Nilai-nilai f(x, y) = ax + by itu dibandingkan, kemudian 

ditetapkan : 

1. Nilai terbesarnya merupakan nilai maksimum dari fungsi objektif  

   f(x, y) = ax +by 

2. Nilai terkecilnya merupakan nilai minimum dari fungsi objektif  

   f(x, y) = ax + by 

 

Contoh: 

Harga sandal A adalah Rp. 10.000 dan harga sandal B adalah Rp. 8.000. Setiap 

pasang sandal A memberikan keuntungan Rp. 1.000 dan setiap pasang B 

memberikan keuntungan Rp. 750. Modal yang tersedia hanya Rp. 4.000.000 dan 

kapasitas tempat penjualan adalah 450 pasang sepatu. Tentukanlah keuntungan 

maksimumnya. 

Jawab : 

Sebelum mencari nilai maksimum, maka langkah pertama adalah membuat model 

matematika dari permasalahan di atas. 

Misalkan : x menyatakan sandal A 

                y menyatakan sandal B 

 

   Sepatu A(x)   Sepatu B(y) 

Harga/Modal       10.000x     8.000y    4.000.000 

Kapasitas                   x                            y                       450 

Keuntungan            1000x                      750y               maksimum 
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Dari tabel di atas dapat dibuat model matematikanya 

Fungsi Objektif : 1000x + 750y (maksimumkan) 

Fungsi Kendala : 10000x + 8000y ≤ 4000000 

                             atau 5x + 4y ≤ 2000 

                             x + y ≤ 450 

                             x ≥0, y ≥ 0 

 

Setelah model matematikanya ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan 

daerah penyelesaiannya dengan menggambar grafik dari masalah di atas. 

Melukis garis 5x + 4y = 2000  Melukis garis x + y = 450 

          x            0             400      x       0       450 

          y          500             0      y      450         0 

 

  

         500    5x + 4y = 2000          titik pojok 

 Titik 450               x + y = 450 

pojok DP 

   400     450 

  Titik pojok 

 

Jadi grafik dari permasalahan di atas adalah sebagai berikut 

Dari grafik di samping dapat diketahui letak titik-titik pojok. Titik pojok tersebut 

antara lain  

(0, 450), (400,0) dan (200, 250) (titik (200, 250) merupakan titik potong garis 5x 

+ 4y = 2000 dan x + y = 450.Untuk mencarinya digunakan metode eliminasi dan 

subtitusi. 

Subtitusi titik pojok ke fungsi objektif diperoleh : 

Titik Pojok (x, y)                         Objektif : 1000x + 750y 

(400, 0)                                    1000 x 400 + 750 x 0 = 400000 

(200, 250)                                1000 x 200 + 750 x 250 = 387500 

(0, 450)                                    1000 x 0 + 450 x 750 = 337500 
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Dari tabel di atas tampak bahwa nilai maksimum dari fungsi objektif  

1000x + 750y adalah 400000, yang dicapai pada titik (400, 0). Jika dikaitkan 

dengan soal di atas hasil ini dapat ditafsirkan sebagai berikut : Keuntungan 

penjualan sandal, maksimum Rp. 400.000. Hal ini tercapai jika yang dibeli adalah 

sandal A sebanyak 400 pasang. 

 

C. STRATEGI dan METODE PEMBELAJARAN 

1. Metode pembelajaran : Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab, dan Penugasan 

 

D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN 

Pertemuan I 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Conditioning 

- Membuka pembelajaran dengan salam. 

- Memeriksa kehadiran siswa. 

- Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Apersepsi 

- Memotivasi siswa dengan memberi penjelasan tentang pentingnya 

mempelajari materi ini. 

- Melalui tanya jawab siswa diingatkan kembali materi program linear. 

2. Kegiatan Inti (90 menit) 

a. Eksplorasi 

- Siswa berkelompok secara heterogen beranggotakan 4 – 5 siswa. 

- Tiap kelompok menunjuk salah satu anggota untuk menjadi ketua 

kelompok. 

- Setiap anggota kelompok diberikan modul. 

- Guru menjelaskan materi secara singkat. 

b. Elaborasi 

- Siswa diberikan kesempatan untuk mendiskusikan penyelesaian dari soal 

yang sudah mereka terima. 
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- Hasil belajar siswa secara individual didiskusikan dalam kelompok. Dalam 

diskusi kelompok, setiap anggota kelompok saling memeriksa jawaban 

teman satu kelompok. 

c. Konfirmasi  

- Siswa diberikan kesempatan untuk menyajikan hasil diskusi kelompok. 

- Melalui tanya jawab mereview presentasi hasil diskusi kelompok. 

- Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum dipahami. 

3. Kegiatan Akhir (35 menit) 

- Melalui tanya jawab merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

- Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan, dan 

memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari. 

- Guru memberikan kuis kepada siswa secara individual. 

- Guru memberikan PR. 

Pertemuan II 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Conditioning 

- Membuka pembelajaran dengan salam 

- Mengabsen 

- Menyampaikan tujuan pembelajaran 

b. Apersepsi  

- Memotivasi siswa dengan memberi penjelasan tentang pentingnya 

mempelajari materi ini. 

- Melalui tanya jawab mengingatkan siswa tentang pengertian nilai optimum, 

nilai maksimum, nilai minimum, titik optimum. 

2. Kegiatan Inti (50 menit) 

a. Eksplorasi  

- Diskusi siswa bersama guru membahas PR di depan kelas. 

- Siswa berkelompok seperti kelompok yang telah dibentuk pada petemuan 

sebelumnya. 

b. Elaborasi  
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- Siswa diberikan kesempatan untuk mendiskusikan penyelesaian dari soal 

yang sudah mereka terima. 

- Hasil belajar siswa secara individual didiskusikan dalam kelompok. Dalam 

diskusi kelompok, setiap anggota kelompok saling memeriksa jawaban 

teman satu kelompok. 

c. Konfirmasi  

- Siswa diberikan kesempatan untuk menyajikan hasil diskusi kelompok. 

- Melalui tanya jawab mereview presentasi hasil diskusi kelompok. 

- Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang berhasil 

menyelesaikan tugas dengan baik. 

- Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum dipahami. 

3. Kegiatan Akhir (30 menit) 

- Melalui tanya jawab merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

- Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan, dan 

memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari. 

- Siswa diberikan post test. 

 

E. ALAT dan SUMBER BELAJAR 

1. Alat  belajar  : Spidol, Whiteboard, Penggaris. 

2. Sumber Belajar : Modul Matematika  untuk  SMK kelas X, Dedi heryadi, 

2006. 

 

F. PENILAIAN 

Penilaian Kognitif 

1. Teknik Penilaian : pengamatan 

2. Rubrik Penilaian : terlampir 
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Boyolali, 29Januari 2014 

Guru  Peneliti 

 

 

Hidayat Bahktiar, S.Pd    Gunawan 
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MATERI AJAR SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan : SMK Muhammadiyah 1 Boyolali 

Mata Pelajaran : Matematika 

Pokok Bahasan : Program linear 

Kelas/ Semester : X Teknik otomotif 

Alokasi Waktu : 4 x 45 Menit (2 Pertemuan) 

 

A. PENGERTIAN PROGRAM LINEAR 

Program linear adalah suatu metode atau cara yang dapa digunakan untuk 

mencari solusi masalah optimasi, yaitu memaksimukan atau meminimumkan 

suatu bentuk fungsi objektif atau fungsi sasaran dengan kendala-kendala berupa 

sistem pertidaksamaan linear. 

B. SISTEM PERTIDAKSAMAAN LINEAR DAN MODEL MATEMATIKA 

SISTEM PERTIDAKSAMAAN LINEAR 

Bentuk-bentuk pertidaksamaan berikut, dengan a, b, c   R dan x serta y 

adalah suatu variable ax + by ≤ c, ax + by < c, ax + by ≥ c, ax + by > c 

disebut sebagai pertidaksamaan linear dua variabel. 

Himpunan semua titik (x, y) pada sistem koordinat Cartesius yang 

memenuhi pertidaksamaan linear dua variabel disebut himpunan penyelesaian 

atau grafik pertidaksamaan. Grafik ini digambarkan sebagai suatu daerah yang 

diarsir, atau sebagai daerah yang batasnya diberi tanda tertentu. Daerah himpunan 

penyelesaian linear atau dua peubah dapat ditentukan dengan langkahlangkah 

sebagai berikut : 

1. Langkah 1 

Gambarlah garis ax + by = c pada bidang Cartesius. Garis itu akan membelah 

bidang Cartesius menjadi dua belahan bidang. 

2. Langkah 2 

Ambilah sebarang titik P(x1, y1) yang terletak di luar garis ax + by = c, 

kemudian hitunglah nilai ax1 + by1. Nilai ax1 + by1 ini dibandingkan dengan 

nilai c 

Lampiran 14 
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(a). Jika ax1 + by1 ≤ c, maka belahan bidanng yang memuat P(x1, y1) 

      merupakan  daerah  himpunan penyelesaian pertidaksamaan ax + by ≤ c 

(b).Jika ax1 + by1 ≥ c, maka belahan bidang yang memuat P(x1, y1) 

merupakan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan ax + by ≥ c 

3. Langkah 3 

Daerah yang merupakan himpunan penyelesaian kita arsir sedangkan daerah 

yang bukan merupakan daerah penyelesaian tidak diarsir. (Ada beberapa bukan 

yang berlaian, himpunan penyelesaian tidak diarsir dan yang bukan himpunan 

penyelesaian diarsir). 

Contoh: 

Gambarlah daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3x+5y ≤ 15, untuk x 

dan y   R 

Jawab: 

        Y 

  

 

 

 

   3 

 HP 

                                                       5    X 

 

 

Gambarlah garis 3x + 5y = 15 Mencari titik potong sumbu x dan sumbu y 

X     0      5 

Y     3      0 

Ambil titik O(0, 0), maka 3.(0) + 5.(0) = 0 ≤ 15 

Adalah pernyataan yang benar. Jadi, daerah himpunan penyelesaian 

pertidaksamaan 3x + 5y ≤ 15 
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 MODEL MATEMATIKA 

Model matematika adalah suatu rumusan (dapat berupa persamaan, 

pertidaksamaan, atau fungsi) yang diperoleh dari penafsiran seseorang ketika 

menerjemahkan suatu masalah program linear ke dalam bahasa matematika 

 Untuk bisa menyelesaikan masalah program linear secara matematika maka harus 

mengubah bahasa verbal ke dalam bahasa matematika. Inilah yang disebut dengan 

pemodelan matematika. Model matematika dari suatu program linear terdiri atas 

dua bagian: 

1. Sistem persamaan atau pertidaksamaan yang merupakan bagian kendala 

   -kendala yang harusdipenuhi oleh peubah x dan y 

2. Fungsi objektif (sasaran) berbentuk ax + by, merupakan bagian yang hendak 

    dioptimalkan(dimaksimalkan atau diminimalkan). 

Contoh: 

Joko membeli 5 penggaris dan 7 bolpoin di toko buku. Joko harus membayar    

Rp. 15.500. Sedangkan Ida membeli 9 penggaris dan 3 bolpoin di toko yang sama 

dengan membayar Rp. 12.000. Jika harga satu penggaris dan satu bolpoin masing-

masing dinyatakan sebagai x rupiah dan y rupiah, buatlah model matematika 

untuk persoalan tersebut. 

Jawab : 

Berdasarkan apa yang dibeli dan dibayar oleh Joko, maka didapat hubungan 

berikut : 

5x + 7y = 15.500 

Berdasarkan apa yang dibeli dan dibayar oleh Ida, maka didapat hubungan 

berikut: 

9x + 3y = 12.000 

Dengan demikian, model matematika dari persoalan tersebut adalah 

5x + 7y = 15.500 

9x + 3y = 12.000 

dengan x dan y   C. 
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MATERI AJAR SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan : SMK Muhammadiyah 1 Boyolali 

Mata Pelajaran : Matematika 

Pokok Bahasan : Program linear 

Kelas/ Semester : X Teknik otomotif 

Alokasi Waktu : 5 x 45 Menit (2 Pertemuan) 

 

NILAI OPTIMUM SUATU BENTUK OBJEKTIF 

Menentukan Nilai Optimum Bentuk Objektif 

Nilai optimum dari bentuk f(x, y) = ax + by dilakukan dengan cara menghitung 

nilai f(x, y) = ax + by untuk tiap titik pojok pada daerah himpunan 

penyelesaiannya. Nilai-nilai f(x, y) = ax + by itu dibandingkan, kemudian 

ditetapkan : 

1. Nilai terbesarnya merupakan nilai maksimum dari fungsi objektif  

   f(x, y) = ax + by 

2. Nilai terkecilnya merupakan nilai minimum dari fungsi objektif  

   f(x, y) = ax + by 

 

Contoh: 

Harga sandal A adalah Rp. 10.000 dan harga sandal B adalah Rp. 8.000. Setiap 

pasang sandal A memberikan keuntungan Rp. 1.000 dan setiap pasang B 

memberikan keuntungan Rp. 750. Modal yang tersedia hanya Rp. 4.000.000 dan 

kapasitas tempat penjualan adalah 450 pasang sepatu. Tentukanlah keuntungan 

maksimumnya. 

Jawab : 

Sebelum mencari nilai maksimum, maka langkah pertama adalah membuat model 

matematika dari permasalahan di atas. 

Misalkan : x menyatakan sandal A 

                y menyatakan sandal B 

 

Lampiran 15 
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   Sepatu A(x)   Sepatu B(y) 

Harga/Modal       10.000x     8.000y    4.000.000 

Kapasitas                   x                            y                       450 

Keuntungan            1000x                      750y               maksimum 

Dari tabel di atas dapat dibuat model matematikanya 

Fungsi Objektif : 1000x + 750y (maksimumkan) 

Fungsi Kendala : 10000x + 8000y ≤ 4000000 

                             atau 5x + 4y ≤ 2000 

                             x + y ≤ 450 

                             x ≥0, y ≥ 0 

 

Setelah model matematikanya ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan 

daerah penyelesaiannya dengan menggambar grafik dari masalah di atas. 

Melukis garis 5x + 4y = 2000  Melukis garis x + y = 450 

          x            0             400      x       0       450 

          y          500             0      y      450         0 

 

  

         500    5x + 4y = 2000          titik pojok 

 Titik 450               x + y = 450 

pojok DP 

   400     450 

  Titik pojok 

 

Jadi grafik dari permasalahan di atas adalah sebagai berikut 

Dari grafik di samping dapat diketahui letak titik-titik pojok. Titik pojok tersebut 

antara lain (0, 450), (400,0) dan (200, 250) (titik (200, 250) merupakan titik 

potong garis 5x + 4y = 2000 dan x + y = 450.Untuk mencarinya digunakan 

metode eliminasi dan subtitusi. 
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Subtitusi titik pojok ke fungsi objektif diperoleh : 

Titik Pojok (x, y)                         Objektif : 1000x + 750y 

(400, 0)                                    1000 x 400 + 750 x 0 = 400000 

(200, 250)                                1000 x 200 + 750 x 250 = 387500 

(0, 450)                                    1000 x 0 + 450 x 750 = 337500 

 

Dari tabel di atas tampak bahwa nilai maksimum dari fungsi objektif 1000x + 

750y adalah 400000, yang dicapai pada titik (400, 0). Jika dikaitkan dengan 

soal di atas hasil ini dapat ditafsirkan sebagai berikut : Keuntungan penjualan 

sandal, maksimum Rp. 400.000. Hal ini tercapai jika yang dibeli adalah sandal 

A sebanyak 400 pasang 
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POST TEST I 

PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA DENGAN 

PENERAPAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS  

KONSTRUKTIVISME 

(PTK Pada Siswa Kelas X Jurusan Teknik Otomotif SMK Muhammadiyah 1 

Boyolali Semester Genap Tahun 2013/2014) 

1. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini: 

 x   0 

 y   0 

 2x + y   6 

            x + 2y   8 

2. Tentukan system pertidaksamaan linear untuk daerah himpunan penyelesaian 

pada gambar berikut ini: 

 

a)      Y             b)    Y 

 

 

                                                                         6 

 

          HP  

       3      

     2 

                                                  HP 

        X              X 

   4                                   2                                6 
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c)      Y 

 

       9 

 

 

 

        

       3 

            HP 

           X 

  3          9 
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KUNCI JAWABAN POST TEST 1 

1.       a. x   0, berarti daerah penyelesaiannya berada di sebelah kanan sumbu Y 

          b. y   0, berarti daerah penyelesaiannya berada di sebelah atas sumbu X 

          c. 2x + y   6 

    Gambar garis 2x + y = 6 syarat x = 0, maka diperoleh; 

 2x + y = 6 

 2.0 + y = 6 

    0 + y = 6 

             y = 6, sehingga diperoleh titik (0,6)   ……………. Skor  4 

          d. 2x + y   6 

    Gambar garis 2x + y = 6 syarat y = 0, maka diperoleh; 

 2x + y = 6 

 2x + 0 = 6 

        2x = 6 

             x = 3, sehingga diperoleh titik (3,0)   ……………. Skor  4 

          e. x + 2y   8 

    Gambar garis x + 2y = 8 syarat x = 0, maka diperoleh; 

 x + 2y = 8 

 0 + 2y = 8 

       2y = 8 

            y = 4, sehingga diperoleh titik (0,4)   ……………. Skor  4 

            f. x + 2y   8 

    Gambar garis x + 2y = 8 syarat y = 0, maka diperoleh; 

 x + 2y = 8 

 x + 2.0 = 8 

  x + 0   = 8 

             x = 8, sehingga diperoleh titik (8,0)  ……………. Skor  4 
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 gambar grafik 

     Y 

6 

 

 4 

                   HP 

 

        3    8     X              …………….Skor  4 

                        

                                                               Jumlah = 20 

2. a. rumus: 

        b.x + c.y = a.b 

persamaan garis yang melalui titik (6,0) & ( 0,3) adalah 

3.x + 6.y = 6.3 

3x + 6y= 18 atau x + 2y = 6 

x +2 y = 6, karena daerah yang diarsir berada di atas garis x +2 y = 6, maka 

pertidaksamaannya adalah x + 2 y   6                        ……………. Skor  5 

rumus: 

        b.x + c.y = a.b 

persamaan garis yang melalui titik (4,0) & ( 0,6) adalah 

6.x + 4.y = 4.6 

6x + 4y= 24 atau 3x + 2y = 12 

3x +2y = 12, karena daerah yang diarsir berada di bawah garis 3x +2y = 12, 

maka pertidaksamaannya adalah x + 2 y   12             ……………. Skor  5 

    b. rumus: 

        b.x + c.y = a.b 

persamaan garis yang melalui titik (6,0) & ( 0,2) adalah 

2.x + 6.y = 6.2 

2x + 6y= 12 atau x + 3y = 6 
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x + 3y =6, karena daerah yang diarsir berada di bawah garis x + 3y = 6, maka 

pertidaksamaannya adalah x + 3y   6                        ……………. Skor  5 

rumus: 

b.x + c.y = a.b 

persamaan garis yang melalui titik (2,0) & ( 0,6) adalah 

6.x + 2.y = 2.6 

6x + 2y = 12 atau 3x + y = 6 

3x + y =6, karena daerah yang diarsir berada di atas garis 3x + y = 6, maka 

pertidaksamaannya adalah x + 3y   6                       ……………. Skor  5 

    c. rumus: 

b.x + c.y = a.b 

persamaan garis yang melalui titik (9,0) & ( 0,3) adalah 

3.x + 9.y = 9.3 

3x + 9y = 27 atau x + 3y = 9 

x + 3y = 9, karena daerah yang diarsir berada di bawah garis x + 3y = 9, 

maka  

pertidaksamaannya adalah x + 3y   9                   ……………. Skor  5 

rumus: 

x + c.y = a.b 

persamaan garis yang melalui titik (3,0) & ( 0,9) adalah 

9.x + 3.y = 3.9 

9x + 3y = 27 atau 3x + y = 9 

3x + y = 9, karena daerah yang diarsir berada di bawah garis 3x + y = 9, 

maka pertidaksamaannya adalah x + 3y   9         ……………. Skor  5 

           

Jumlah = 30 

Nilai = 
     

 
  x 10 = 100 
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POST TEST II 

PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA DENGAN 

PENERAPAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS  

KONSTRUKTIVISME 

(PTK Pada Siswa Kelas X Jurusan Teknik Otomotif SMK Muhammadiyah 1 

Boyolali Semester Genap Tahun 2013/2014) 

 

1. Sebuah tempat parkir paling banyak hanya ditempati oleh 300 kendaraan yang 

terdiri dari Sedan dan Bus. Jika luas rata-rata mobil sedan 5m
2
 dan Bus 15m

2
, 

sedangkan luas tempat parkir 3.750m
2
. buatlah model matematikanya!  

2. Sebuah tempat parkir paling banyak hanya ditempati oleh 300 kendaraan yang 

terdiri dari Sedan dan Bus. Jika luas rata-rata mobil sedan 5m
2
 dan Bus 15m

2
, 

sedangkan luas tempat parkir 3.750m
2
. Tentukan titik-titik sudut yang 

memenuhi system pertidaksamaan tersebut! 

3. Sebuah tempat parkir paling banyak hanya ditempati oleh 300 kendaraan yang 

terdiri dari Sedan dan Bus. Jika luas rata-rata mobil sedan 5m
2
 dan Bus 15m

2
, 

sedangkan luas tempat parkir 3.750m
2
. Jika biaya parkir untuk setiap sedan Rp 

5.000,00 dan setiap Bus Rp 10.000,00 

Tentukan pendapatan maksimum dari tempat parkir tersebut! 

4.  Y 

     C (3,5) 

 

         HP                B(5,3) 

 

A(0,2) 

           X 

 Tentukan nilai minimum dari fungsi objektif   f (x,y) = 2x + 3y pada daerah 

himpunan penyelesaian untuk gambar diatas! 
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5.        Y 

                               E (2,5) 

       D (4,4) 

      A (1,2)  HP C (6,3) 

        B (3,1) 

      X 

 Tentukan nilai minimum dari fungsi objektif   f (x,y) = 3x + 2y pada daerah 

himpunan penyelesaian untuk gambar diatas! 
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KUNCI JAWABAN POST TEST II 

1. Missal Sedan = x, dan Bus = y, maka diperoleh pertidaksamaan sebagai berikut: 

x + y   300                                                              …………………  skor 10 

5x + 15y   3.750                                                     …………………  skor 10 

x   0, dan y   0                                                      …………………  skor 10 

2. Diketahui pertidaksamaan berikut: 

     x + y   300 

    5x + 15y   3.750 

    x   0, dan y   0 

   Titik-titik sudutnya: 

   a. O (0,0) 

   b. x + y   300 

       persamaan x + y = 300 syarat y = 0, maka diperoleh; 

       x + y = 300 

       x + 0 = 300 

         x = 300, sehingga diperoleh titik (300,0)         ………….. skor 5 

       x + y   300  

       persamaan x + y = 300 syarat x = 0, maka diperoleh; 

        x + y = 300 

        0 + y = 300 

                y = 300, sehingga diperoleh titik (0,300)…………… skor 5 

 karena diketahui pertidaksamaannya x + y   300 maka himpunan 

penyelesaiannya berada   di bawah garis tersebut, sehingga diperoleh titik sudut 

(300,0)  
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   c. 5x + 15y   3750 

       persamaan 5x + 15y = 3750 syarat y = 0, maka diperoleh; 

       5x + 15y = 3750 

       5x + 15(0) = 3750 

                   5x = 3750 

           x = 750, sehingga diperoleh titik (750,0)      …………… skor 5 

       5x + 15y   3750 

       persamaan 5x + 15y = 3750 syarat x = 0, maka diperoleh; 

        5x + 15y = 3750 

        5(0) + 15y = 3750 

                  15y = 3750 

                   y = 250, sehingga diperoleh titik (0,250)       ……………..skor 5 

karena diketahui pertidaksamaannya 5x + 15y   3750 maka himpunan 

penyelesaiannya   berada di bawah garis tersebut, sehingga diperoleh titik sudut 

(0,250)  

d. titik perpotongan antara dua garis x + y   300 dan 5x + 15y   3750 

diperoleh dengan cara   eliminasi dan substitusi sebagai berikut: 

       x + y   300    x 5     5x + 5y = 1500 

       5x + 15y   3750    x 1    5x + 15y =3750 

                    - 10y = - 2250 

               y = 225 

        substitusi y = 225 ke persamaan x + y = 300 

        didapat, x + 225 = 300 

     x = 75, sehingga diperoleh titik sudut (75,225)……………… skor 20 

3. Diketahui: 

    Fungsi objektif: 5.000x + 10.000y 

Titik (0,0) = 5.000(0) + 10.000(0) = 0 

Titik (300,0) = 5.000(300) + 10.000(0) = 1.500000 

Titik (0,250) = 5.000(0) + 10.000(250) =2.500.000 

Titik (75,225) = 5.000(75) + 10.000(750) =2.625.000 
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Jadi, pendapatan maksimum yang diperoleh adalah Rp.2.625.000  

…………… skor 10 

 

4. Diketahui: 

Fungsi objektif: 2x + 3y   

Titik (0,2) = 2(0) + 3(2) = 6 

Titik (5,3) = 2(5) + 3(3) = 19 

Titik (3,5) = 2(3) + 3(5) = 21 

Jadi, nilai minimumnya adalah 6     ……………. Skor 10 

5. Diketahui: 

Fungsi objektif: 3x + 2y 

Titik (1,2) =3(1) + 2(2) = 7  

Titik (3,1) =3(3) + 2(1) = 11 

Titik (2,5) =3(2) + 2(5) = 16 

Titik (6,3) =3(6) + 2(3) = 24 

Ttitik (4,4) =3(4) + 2(4) = 20 

Jadi nilai minimumnya adalah 7     …………….. skor 10 

                                                       Jumlah 100 

 

Nilai = jumlah = 100 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS X B TEKNIK OTOMOTIF 

SMK MUHAMMADIYAH 1 BOYOLALI 

No Nama Siswa 
Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

1 Aditya bayu putra √  

2 Apriyanto candra g s √  

3 Bagas sanjaya √  

4 Dedi yulianto √  

5 Fauzan nur asykuri √  

6 Fendi tri handoko √  

7 ikhwan triyanto √  

8 Muchamad ali muhridin √  

9 Muhammad wahyu F √  

10 Muhammad widi atmoko √  

11 Prasetyo budi utomo √  

12 Rahmadi √  

13 Setiawan kusuma √  

14 Tri setyawan √  

15 Tri sucipto            √  

16 Triyatno √  

17 Ulfan wahidiyanto √  

18 Yoga dody prasetyo √  
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TANGGAPAN GURU MATEMATIKA SETELAH PENELITIAN 

PENINGKATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP 

MATEMATIKA DENGAN PENERAPAN PEMBELAJARAN 

MATEMATIKA BERBASIS  KONSTRUKTIVISME 

(PTK Pada Siswa Kelas X Jurusan Teknik Otomotif SMK Muhammadiyah 1 

Boyolali Semester Genap Tahun 2013/2014) 

IDENTITAS GURU 

1. Nama lengkap    :  

2. NIP      : 

3. Pendidikan     : 

4. Sekarang mengajar matematika SMK Kelas : 

A. TANGGAPAN GURU 

1. Tanggapan siswa dalam pembelajaran 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

2. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

3. Meningkatnya kemampuan pemahaman konsep matematika dalam proses 

pembelajaan. 

a. Kemampuan mengaplikasikan rumus. 

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

b. Kemampuan memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep 

matematika. 

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

c. Kemampuan mengajukan pertanyaan dan tanggapan kepada guru. 

.................................................................................................................

................................................................................................................. 
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d. Kemampuan membuat kesimpulan. 

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

B. KESIMPULAN SECARA UMUM 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

C. SARAN GURU MATEMATIKA UNTUK TINDAK LANJUT 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

 Boyolali, 29 Januari 2014 

Guru Matematika 

 

 

HIDAYAT BAHKTIAR, S.Pd 

NIP.   
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TANGGAPAN GURU MATEMATIKA SETELAH PENELITIAN 

PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA DENGAN 

PENERAPAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS  

KONSTRUKTIVISME 

(PTK Pada Siswa Kelas X Jurusan Teknik Otomotif SMK Muhammadiyah 1 

Boyolali Semester Genap Tahun 2013/2014) 

 

A. IDENTITAS GURU 

1. Nama lengkap     : Hidayat Bahktiar, S.Pd 

2. NIP      :   

3. Pendidikan     : S-1 Pendidikan Matematika 

4. Sekarang mengajar matematika SMP Kelas : X 

 

B. TANGGAPAN GURU 

1. Perhatian siswa dalam pembelajaran 

Sebagian besar siswa sudah memperhatikan pelajaran dengan baik, 

walaupun masih ada siswa yang belum memperhatikan materi pelajaran 

yang disampaikan. 

2. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

Siswa sudah aktif dalam proses pembelajaran, sudah berani 

menyampaikan pendapatnya sendiri, berani bertanya jika ada yang belum 

dipahami. 

3. Meningkatnya kemampuan pemahaman konsep matematika dalam proses 

pembelajaan. 

a. Kemampuan mengaplikasikan rumus. 

Sudah baik 

b. Kemampuan memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep 

matematika.. 

Sudah baik. 
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c. Kemampuan mengajukan pertanyaan dan tanggapan kepada guru. 

Cukup baik. 

d. Kemampuan membuat kesimpulan. 

Sudah baik 

 

C. KESIMPULAN SECARA UMUM 

Secara keseluruhan proses pembelajaran matematika sudah baik. 

 

D. SARAN GURU MATEMATIKA UNTUK TINDAK LANJUT 

Sebaiknya guru lebih tegas dalam mengkondisikan situasi kelas dan 

melakukan bimbingan dalam kelas secara menyeluruh. 

 

 

 

 

 

 

                      Boyolali, 29Januari 2014 

Guru Matematika 
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ANGKET UNTUK GURU TERHADAP 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Guru : Hidayat Bahktiar, S.Pd 

Sekolah : SMK Muhammadiyah 1 Boyolali 

Petunjuk pengisian: 

Berikanlah tanggapan/ pendapat Bapak terhadap peryataan-peryataan mengenai 

pembelajaran berbasis konstruktivisme berikut ini dengan cara memberikan tanda 

√ pada kolom yang sesuai. Keterangan:   SS : Sangat setuju                        S : 

Setuju 

                     TS : Tidak Setuju                    STS : Sangat Tidak Setuju 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1 Pembelajaran konstruktivisme dapat 

meningkatkan kemampuan saya dalam memilih 

metode pembelajaran yang tepat. 

√    

2 Pembelajaran konstruktivisme dapat 

meningkatkan ketrampilan saya dalam 

penggunaan media. 

  √  

3 Pembelajaran konstruktivisme dapat 

meningkatkan ketrampilan saya dalam  

mengelola kelas. 

√    

4 Pembelajaran konstruktivisme dapat 

meningkatkan ketrampilan saya  dalam 

melakukan penilaian. 

 √   

5 Dengan Pembelajaran konstruktivisme 

penguasaan materi saya bertambah. 
 √   

6 Pembelajaran konstruktivisme dapat 

meningkatkan ketrampilan saya   dalam 

menyampaikan materi pelajaran. 

 √   
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wawasan saya bertambah dalam merumuskan 
masalah  kontekstual. 

8 Pembelajaran konstruktivismedapat 
meningkatkan ketrampilan saya   dalam 
menyusun instrumen penilaian. 

√    

9 Pembelajaran konstruktivismedapat 
meningkatkan ketrampilan saya   dalam  
berkomunikasi secara lisan. 

  √  

10 Pembelajaran konstruktivisme dapat 
meningkatkan ketrampilan saya      dalam 
berkomunikasi secara tertulis. 

  √  

11 Dengan Pembelajaran konstruktivisme saya 
semakin terarah dalam berperilaku  yang dapat 
menjadi contoh. 

 √   

 

 

 

 

               Surakarta, 29 Januari  2014 

            Guru Matematika 

 

 

Hidayat Bahktiar 

 

 

 

 

   

 

NIP.  
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 Gambar siswa saat siswa bertanya 

 

 

Gambar dialog awal dengan guru kelas 
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Gambar kondisi kelas 

 

 

Gambar siswa mengajukan hasil pekerjaannya 
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Gambar siswa saat mengajukan tanggapan 

 

 

Gambar siswa saat diskusi kelompok 
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