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Lampiran 1 Tes GEFT 

  

INSTRUMEN GROUP EMBEDDED FIGURES TEST (GEFT) 

 

 

N a m a  :  

Jenis Kelamin  :  

Tanggal Lahir  :  

Tanggal (hari ini) :  

Nomor Hp  :  

Waktu   : 19 Menit 

 

 PENJELASAN  

Tes ini dimaksudkan untuk menguji kemampuan anda dalam menemukan bentuk 

sederhana yang tersembunyi pada gambar yang rumit.  

Gambar berikut tentukan dan beri garis tebal bentuk sederhana yang bernama „Y‟ 

dalam gambar rumit di bawah ini: 

 

 

 Lihat halaman berikut untuk memeriksa jawab Anda. 
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Jawab: 

 

Pada halaman-halaman berikut, akan ditemukan soal-soal seperti di atas. Pada setiap 

halaman, Anda akan melihat sebuah gambar rumit, dan kalimat di bawahnya 

merupakan kalimat yang menunjukan bentuk sederhana yang tersembunyi di 

dalamnya.  

Untuk mengerjakan setiap soal, lihatlah halaman belakang dari buku ini untuk 

melihat bentuk sederhana yang harus ditemukan, kemudian berilah garis tebal pada 

bentuk yang sudah ditemukan dalam gambar rumit. 

Perhatikan pokok-pokok berikut:  

1. Lihat kembali pada bentuk sederhana jika dianggap perlu. 

2. Hapus semua kesalahan. 

3. Kerjakan soal-soal secara urut, jangan melompati sebuah soal, kecuali jika 

Anda benar-benar tidak bisa menjawabnya. 

4. Banyaknya bentuk yang ditebalkan hanya sebuah saja. Jika Anda melihat 

lebih dari sebuah bentuk sederhana yang tersembunyi, pada gambar rumit, 

maka yang perlu ditebali sebuah saja. 

5. Bentuk sederhana yang tersembunyi pada gambar rumit, mempunyai ukuran, 

perbandingan, dan arah menghadap yang sama dengan bentuk sederhana pada 

halaman belakang.  

 

Jangan membalik halaman sebelum ada instruksi. 
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SESI PERTAMA 

1. 

 
Carilah Bentuk Sederhana „B‟ 

2. 

 

Carilah Bentuk Sederhana „G‟ 

3.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „D‟ 

4.  

 

Carilah Bentuk Sederhana „E‟ 

Teruskan ke halaman berikut. 
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5. 

 

Carilah Bentuk Sederhana „C‟ 

6.  

 

Carilah Bentuk Sederhana „F‟ 

7.  

 

Carilah Bentuk Sederhana „A‟ 

 

 

SILAHKAN BERHENTI. 

Tunggu pada instruksi lebih lanjut. 
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SESI KEDUA 

1.  

 

Carilah Bentuk Sederhana „G‟ 

2.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „A‟ 

3.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „G‟ 

 

4.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „E‟ 

Teruskan ke halaman berikut. 
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5.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „B‟ 

6.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „C‟ 

7.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „E‟ 

8.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „D‟ 

9.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „H‟ 

SILAHKAN BERHENTI SEBENTAR. 
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SESI KETIGA 

1.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „F‟ 

2.  

 
Carilah Bentuk Sederhanan „G‟ 

3.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „C‟ 

4.  

 
Carilah BentukSederhana „E‟ 

Teruskan ke halaman berikut. 
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5.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „B‟ 

6.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „E‟ 

7.  

 
Carilah Bentuk Sedrhana „A‟ 

8.  

.  

Carilah Bentuk Sederhana „C‟ 

9.  

 
Carilah Bentuk Sederhana „A‟ 
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Lampiran 2 Hasil Skor Siswa dalam tes GEFT 

 

TABEL PENELITIAN TES GAYA KOGNITIF (GEFT) 

No Nama Siswa L/P Hasil 

GEFT 

Gaya 

Kognitif 

1. Viola Griary Rizkillah M P 16 FI 

2. Nisa Halimah Itsnaini P 16 FI 

3. M. Iyad Aliman Joneska L 16 FI 

4. Anne Thaharah P 14 FI 

5. Nanda Nuraini P 14 FI 

6. M. Daffa K L 14 FI 

7. Rahmad Hidayat P 14 FI 

8. Jedy Febriansyah L 13 FI 

9. Solikul Na‟im  L 13 FI 

10. Putri Wahyuni  P 13 FI 

11. Faras Nabila Edwar P 12 FI 

12. Rara Amiyati P 12 FI 

13. Nur Khairunnisa P 12 FI 

14. Annesa Pricilia P 12 FI 

15 Fikry Nardani L 12 FI 

16. Vani Arianti  P 11 FD 

17. Kevin Aldan Nugraha P 10 FD 

18. Nadnif Akbar Maulana P 10 FD 

19. M. Ardi Daya L 9 FD 

20. Regita Cayani P 9 FD 

21. Elsha Yoanda P 9 FD 

22. Restu Apriani Zul’aina P 8 FD 

23. M. Loviano Ernandes L 8 FD 

24. Dhania Adela Putri P 7 FD 

25. Laras Fadillah P 7 FD 

26. Silfi Indrian P 7 FD 

27. Osy Devitania P 6 FD 

28. Gisella Amelia Putri P 6 FD 

29. Bahari T. M  L 6 FD 

30. Ajeng Iriana P 5 FD 

31. Aldila Nurunnisa P 5 FD 

32. Ranny Siska Robianty P 5 FD 

33. Anastasya Juwisida V.N P 5 FD 

34. Silma Huriyah Elfithri P 5 FD 
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Lampiran 3 Lembar Validasi Tes Pemecahan Masalah 
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178 
 

 

 

 

 

 



179 
 

Lampiran 4 Kisi-kisi Lembar Tes Pemecahan Masalah 

Kisi-kisi Lembar Tes Pemecahan Masalah Sistem Persamaan Linear Tiga 

Variabel 

Materi Kompetensi 

Dasar 

Indikator 

ketercapaian 

Indikator soal Butir 

soal 

Persama

an linear 

tiga 

variabel 

4.2 Menyeles-

aikan ma-

salah kon-

tekstual 

yang ber-

kaitan de-

ngan sis-

tem per-

samaan 

Linear 

tiga var-

iabel. 

4.2.1 Siswa ma-

mpu men-

erapkan k-

onsep sis-

tem persa-

maan line-

ar tiga va-

riabel dari 

masalah k-

ontekstual. 

 

 

 

4.2.2 Siswa ma-

mpu men-

yelesa-

ikansistem 

persamaan 

linear tiga 

variel de-

ngan ber-

bagai str-

ategi yang 

efektif 

dalam pe-

mecahan 

masalah k-

ontekstual 

1. perusahaan perumahan 

tersebut terhadap masing-

masing bank jika bunga 

tahunan yang harus dibayar 

perusahaan tersebut adalah Rp 

130.000.000,00 dan 

banyaknya uang yang 

dipinjam dengan bunga 5% 

sama dengan dua kali uang 

yang dipinjam dengan bunga 

7% dengan menerapkan 

konsep sistem persamaan 

linear tiga variabel dari 

masalah kontekstual 

 

Menetukan berapa pinjaman 

perusahaan perumahan tersebut 

terhadap masing-masing bank jika 

bunga tahunan yang harus dibayar 

perusahaan tersebut adalah Rp 

130.000.000,00 dan banyaknya 

uang yang dipinjam dengan bunga 

5% sama dengan dua kali uang 

yang dipinjam dengan bunga 7% 

dengan berbagai strategi dalam 

pemecahkan masalah kontektual. 

1

a 

 

 

 

1a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1b 

1. Menentukan volume masing-

masing larutan yang 

digunakan dengan 

menerapkan konsep sistem 

persamaan linear tiga variabel 

  

2. Menentukan volume masing-

masing larutan yang 

digunakan dengan berbagai 

strategi dalam pemecahan 

masalah kontekstual 

2

a 

 

1a 

 

 

 

2b 
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Lampiran 5 Soal Pemecahan Masalah pada Materi Sistem Persamaan Linear Tiga 

Variabel  

 

Soal Pemecahan Masalah pada Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas   :  X MIA 1 

Waktu   : 90 Menit 

Kerjakan soal-soal yang di bawah ini dengan teliti pada lembar jawaban yang 

telah disediakan! 

 

1. Suatu perusahaan perumahan meminjam Rp 2.250.000.000,00 dari tiga bank 

yang berbeda untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Suku bunga dari ketiga 

bank tersebut adalah 5%, 6%, dan 7 %.. Tentukan: 

a. berapa pinjaman perusahaan tersebut jika bunga tahunan yang harus 

dibayar perusahaan tersebut adalah Rp 130.000.000,00 dan banyaknya 

uang yang dipinjam dengan bunga 5% sama dengan dua kali uang yang 

dipinjam dengan bunga 7%? 

b. Berdasarkan jawabanmu pada soal a, Periksalah kebenarannya dengan 

menggunakan berbagai cara/metode lain yang kamu ketahui! 

 

2. Seorang ahli kimia mencampur tiga larutan glukosa yang memiliki 

konsentrasi 20%, 30%, dan 45% untuk menghasilkan 10 L larutan glukosa 

dengan konsentrasi 38%. Jika volume larutan 30% yang digunakan adalah 1 L 

lebih besar daripada dua kali larutan 20% yang digunakan, tentukan : 

a. volume masing-masing larutan yang digunakan. 

b. Berdasarkan jawabanmu pada soal a, Periksalah kebenarannya dengan 

menggunakan berbagai cara/metode lain yang kamu ketahui! 
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Lampiran 6 Soal dan Penyelesaian  

Alternarif Penyelesaian Soal Pemecahan Masalah Pada Materi Sistem 

Persamaan Linear Tiga Variabel 

Soal/Masalah  Alternatif Penyelesaian 
 

1. Suatu perusahaan 

rumahan meminjam 

Rp 2.250.000.000,00 

dari tiga bank yang 

berbeda untuk 

memperluas 

jangkauan bisnisnya. 

Suku bunga dari 

ketiga bank tersebut 

adalah 5%, 6%, dan 7 

%. Tentukan: 

a. berapa pinjaman 

perusahaan 

tersebut terhadap 

masing-masing 

bank jika bunga 

tahunan yang 

harus dibayar 

perusahaan 

tersebut adalah Rp 

130.000.000,00 

dan banyaknya 

uang yang 

dipinjam dengan 

bunga 5% sama 

dengan dua kali 

uang yang 

dipinjam dengan 

bunga 7%? 

 

b. Dari jawabanmu 

pada soal a, 

Periksalah 

kebenarannya 

dengan 

menggunakan 

sebanyak-

Dik :  

 perusahaan rumahan meminjam Rp 

2.250.000.000,00 dari tiga bank yang berbeda 

 Suku bunga dari ketiga bank tersebut adalah 

5%, 6%, dan 7 % 

Dit :   

a. berapa pinjaman perusahaan tersebut terhadap 

masing-masing bank jika bunga tahunan yang 

harus dibayar perusahaan tersebut adalah Rp 

130.000.000,00 dan banyaknya uang yang 

dipinjam dengan bunga 5% sama dengan dua 

kali uang yang dipinjam dengan bunga 7%? 

b. Strategi penyelesaian yang lain? 

 

Penyelesaian : 

 

a. Berdasarkan hal yang diketahui dapat kita misalkan 

x, y, dan z secara berturut-turut adalah banyaknya 

uang yang dipinjam dengan bunga 5%, 6%, dan 7%. 

Ini berarti yang menjadi persamaan pertama yaitu  x 

+ y + z = 2.250 (dalam jutaan). Persamaan kedua 

diperoleh dari total bunga pertahunnya, yaitu Rp 

130.000.000,00: 0,05x + 0,06y + 0,07z = 130. 

Sedangkan persamaan ketiga dapat diperoleh dari 

kalimat, “banyaknya uang yang dipinjam dengan 

bunga 5% sama dengan dua kali uang yang dipinjam 

dengan bunga 7%”, sehingga persamaannya adalah x 

= 2z. Ketiga persamaan tersebut membentuk sistem 

seperti berikut. 

 

Suku-x pada persamaan pertama adalah 1. Apabila 

dituliskan kembali ke dalam bentuk standar, sistem 

tersebut akan menjadi 
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banyaknya 

cara/metode lain 

yang kamu 

ketahui! 

 

 

Untuk menentukan nilai x,y dan z dapat diselesaikan 

menggunakan metode eliminasi, substitusi, gabungan 

(eliminasi-substitusi). 

 

Cara 1 eliminasi: 

 

 
 

Eliminasi P1 dan P2  

(x + y + z = 2.250) x(-5)  -5x - 5y - 5z = -11.250 

(5x+6y+7z =13.000) x1    5x+6y + 7z =  13.000 + 

                                                          y + 2z  =1.750...(4) 

kemudian eliminasi P1dan  P3 

(x + y + z = 2.250) x(-1)  -x - y - z  = -2.250 

( x      - 2z = 0      ) x1       x      - 2z = 0        + 

                                                    - y  - 3z = - 2.250....(5) 

 Sehingga,didapat P4 yaitu y + 2z = 1.750 dan P5 

yaitu y + 3z = 2.250 (setelah dikalian dengan –1) 

 

 Selanjutnya eliminasi P4 dan P5 untuk 

menghasilkan nilai z, diperoleh: 

(y + 2z =1.750) x(-1)  - y - 2z = -1.750 

(y + 3z = 2.250) x1      y + 3z = 2.250 +    

                                                  z = 500 

 untuk menghasilkan nilai y, eliminasi P4 dan 

P5,diperoleh: 

(y + 2z = 1.750) x 3  3y + 6z = 5.250 

(y + 3z = 2.250) x 2  2y + 6z = 4.500 +    

                                                  y  = 750 
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 untuk menghasilkan nilai y, eliminasi P1 dan P4 

diperoleh: 

x + y + z   = 2.250 

      y + 2z = 1.750  -  

x        - z   = 500 ......(6) 

 

selanjutnya eliminasi P6 dan P3 

(x  - z   = 500) x(2)  2x - 2z = 1.000 

(x  - 2z = 0    ) x 1     x - 2z = 0        -    

                                                 x = 1.000 

 

 sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya yaitu 

{(1.000, 750, 500)}. Ini berarti bahwa perusahaan 

tersebut meminjam 1 miliar rupiah pada bunga 5%, 

750 juta rupiah pada bunga 6%, dan 500 juta rupiah 

pada bunga 7%. 
  

Cara 2 substitusi 

x   + y   + z   = 2.250 ...................(1) 

5x + 6y + 7z =13.000.................(2) 

 x      - 2z = 0   atau   x = 2z ....(3) 

 substitusi P3 ke P1 

x   + y   + z   = 2.250 

2z + y + z   = 2.250 

        y + 3z = 2.250 

               y  = 2.250 – 3z..........(4) 

 

  substitusi P3 ke P2 

5x + 6y + 7z      =13.000 

5(2z) + 6y + 7z =13.000 

 10z + 6y + 7z  =13.000 

          6y + 17z  =13.000 ...........(5) 
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 substitusi P4 ke P5 untuk menghasilkan nilai z 

6(2.250 – 3z) + 17z  =13.000 

13.500 – 18z + 17z  = 13.000 

-z = 13.000 – 13.500 

 z = 500 

 substitusi nilai z ke P4 untuk mendapatkan nilai y 

y  = 2.250 – 3z 

y  = 2.250 – 3(500) 

y  = 2.250 – 1.500 

y  = 750 

 untuk nilai x substitusi nilai z ke P3 

x = 2z 

x = 2(500) 

x = 1.000 

sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya yaitu 

{(1.000, 750, 500)}. Ini berarti bahwa perusahaan 

tersebut meminjam 1 miliar rupiah pada bunga 5%, 

750 juta rupiah pada bunga 6%, dan 500 juta rupiah 

pada bunga 7%. 

 

Cara 3 gabungan 

x   + y   + z   = 2.250 ...................(1) 

5x + 6y + 7z =13.000.................(2) 

 x      - 2z = 0   atau   x = 2z ....(3) 

Eliminasi P1 dan P2  

(x + y + z = 2.250) x(-5)  -5x - 5y - 5z = -11.250 

(5x+6y+7z =13.000) x1    5x+6y + 7z =  13.000 + 

                                                          y + 2z  =1.750...(4) 

kemudian eliminasi P1dan  P3 

(x + y + z = 2.250) x(-1)  -x - y - z  = -2.250 

( x      - 2z = 0      ) x1       x      - 2z = 0        + 
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                                                    - y  - 3z = - 2.250....(5) 

 Sehingga,didapat P4 yaitu y + 2z = 1.750 dan P5 

yaitu y + 3z = 2.250 (setelah dikalian dengan –1) 

 

 Selanjutnya eliminasi P4 dan P5 untuk 

menghasilkan nilai z, diperoleh: 

(y + 2z =1.750) x(-1)  - y - 2z = -1.750 

(y + 3z = 2.250) x1      y + 3z = 2.250 +    

                                                  z = 500 

 substitusi nilai z kedalam P4 untuk menghasilkan 

nilai y 

y + 2z        = 1.750 

y + 2(500) = 1.750 

y + 1.000   = 1.750 

y                = 1.750 – 1.000 

y                = 750 

 

selanjutnya substitusikan nilai z kedalam P3 

x = 2z 

x = 2(500) 

x = 1.000 

 

 sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya yaitu 

{(1.000, 750, 500)}. Ini berarti bahwa perusahaan 

tersebut meminjam 1 miliar rupiah pada bunga 5%, 

750 juta rupiah pada bunga 6%, dan 500 juta rupiah 

pada bunga 7%. 

 

 

b. Strategi lainnya yaitu dengan determinan 

 

Cara 1 determinan 

 

Misalkan terdapat sistem persamaan berikut. 

a1x + b1y + c1z = d1 

a2x + b2y + c2z = d2 

a3x + b3y + c3z = d3 

 

persamaan di atas kita ubah menjadi bentuk berikut 

A . X = B …………… Pers. (1) 
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Dengan: 

A = 

a1 b1 c1 

a2 b2 c2 

a3 b3 c3 

 

 

X = 

x 

y 

z 

 

Sehingga persamaan 1 di atas menjadi bentuk matriks 

berikut. 

a1 b1 c1 

 

x 

= 

d1 

a2 b2 c2 y d2 

a3 b3 c3 z d3 

 
 Diketahui persamaan yang terdapat pada soal yaitu 

: 

x   + y   + z   = 2.250  

5x + 6y + 7z =13.000 

 x      - 2z      = 0   

sehingga bentuk persamaan matriksnya sebagai 

berikut 

 

1 1 1 

 

x 

= 

2.250 

5 6 7 y 13.000 

B = 

d1 

d2 

d3 
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1 0 -2  z 0 

 

  Tentukan nilai determinan matriks A (D), 

determinan x (Dx), determinan y (Dy), dan 

determinan z (Dz) dengan persamaan berikut. 

 

 D adalah determinan dari matriks A. 
 

D = 

a1 b1 c1 a1 b1 

a2 b2 c2 a2 b2 

a3 b3 c3 a3 b3 

   = (a1b2c3 + b1c2a3 + c1a2b3) – (a3b2c1 +b3c2a1 +c3a2b1) 

     

D = 

1 1 1 1 1 

5 6  7 5 6 

1 0 -2 1 0 

 

D = (1.6.(-2) + 1.7.1 + 1.5.0) – (1.6.1 + 1.7.0 + 1.5.(-

2)) 

    = (-12) + 7 + 0 – 6 – 0 + 10 

    = (- 5) + 4 

    = -1  

 

 Dx adalah determinan dari matriks A yang kolom 

pertama diganti dengan elemen-elemen matriks B 

 

Dx = 

d1 b1 c1 d1 b1 

d2 b2 c2 d2 b2 

d3 b3 c3 d3 b3 



188 
 

 = (d1b2c3 + b1c2d3 + c1d2b3) – (d3b2c1 + 

b3c2d1 + c3d2b1) 

 

Dx = 

2.250 1 1 2.250 1 

13.000 6 7 13.000 6 

0 0 
-

2 
0 0 

 

   Dx         = ((-27.000) + 0 + 0) – (0 + 0 + (-26.000)) 

             =  (-27.000) + 26.000 

             = - 1.000  

. 

 Dy adalah determinan dari matriks A yang kolom 

kedua diganti dengan elemen-elemen matriks B. 

 

Dy = 

a1 d1 c1 a1 d1 

a2 d2 c2 a2 d2 

a3 d3 c3 a3 d3 

 

Dy   = (a1d2c3 + d1c2a3 + c1a2d3) – (a3d2c1 + d3c2a1 + 

c3a2d1) 

 

Dy = 

1 2.250 1 1 2.250 

5 13.000 7 5 13.000 

1 0 -2 1 0 

    

   Dy       = ((-26.000) + 15.750 + 0) – (13.000 + 0 +    

(-22.500)) 

             =  (-26.000) + 15.750 – 13.000 + 22.500 

             = 38.250 – 39.000 
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             = - 750  

 

 Dz adalah determinan dari matriks A yang kolom 

ketiga diganti dengan elemen-elemen matriks B. 

 

Dz = 

a1 b1 d1 a1 b1 

a2 b2 d2 a2 b2 

a3 b3 d3 a3 b3 

  

 Dz   = (a1b2d3 + b1d2a3 + d1a2b3) – (a3b2d1 + b3d2a1 + 

d3a2b1) 

 

Dz = 

1 1 2.250 1 1 

5 6 13.000 5 6 

1 0 0 1 0 

   Dz     = ( 0 + 13.000 + 0) – (13.500 + 0 + 0) 

   Dz     = 13.000 – 13.500  

   Dz     = – 500  

 

 tentukan nilai x, y, dan z dengan persamaan 

berikut: 

  
  

 
 = 

      

  
 = 1.000 

 

  
  

 
 = 

    

  
 = 750 

 

  
  

 
 = 

    

  
 = 500 

 

 Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari 

sistem persamaan linear 3 variabel di atas adalah 

HP = {(1.000, 750, 500)}. Ini berarti bahwa 

perusahaan tersebut meminjam 1 miliar rupiah 

pada bunga 5%, 750 juta rupiah pada bunga 6%, 

dan 500 juta rupiah pada bunga 7%. 
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2. Seorang ahli kimia 

mencampur tiga 

larutan glukosa yang 

memiliki konsentrasi 

20%, 30%, dan 45% 

untuk menghasilkan 

10 L larutan glukosa 

dengan konsentrasi 

38%. Jika volume 

larutan 30% yang 

digunakan adalah 1 L 

lebih besar daripada 

dua kali larutan 20% 

yang digunakan, 

tentukan  

c. volume masing-

masing larutan 

yang digunakan. 

d. Dari jawabanmu 

pada soal a, 

Periksalah 

kebenarannya 

dengan 

menggunakan 

sebanyak-

banyaknya 

cara/metode lain 

yang kamu 

ketahui! 

 

Dik :  

 Seorang ahli kimia mencampur tiga larutan 

glukosa yang memiliki konsentrasi 20%, 30%, 

dan 45% untuk menghasilkan 10 L larutan 

glukosa dengan konsentrasi 38%. 

Dit :   

a. Jika volume larutan 30% yang digunakan 

adalah 1 L lebih besar daripada dua kali 

larutan 20% yang digunakan, berapa masing-

masing larutan yang digunakan. 

b. Strategi penyelesaian yang lain? 

 

Penyelesaian : 

 

a. Misalkan x, y, dan z secara berturut-turut 

merupakan volume dari larutan glukosa yang 

memiliki konsentrasi 20%, 30%, dan 45%. Maka 

akan mendapatkan persamaan pertamanya adalah x 

+ y + z = 10 dan persamaan keduanya adalah 

0,2x + 0,3y+ 0,45z = 3,8 (3,8 diperoleh dari 0,38 ∙ 

10). Dari kalimat, “volume larutan 30% yang 

digunakan adalah 1 L lebih besar daripada dua kali 

larutan 20% yang digunakan”, kita mendapatkan 

persamaan ketiga, yaitu y = 2x + 1. Sehingga, 

ketiga persamaan tersebut akan membentuk sistem, 

  

{

        
                   

      
  

Suku-x pada persamaan pertama adalah 1. Apabila 

dituliskan kembali ke dalam bentuk standar, sistem 

tersebut akan menjadi 

{

        
           

       
 

Untuk menentukan nilai x, y dan z dapat diselesaikan 

menggunakan metode eliminasi, substitusi, gabungan 

(eliminasi-substitusi). 

 

Cara 1 eliminasi: 

{
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Eliminasi P1 dan P2  

(x + y + z = 10) x(-4)         -4x - 4y - 4z  = -40 

(           ) x1   4x + 6y + 9z =  76 + 

                                                            2y + 5z =  36.....(4) 

kemudian eliminasi P1 dan  P3 

(        ) x 2                  

(           ) x1                       1     + 

                                                                  ....(5) 

 Sehingga,didapat P4 yaitu 2y + 5z =  36 dan P5 yaitu 

          
 

 Selanjutnya eliminasi P4 dan P5 untuk 

menghasilkan nilai z, diperoleh: 

(        )   x 3                   

(        ) x(-2)                      + 

                                                                  

                                                               
 untuk menghasilkan nilai y, eliminasi P4 dan 

P5,diperoleh: 

(        ) x 2               

(        ) x 5                    - 

                                                             

                                                           
 Kemudian eliminasi P1 dan P4 diperoleh: 

(x + y + z   = 10) x 5  5x + 5y + 5z   = 50 

(    2y + 5z = 36) x 1                         - 
                                                                  
 

 untuk menghasilkan nilai x, eliminasi P3 dan 

P6,diperoleh:                                                    

(            ) x 3            

(            ) x 1                 -    
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 Sehingga selesaian dari SPLTV tersebut adalah (1, 

3, 6). Atau dengan kata lain, volume larutan glukosa 

dengan konsentrasi 20%, 30%, dan 45% secara 

berturut-turut adalah 1 L, 3 L, dan 6L. 

 

Cara 2 substitusi 

{

             

                
                           

 

 

 subtitusi P3 ke P1 
         

              

            

                          

                     

                             ......(4) 

 

 subtitusi P3 dan P4 ke P2 
            

                      
                              
                                                       

                                                     

                                                       
 

 subtitusi nilai x ke P3 untuk mendapatkan nilai y 
             

        

    

 subtitusi nilai x ke P4 untuk mendapatkan nilai z 
             

              

            

          

 

 Sehingga selesaian dari SPLTV tersebut adalah 

(1, 3, 6). Atau dengan kata lain, volume larutan 

glukosa dengan konsentrasi 20%, 30%, dan 45% 

secara berturut-turut adalah 1 L, 3 L, dan 6L. 

 

 

 



193 
 

Cara 3 gabungan 

{

             
                

            
 

 

Eliminasi P1 dan P2  

(x + y + z = 10) x(-4)         -4x - 4y - 4z  = -40 

(           ) x1   4x + 6y + 9z =  76 + 

                                                            2y + 5z =  36.....(4) 

kemudian eliminasi P1 dan  P3 

(        ) x 2                  

(           ) x1                       1     + 

                                                                  ....(5) 

 Sehingga,didapat P4 yaitu 2y + 5z =  36 dan P5 yaitu 

          

 Selanjutnya eliminasi P4 dan P5 untuk 

menghasilkan nilai z, diperoleh: 

(        )   x 3                   

(        ) x(-2)                      + 

                                                                  

                                                              

 subtitusi nilai z ke P4 untuk mendapatkan nilai y 
                  
                
                  
                          
                      
                       

 

 subtitusi nilai y ke P3 untuk mendapatkan nilai x 
        

              
                     

                    

                      

 Sehingga selesaian dari SPLTV tersebut adalah 

(1, 3, 6). Atau dengan kata lain, volume larutan 

glukosa dengan konsentrasi 20%, 30%, dan 45% 

secara berturut-turut adalah 1 L, 3 L, dan 6L. 
 



194 
 

b. Strategi lainnya yaitu dengan determinan  

 

Cara  determinan 

 

Misalkan terdapat sistem persamaan berikut. 

a1x + b1y + c1z = d1 

a2x + b2y + c2z = d2 

a3x + b3y + c3z = d3 

 

persamaan di atas kita ubah menjadi bentuk berikut 

A . X = B …………… Pers. (1) 

 

Dengan: 

A = 

a1 b1 c1 

a2 b2 c2 

a3 b3 c3 

 

X = 

x 

y 

z 

 

Sehingga persamaan 1 di atas menjadi bentuk matriks 

berikut. 

a1 b1 c1 

 

x 

= 

d1 

a2 b2 c2 y d2 

a3 b3 c3 z d3 

 
 Diketahui persamaan yang terdapat pada soal yaitu 

: 

{

        
           

          
  

B = 

d1 

d2 

d3 



195 
 

sehingga bentuk persamaan matriksnya sebagai 

berikut: 

 

1 1 1 

 

x 

= 

10 

4 6 9 y 76 

-2 1 0  z 1 

 

  Tentukan nilai determinan matriks A (D), 

determinan x (Dx), determinan y (Dy), dan 

determinan z (Dz) dengan persamaan berikut. 

 

 D adalah determinan dari matriks A. 
 

D = 

a1 b1 c1 a1 b1 

a2 b2 c2 a2 b2 

a3 b3 c3 a3 b3 

   = (a1b2c3 + b1c2a3 + c1a2b3) – (a3b2c1 +b3c2a1 +c3a2b1) 

     

D = 

1 1 1 1 1 

4 6  9 4 6 

-2 1 0 -2 1 

 
D = (1.6.0 + 1.9.(-2) + 1.4.1) – (1.6.(-2) + 1.9.1 + 1.4.0) 

    = 0 – 18 + 4 + 12 – 9 

    = –11  

 

 Dx adalah determinan dari matriks A yang kolom 

pertama diganti dengan elemen-elemen matriks B 

 

Dx = d1 b1 c1 d1 b1 
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d2 b2 c2 d2 b2 

d3 b3 c3 d3 b3 

 = (d1b2c3 + b1c2d3 + c1d2b3) – (d3b2c1 + 

b3c2d1 + c3d2b1) 

 

Dx = 

10 1 1 10 1 

76 6 9 76 6 

1 1 0 1 1 

 

   Dx         = (10.6.0 +1.9.1 + 1.76.1) – (1.6.1 + 10.9.1+ 

1.76.0) 

             =  0 + 9 +76 – 6 – 9 – 0  

             = – 11   

 

 Dy adalah determinan dari matriks A yang kolom 

kedua diganti dengan elemen-elemen matriks B. 

 

Dy = 

a1 d1 c1 a1 d1 

a2 d2 c2 a2 d2 

a3 d3 c3 a3 d3 

 

Dy   = (a1d2c3 + d1c2a3 + c1a2d3) – (a3d2c1 + d3c2a1 + 

c3a2d1) 

 

Dy = 

1 10 1 1 10 

4 76 9 4 76 

-2 1 0 -2 1 

    

   Dy       = (1.76.0 + 10.9.(-2) + 1.4.1) – (1.76.0 + 1.9.1 
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+ 10.4.0 ) 

             =  0 – 180 + 4 + 152 – 9  

             = – 33 

 Dz adalah determinan dari matriks A yang kolom 

ketiga diganti dengan elemen-elemen matriks B. 

  

Dz = 

a1 b1 d1 a1 b1 

a2 b2 d2 a2 b2 

a3 b3 d3 a3 b3 

  

 Dz   = (a1b2d3 + b1d2a3 + d1a2b3) – (a3b2d1 + b3d2a1 + 

d3a2b1) 

 

Dz = 

1 1 10 1 1 

4 6 76 4 6 

-2 1 1 -2 1 

   Dz  = ( 1.6.1 + 1.76.(-2) + 10.4.1) – (10.6.(-2) + 

1.76.1 + 1.4.1) 

   Dz     = 6 – 152 + 40 + 120 – 76 – 4   

   Dz     = – 66 

 

 tentukan nilai x, y, dan z dengan persamaan 

berikut: 

  
  

 
 = 

   

   
 = 1 

 

  
  

 
 = 

   

   
 = 3 

 

  
  

 
 = 

   

   
 = 6 

 Sehingga selesaian dari SPLTV tersebut adalah 

(1, 3, 6). Atau dengan kata lain, volume larutan 

glukosa dengan konsentrasi 20%, 30%, dan 45% 

secara berturut-turut adalah 1 L, 3 L, dan 6L. 
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Lampiran 7 Pedoman Penskoran Indikator Berpikir Kreatif 

 

Pedoman Penskoran Indikator Berpikir Kreatif 

 

INDIKATOR BERPIKIR KREATIF 
SKOR 

 

KEFASIHAN 

 

FLEKSIBELITAS 

 

KEBARUAN 

Menyelesaikan soal 

dengan memberikan lebih 

dari satu cara atau 

penyelesaian secara 

lengkap dan alur 

penyelesaiannya benar. 

Memberikan jawaban 

lebih dari satu startegi 

penyelesaian masalah 

dengan perhitungan dan 

kaidah matematika yang 

tepat dan lengkap. 

Mengemukakan gagasan 

atau cara penyelesaian yang 

tidak lazim atau jarang 

dikemukakan oleh 

kebanyakan siswa namun 

masuk dalam konteks soal 

dengan lengkap. 

4 

Menyelesaikan soal 

dengan memberikan lebih 

dari satu cara atau 

penyelesaian namun ada 

jawaban yang tidak 

lengkap atau alur 

penyelesaiannya tidak 

benar 

Memberikan jawaban 

lebih dari satu startegi 

penyelesaian masalah 

namun ada perhitungan 

dan kaidah matematika 

yang kurang tepat dan 

kurang lengkap. 

Mengemukakan gagasan 

atau cara penyelesaian yang 

tidak lazim atau jarang 

dikemukakan oleh 

kebanyakan siswa namun 

masuk dalam konteks soal 

tetapi tidak lengkap 

3 

Menyelesaikan soal 

dengan memberikan lebih 

dari satu cara atau 

penyelesaian namun 

hanya ada satu cara 

dengan jawaban secara 

lengkap dan alur 

penyelesaiannya benar 

Memberikan jawaban 

lebih dari satu startegi 

penyelesaian masalah 

namun hanya ada satu 

cara dengan perhitungan 

dan kaidah matematika 

yang tepat dan lengkap 

Mengemukakan gagasan 

atau cara penyelesaian yang 

tidak lazim atau jarang 

dikemukakan oleh 

kebanyakan siswa namun 

belum sepenuhnya masuk 

dalam konteks soal dan 

tidak lengkap 

2 

Menyelesaikan soal 

dengan memberikan lebih 

dari satu cara atau 

penyelesaian namun tidak 

ada jawaban yang 

lengkap atau alur 

penyelesaiannya benar 

atau menyelesaikan soal 

dengan memberikan satu 

cara atau penyelesaian 

secara lengkap dan alur 

penyelesaiannya benar. 

Memberikan jawaban 

lebih dari satu startegi 

penyelesaian masalah 

namun tidak ada startegi 

penyelesaian masalah 

dengan perhitungan dan 

kaidah matematika yang 

tepat dan lengkap atau 

memberikan jawaban 

dengan satu strategi 

penyelesaian masalah 

dengan perhitungan dan 

kaidah matematika yang 

tepat. 

Mengemukakan gagasan 

atau cara penyelesaian yang 

tidak lazim atau baru namun 

tidak tepat. 

1 

Mengemukakan gagasan 

atau cara penyelesaian 

yang tidak lazim atau 

baru namun tidak tepat 

Memberikan jawaban satu 

startegi penyelesaian 

masalah namun 

perhitungan dan kaidah 

matematikanya tidak tepat 

atau tidak memberikan 

jawaban apapun 

Tidak mengemukakan 

gagsan. 

0 
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Lampiran 8 Lembar Penyelesaian Soal Pemecahan Masalah Subjek Penelitian 
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Lampiran 9 Lembar Validasi Pedoman Wawancara 
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219 
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221 
 

Lampiran 10 Pedoman Wawancara 

 

 

DESKRIPSI INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA 

 

Masalah yang dikaji : Analisis Berpikir Kreatif Siswa dalam pemecahan masalah    

ditinjau dari gaya kognitif field dependent dan field independent  

pada siswa kelas X  materi SPLTV di SMA N 1 Batanghari  

Materi wawancara : Proses penyelesaian pemecahan masalah SPLTV 

Karakteristik subjek  : Siswa dengan gaya kognitif Field Dependent dan Field 

Independent 

Waktu   : Setelah subjek menyelesaikan masalah  

Tempat  : Tergantung kemauan subjek dan situasi (sekolah, rumah, dan  

tempat lain)  

Tujuan  :Mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa ketika 

menyelesaikan pemecahan masalah pada materi sistem 

persamaan linear tiga variabel 

PEDOMAN WAWANCARA 
No Tahapan Penyelesaian Soal Panduan wawancara 

 
1.  

 

Memahami masalah  

(Membaca soal untuk mengungkapkan 

makna tiap kalimat soal)  

a. Apa informasi yang diperoleh dari soal 

b. Apa yang diketahui dalam soal. 

c. Apa yang ditanya dalam soal.  

 

1. Setelah membaca soal, coba jelaskan apa 

yang kamu pikirkan tentang konsep soal 

tersebut? 

2. Apakah ada yang lain? Jelaskan! 

3. Selanjutnya, apa yang kamu ketahui 

tentang informasi yang terdapat dalam soal 

tersebut? 

4. Apakah ada yang lain lagi? Jelaskan! 

5. Apakah yang ditanyakan dalam soal 

tersebut?  

 

 
2.  

Membuat rencana untuk menyelesaikan 

masalah 

1. Untuk mengerjakan soal, apa saja yang 

kamu lakukan untuk mempermudah 
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 a. apakah ada yang bisa dimisalkan? 

b. apa bentuk penyelesaian yang 

diperlukan?  

 

penyelesaianmu? 

2. Dari informasi yang diperoleh pada soal, 

apa bentuk dan konsep penyelesaian yang 

digunakan dalam menyelesaikan soal 

tersebut? 

3. Apakah kamu rencanakan untuk 

menyelesaikan soal tersebut?  

 

3.  Melaksanakan penyelesaian soal  

(Membuat dan menyelesaikan model 

matematika menurut aturan-aturan 

matematika dengan perhitungan yang tepat 

sehingga mendapatkan jawaban dan solusi 

dari persoalan)  

1. Apa yang pertama kamu lakukan untuk 

membuat model matematika dan 

penyelesaiannya pada soal tersebut? 

2. Apakah kamu dapat menyelesaikan model 

matematika yang telah dirancang tentang 

konsep-konsep yang berhubungan dengan 

soal tersebut? Jelaskan! 

3. Apakah solusi yang kamu berikan dalam 

menyelesaikan soal tersebut? 

4. Apakah ada solusi yang lain? Jelaskan! 

5. Apakah ada solusi lain yang lebih efektif 

yang dapat digunakan dalam menentukan 

himpunan penyelesaian dari persoalan 

yang diberikan?  

 

4.  Memeriksa kembali jawaban yang 

diperoleh (Mengembalikan jawaban pada 

soal semula)  

1. Setelah hasil kamu peroleh, Apakah kamu 

memeriksa kembali hasilnya? Jelaskan! 

2. Apa yang kamu periksa? Coba jelaskan! 

3. Apakah kamu membuat kesimpulan pada 

setiap penyelesaian soal? Jelaskan! 

4. Apakah kamu yakin dengan jawaban yang 

kamu peroleh? Jelaskan!  
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Lampiran 11 Transkip Wawancara 

Transkip wawancara 

Peneliti  : baiklah, coba baca soal nomor 1 pada lembar soal 

FD1   : sudah kak 

Peneliti  : setelah membaca soal, apa yang kamu pikirkan tentang soal   

tersebut? 

FD1   : dari soal no 1 terdapat perusahaan perumahan yang meminjam uang 

di bank kak 

Peneliti : kamu pernah ngerjain soal seperti ini sebelumnya? 

FD1 : tidak  

Peneliti : kamu bisakan mengerjakannya? 

FD1  : bisa kok kak  

Peneliti  : apa informasi yang kamu ketahui dari soal tersebut? 

FD1 : ada perusahaan meminjam uang di 3 bank, jadi misalkan x bank 1, y 

bank 2, dan z bank 3,  uang yang dipinjam Rp. 2.250.000.000 , terus 

masing-masing dari tiga bank itu mempunyai bunga 5%, 6%, 7%. 

Perusahaan itu harus bayar bunga tahunan sebesar Rp.130.000.000,.  

Peneliti :  baiklah, kemudian apa yang ditanya dari soal tersebut? 

FD1 : berapa pinjaman yang dipinjam dari masing-masing bank 

Peneliti : dalam menyelesaikan soal apa saja yang kamu lakukan untuk 

mempermudah mengerjakannya? 

FD1 :dengan cara gabungan kak, dengan memisalkan variabel x,y, dan z 

Peneliti : oke, apakah kamu merencanakan untuk menyelesaikan soal 

tersebut? 

FD1 : iya kak, tapi cuma dua cara yang pertama pake cara gabungan yang 

selanjutnya cara eliminasi  

Peneliti : hmmm ardi apa yang pertama kamu lakukan untuk menyelesaikan 

soal tersebut? 
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FD1 : pertama dimisalkan x bank 1, y bank 2 , z bank 3, selanjutnya 

membuat kedalam model matematikanya 

Peneliti : kemudian setelah buat model matematika, langkah selanjutnya apa? 

FD1 : selanjutnya menyelesaikannya dengan cara gabungan dapatlah nilai 

variabel x yaitu 100, y = 750, dan z = 500. Dengan cara eliminasi kak 

hasilnya segitu juga. 

Peneliti : menurut kamu apakah ada solusi lain selain cara gabungan dan 

eliminasi? 

FD1 : setau saya ada tiga kak gabungan, eliminasi sama substitusi tapi 

saya gk buat yang substitusi kak  hehe 

Peneliti : kenapa tidak buat? 

FD1 : lupa kak kirain cara lainnya boleh satu aja ternyata di soal yang 

diketahui hehe 

Peneliti : menurut kamu cara yang lebih efektif dalam menyelesaikan soal 

tersebut dengan cara apa? 

FD1 : cara yang lebih efektif dengan cara campuran kak 

Peneliti : jadi tidak ada solusi lain selain yang kmu sebutkan tadi? 

FD1 : tidak 

Peneliti : setelah kamu menemukan hasil, apakah kamu periksa kembali 

hasilnya? 

FD1 : iya 

Peneliti : apa yang kamu periksa? 

FD1 : proses perhitungannya  

Peneliti :  apakah kamu membuat kesimpulan pada setiap penyelesaiannya? 

FD1 : iya buat 

Peneliti : kamu yakin benar dengan jawaban yang kamu dapatkan? 

FD1 : iya yakin kak 

Peneliti : selanjutnya untuk nomor 2 silahkan baca dulu soalnya! 

FD1 : sudah kak 



225 
 

Peneliti : apa yang kamu pikirkan tentang soal nomor 2? 

FD1 : kayak soal yang nomor 1 kak mirip tapi sedikit kurang paham 

dengan soalnya 

Peneliti : dari soal tersebut coba jelaskan apa yang kamu pikirkan tentang 

konsep soal tersebut? 

FD1 : ada 3 larutan glukosa dengan konsentrasi yang berbeda-beda yaitu 

20%, 30%, 45% untuk menghasilkan 10 L larutan glukosa dengan 

konsentrasi 38%. 

Peneliti : nah apa yang kamu ketahui terkait soal tersebut? 

FD1 : dimisalkan x konsentrasi 20%, y konsentrasi 30%, dan z konsentrasi 

45% terus volume larutan 30% yang dipakai itu 1 L lebih besar dari 

pada dua kali larutan 20%. 

Peneliti : kamu paham dengan apa yang diketahui dari soal tersebut? 

FD1 : iya sedikit kurang paham kak   

Peneliti : oke, selanjutnya apa yang ditanyakan dalam soal tersebut? 

FD1 : himpunan penyelesaiannya kak 

Peneliti : nah kamu paham yang diketahui sama yang ditanya, tapi kenapa 

tidak dituliskan di lembar jawaban seperti nomor 1? 

FD1 : hehe buru-buru kak waktunya tinggal sedikit jadi langsung ditulis 

pemisalannya 

Peneliti : sebaiknya kamu buat diketahui dan ditanya dek biar mempermudah 

kamu dalam menyelesaikan soalnya 

FD1 : iya kak tadi itu buru-buru hehe 

Peneliti : itu yang kamu buat persamaan kedua 0,3,8? 

FD1 : bukan kak itu sebenarnya 0,38 salah meletakan koma bingung juga 

kak hehe 

Peneliti :  sebaiknya lebih teliti lagi ya dek, oh iya itu persamaan yang kedua 

sudah yakin benar? 
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FD1 : hehe iya kak, hmm ntah kak itu yang dibingungin kak kayaknya 

benar kak menurut saya 

Peneliti : oke baiklah, dalam menyelesaikan soal nomor 2 kamu 

menggunakan metode apa saja? 

FD1 : cara eliminasi sama substitusi kak kalo campuran tidak buat hehe  

Peneliti : selain 3 cara itu, ada metode lain? 

FD1 : yang saya tau baru 3 itu kak 

Peneliti : nah kenapa jawaban yang nomor 2 yang a tidak kamu tulis dengan 

cara apa? 

FD1 : eh iya kak lupa kurang konsentrasi kak 

Peneliti : terus kenapa jawaban nomor 2 a dan b tidak sampai selesai 

mengerjakannya? 

FD1 : keburu-buru kak karena waktunya kurang tadi dan udah capek mikir 

saya bingung dipersamaan 2 tu kak kyknya salah hehe 

Peneliti : baiklah tidak masalah, semampu kamu saja. Terimakasih atas 

partisipasinya dek 

FD1 : iya kak sama-sama. 

 (selesai) 

Peneliti  : coba baca soal nomor 1 pada lembar soal  

FD2  : sudah kak 

Peneliti : kamu pernah ngerjain soal seperti ini sebelumnya? 

FD2 : tidak  

Peneliti : kamu bisakan mengerjakannya? 

FD2  : bisa kok kak  

Peneliti  : apa yang kamu pikirkan tentang soal tersebut? 

FD2   : suatu perusahaan perumahan yang meminjam uang di bank kak 

Peneliti  : apa informasi yang kamu ketahui dari soal tersebut? 

FD2 : ada perusahaan meminjam uang di 3 bank dengan masing-masing 

bunga yaitu bank 1 5%, bank 2 6%, dan bank 3 7%,  uang yang 
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dipinjam Rp. 2.250.000.000. Perusahaan itu harus bayar bunga 

tahunan sebesar Rp.130.000.000,.  

Peneliti : kemudian apa yang ditanya dari soal tersebut? 

FD2 : berapa pinjaman yang dipinjam dari masing-masing bank 

Peneliti : dalam menyelesaikan soal apa saja yang kamu lakukan untuk 

mempermudah mengerjakannya? 

FD2 : membuat model matematika/persamaannya kak  

Peneliti : oke, apakah kamu merencanakan untuk menyelesaikan soal 

tersebut?  

FD2 : iya kak,  tapi cuma dua cara yang pertama pake cara substitusi yang 

selanjutnya cara gabungan 

Peneliti : hmm, apa yang pertama kamu lakukan untuk menyelesaikan soal 

tersebut? 

FD2 : pertama membuat model matematika dimisalkan bank 1 variabel x, 

bank 2 variabel y, bank 3 variabel z.  

Peneliti : kemudian apakah kamu dapat menyelesaikan model matematika 

yang dirancang tersebut? Dengan mengatahui dan mencari himpunan 

penyelesaiannya?  

FD2 : iya kak InsyaAllah bisa, saya menyelesaikannya dengan metode 

substitusi dan campuran.  

Peneliti : berapa hasil yang kamu dapat dari penyelesaian tersebut? 

FD2 : pertama cara substitusi dapatlah nilai variabel x yaitu 100, y = 750, 

dan z = 500. Dengan cara gabungan juga sama kak. 

Peneliti : nah kan di jawaban yang b itu kamu sadar tidak ada penulisan 

keterangan persamaannya salah? 

FD2 : oh iya ya kak hehe saya mau cepat-cepat kak kurang konsentrasi 

nulisnya jadi kurang teliti jadi salah nulis kan hmm tapi hasilnya 

benar kan kak? 
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Peneliti : hmmm lain kali jangan tergesa-gesa dan teliti lagi karena untuk 

langkah kedepannya bisa salah. 

FD2 : iya ya kak  

Peneliti : menurut kamu apakah ada solusi lain selain metode substitusi dan 

campuran? 

FD2 : ada kak metode eliminasi tapi saya tidak buat hehe 

Peneliti : kenapa tidak di buat? 

FD2 : saya lupa pertanyaannya kak kalo disuruh buat dengan motede lain 

yang diketahui hehe 

Peneliti : hmm baiklah lainkali dibuat yang ditanyaanya yang jelas dek jangan 

hanya membuat “periksa” seperti itu jadi lupa kan apa yang ditanya 

dan kamu juga tidak memberikan keterangan pertanyaan a dan b 

hanya membuat ( - ). 

FD2 : iya kak maaf. 

Peneliti : menurut kamu apakah ada solusi lain selain 3 cara itu? 

FD2 : tidak 

Peneliti : menurut kamu cara yang lebih efektif dalam menyelesaikan soal 

tersebut dengan cara apa? 

FD2 : cara yang lebih efektif dengan cara campuran kak 

Peneliti : setelah kamu menemukan hasil, apakah kamu periksa kembali 

hasilnya? 

FD2 : iya 

Peneliti            : apa yang kmu periksa? 

FD2                 : perhitungannya kak sekali jalan 

Peneliti :  apakah kamu membuat kesimpulan pada setiap penyelesaiannya? 

FD2 : iya buat 

Peneliti : kamu yakin  benar dengan jawaban yang kamu dapatkan? 

FD2 : iya yakin kak 

Peneliti : selanjutnya untuk nomor 2 silahkan baca dulu soalnya! 
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FD2 : sudah kak 

Peneliti : dari soal tersebut coba jelaskan apa yang kamu pikirkan tentang 

konsep soal tersebut? 

FD2 : dari soal terlihat bahwa seorang ahli kimia mencampur 3 larutan 

dengan konsentrasi yang berbeda. 

Peneliti : nah apakah ada yang lain? 

FD2 : tidak kak 

Peneliti : nah apa yang kamu ketahui terkait soal no 2? 

FD2 : 3 larutan glukosa dengan konsentrasi yaitu 20%, 30%, 45% untuk 

menghasilkan 10 L larutan glukosa dengan konsentrasi 38%. 

dimisalkan ketiga larutan itu x, y, dan z. 

Peneliti : kemudian apa yang kamu ketahui lagi? 

FD2 : volume larutan 30% yang digunakan adalah 1 L lebih besar duakali 

larutan 20% kak. 

Peneliti : kamu paham dengan apa yang diketahui dari soal tersebut? 

FD2 : hmm sedikit kurang ngerti sih kak 

Peneliti : oke, selanjutnya apa yang ditanyakan dalam soal tersebut? 

FD2 : himpunan penyelesaiannya kak 

Peneliti : hmm, apa yang pertama kamu lakukan untuk menyelesaikan soal 

tersebut? 

FD2 : pertama membuat model matematika dimisalkan larutan konsentrasi 

20%  variabel x, 30% variabel y, 45% variabel z.  

Peneliti : selanjutnya apakah kamu menggunakan metode atau cara yang 

sama seperti nomor 1? 

FD2 : iya kak sama pertama substitusi yang b gabungan cuma yang b tidak 

sampai selesai kak  

Peneliti  : kenapa tidak sampai selesai? 

FD2 : waktunya kurang kak 

Peneliti : apakah kamu membuat kesimpulan dari penyelesaiamu? 
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FD2 : buat kak cuma yang a saja karena yang b belum selsai jawabnya. 

Peneliti : apakah kamu yakin dengan jawabanmu? 

FD2 : tidak kak soalnya hasilnya kok berkoma gitu hehe 

Peneliti : nah untuk nomor 2 apakah kamu memeriksa kembali jawabanmu? 

FD2 : tidak kak  

Peneliti : pantesan jawabanmu salah karena kamu salah dalam menuliskan 

persamaan yang kedua itu seharusnya dirubah terlebih dahulu karena 

itu masih dalam persen dek. 

FD2 : oalah gitu yo kak hehe saya kurang paham kak kirain tetap seperti 

itu. 

Peneliti : baiklah tidak apa-apa itu bisa jadi pelajaran untuk adek kedepannya. 

FD2 : iya kak siap 

Peneliti : oh iya, dari soal nomor 1 dan 2 kamu tidak penah menuliskan 

pemisalannya, kenapa kamu langsung membuat model 

matematikanya dan kamu tidak menuliskan dengan menggunakan 

cara apa kamu dalam menyelesaikan soal tersebut? 

FD2 : hehe saya lupa kak mau cepat-cepat jawabnya buru-buru juga hehe 

Peneliti : hmmm baiklah. Terimakasih atas partisipasinya dek 

FD2 : iya kak sama-sama. 

(selesai) 

Peneliti  : baiklah, coba Iyad baca soal nomor 1 pada lembar soal 

FI1   : sudah kak 

Peneliti  : setelah membaca soal, apa yang kamu pikirkan tentang soal   

tersebut? 

FI1   : dari soal no 1 terdapat perusahaan perumahan yang meminjam uang 

di tiga bank kak 

Peneliti : kamu pernah ngerjain soal seperti ini sebelumnya? 

FI1 : tidak kak 

Peneliti : tapi kamu bisakan mengerjakannya? 
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FI1  : bisa kok kak 

Peneliti  : apa informasi yang kamu ketahui dari soal tersebut? 

FI1 : kan ada tiga bank yang dipinjam uangnya, jadi misalkan bank 1 itu 

a, bank 2 b, dan bank 3 c kak, nah total minjamnya Rp. 

2.250.000.000 ,terus dari tiga bank itu masing-masing mempunyai 

bunga a 5%,b 6%, c 7% terus perusahaan itu harus bayar bunga 

tahunan sebesar Rp.130.000.000,.uang yang dipinjam dengan bunga 

5% itu 2 kalilipat uang yang dipinjam dengan bunga 7% kak 

Peneliti : hmmm gitu ya, oke kemudian apa yang ditanya dari soal tersebut? 

FI1 : mencari himpunan penyelesaian soal tersebut 

Peneliti : oke, dalam menyelesaikan soal apa saja yang kamu lakukan untuk 

mempermudah mengerjakannya? 

FI1 : yaitu dengan metode campuran kak, dengan memisalkan variabel 

a,b, dan c 

Peneliti : kemudian apakah kamu menrencanakan untuk menyelesaikan soal 

tersebut? 

FI1 : iya kak, saya menggunakan metode campuran,eliminasi,dan 

substitusi 

Peneliti : jadi kamu telah merencakanya dalam menyelesaikan soal tersebut? 

FI1 :  iya 

Peneliti : dalam menyelesaikan soal tersebut apa yang pertama kamu lakukan 

untuk menyelesaikan soal tersebut? 

FI1 : dengan memisalkan bank 1 a,bank 2 b,bank 3 c, dan membuat 

model matematikanya kak 

Peneliti : selanjutnya apakah solusi yang kamu berikan dalam mencari 

himpunan penyelesaiaanya? 

FI1 : dengan metode campuran yang didapat a yaitu 1 Miliar, b = 750 

juta, dan c = 500 juta. Sama juga hasilnya dengan metode substitusi 

dan eliminasi kak hasilnya segitu juga. 
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Peneliti : apakah ada solusi lain dalam menentukan himpunan 

penyelesaiannya? 

FI1 : tidak ada kak yang saya tau baru itu kak 

Peneliti : menurut kamu cara yang lebih efektif dalam menyelesaikan soal 

tersebut dengan metode apa? 

FI1 : ya cara yang lebih efektif dengan metode campuran 

Peneliti : jadi tidak ada solusi lain, selain yang kamu tuliskan? 

FI1 : tidak kak 

Peneliti : setelah kamu menemukan hasil, apakah kamu periksa kembali 

hasilnya? 

FI1 : iya 

Peneliti : apa yang kamu periksa? 

FI1 : jawabanya kak 

Peneliti : proses perhitungannya kamu periksa? 

FI1 : iya 

Peneliti :baiklah, apakah kamu membuat kesimpulan pada setiap 

penyelesaiannya? 

FI1 : iya buat kak 

Peneliti : kamu yakin dengan jawaban yang kamu dapatkan? 

FI1 : iya yakin kak 

Peneliti : selanjutnya untuk nomor 2 silahkan baca dulu soalnya! 

FI1 : sudah kak 

Peneliti : apa yang kamu pikirkan tentang soal nomor 2? 

FI1 : agak mirip soal nomor 1 

Peneliti : pernah ngerjain soal seperti ini sebelumnya dan bisa tidak 

mengerjakannya? 

FI1 : belum kak tapi bisa kok jawabnya kak 

Peneliti : hmm, coba jelaskan apa yang kamu pikirkan terkait soal tersebut? 
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FI1 : dari soal terlihat bahwa seorang ahli kimia mencampur 3 larutan 

glukosa dengan konsentrasi yang berbeda-beda untuk menghasilkan 

10 L larutan glukosa dengan konsentrasi 38%. 

Peneliti : nah apa yang kamu ketahui terkait soal tersebut? 

FI1 : ya kita misalkan konsentrasi 20% adalah a, konsentrasi 30% adalah 

b, dan konsentrasi 45% adalah c. 

Peneliti : lalu apa yang kamu ketahui selain itu? 

FI1 : volume larutan 30% yang dipakai adalah 1 L lebih besar dari pada 

dua kali larutan 20%  

Peneliti : oke, kamu pahamkan dengan apa yang diketahu dari soal tersebut? 

FI1 : iya kak 

Peneliti : apa yang ditanyakan dalam soal tersebut? 

FI1 : himpunan penyelesaiannya kak, yaitu berapa volume masing-

masing larutan yang digunakan. 

Peneliti : kan ada 2 pertanyaan, kenapa yang ditanya kamu cuma menuliskan 

1? 

FI1 : hehe lupa kak nulis yang b nya, tapi pas di jawaban saya bikin kok 

kak 

Peneliti : hmm harusnya kmu tulis juga kan masing-masing pertanyaannya 

berbeda 

FI1  : iya kak  

Peneliti : hmm, apakah kamu menggunakan solusi atau metode yang sama 

seperti nomor 1 dalam menyelesaikan soal nomor 2? 

FI1 : iya kak sama 

Peneliti : menggunakan metode apa saja? 

FI1  : campuran, substitusi, dan eliminasi 

Peneliti : selain 3 metode yang kamu kerjakan, ada metode lain? 

FI1 : setahu saya tidak kak 

Peneliti : untuk soal nomor 2, apakah kamu memeriksa kembali jawabanmu? 
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FI1 : iya kak sudah 

Peneliti : baiklah, hmm apakah kamu membuat kesimpulan dari setiap 

penyelesaiannya? 

FI1 : dibuat kak 

Peneliti : apakah kamu sudah yakin dengan jawabanmu? 

FI1 : sudah kak yakin. 

(selesai) 

Peneliti  : oke sekarang kamu baca soal nomor 1 terlebih dahulu. 

FI2   : sudah kak 

Peneliti  : setelah membaca soal, apa yang kamu pikirkan tentang soal   

tersebut? 

FI2   : ada perusahaan perumahan yang meminjam uang di tiga bank kak 

Peneliti : kamu pernah ngerjain soal seperti ini sebelumnya? 

FI2 : tidak kak 

Peneliti : tapi kamu bisakan mengerjakannya? 

FI2  : InsyaAllah bisa kok kak 

Peneliti  : apa informasi yang kamu ketahui dari soal tersebut? 

FI2 : kan ada tiga bank yang dipinjam uangnya total uang yang dipinjam 

Rp. 2.250.000.000 , terus dari tiga bank itu masing-masing 

mempunyai bunga bank 1 = 5% , bank 2 = 6% , bank 3 = 7% lalu 

uang yang dipinjam dengan bunga 5% itu 2 kalilipat uang yang 

dipinjam dengan bunga 7% kak 

Peneliti : oke kemudian apa yang ditanya dari soal tersebut? 

FI2 : kalo yang a itu berapa pinjaman perusahan tersebut kalo bunga 

tahunan yang harus dibayar Rp. 130 juta dan yang b itu cari pake 

metode lainnya kak 

Peneliti : kemudian apakah kamu merencanakan untuk menyelesaikan soal 

tersebut? 
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FI2 : iya kak, saya menggunakan metode campuran, substitusi, dan 

eliminasi untuk menyelesaikannya 

Peneliti : jadi kamu telah merencakanya dalam menyelesaikan soal tersebut? 

FI2 :  iya 

Peneliti : dalam menyelesaikan soal tersebut apa yang pertama kamu lakukan 

untuk menyelesaikan soal tersebut? 

FI2 : dengan memisalkan bank 1 x, bank 2 y,bank 3 z, dan membuat 

model matematikanya kak 

Peneliti : selanjutnya apakah solusi yang kamu berikan dalam mencari 

himpunan penyelesaiaanya? 

FI2 : dengan metode gabungan yang didapat a yaitu 1 Miliar, b = 750 

juta, dan c = 500 juta. Sama juga hasilnya dengan metode eliminasi 

kak hasilnya segitu juga. 

Peneliti : apakah ada solusi lain dalam menentukan himpunan 

penyelesaiannya? 

FI2 : tidak kak setahu saya kalo SPLTV itu cuma gabungan, substitusi 

sama eliminasi 

Peneliti : jadi tidak ada solusi lain, selain yang kamu tuliskan? 

FI2 : setahu saya baru itu kak 

Peneliti : oke, dari keseluruhan jawaban nomor 1 apakah kamu periksa 

kembali? 

FI2 : iya 

Peneliti : apa yang kamu periksa? 

FI2 : perhitungannya kak, tapi sekali lewat aja. 

Peneliti : baiklah, apakah kamu membuat kesimpulan pada setiap 

penyelesaiannya? 

FI2 : iya buat kak 

Peneliti : udah yakin dengan jawaban kamu? 

FI2 : iya yakin kak 
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Peneliti : oke selanjutnya untuk nomor 2, coba jelaskan apa yang kamu 

pikirkan terkait soal tersebut? 

FI2 : kalo soal nomor 2 itu ada 3 larutan glukosa yang dicampur dengan 

konsentrasi yang berbeda-beda untuk menghasilkan 10 L larutan 

glukosa dengan konsentrasi 38%. 

Peneliti : kemudian apalagi? 

FI2 : volume larutan 30% yang dipakai itu 1 L lebih besar daripada 2 kali 

larutan 20% kak 

Peneliti : nah apa yang kamu ketahui terkait soal tersebut? 

FI2 : saya misalkan larutan 1 dengan konsentrasi 20% itu x, kalo y itu 

yang larutan konsentrasi 30%, larutan konsentrasi 45% itu z. 

Peneliti : oke, kamu pahamkan dengan apa yang diketahu dari soal tersebut? 

FI2 : iya kak 

Peneliti : apa yang ditanyakan dalam soal tersebut? 

FI2 : berapa volume masing-masing larutan yang digunakan dan cari 

dengan berbagai metode yang diketahui. 

Peneliti : hmm, apakah kamu menggunakan solusi atau metode yang sama 

seperti nomor 1 dalam menyelesaikan soal nomor 2? 

FI2 : iya kak sama, cuma saya yang metode eliminasi tidak sempat buat 

kak waktunya kurang hehe 

Peneliti : nah kenapa pada jawaban kamu yang b itu kamu tidak menuliskan 

dengan metode apa kmu menyelesaikannya? 

FI2 : nah itu kak mau cepat-cepat jadi lupa nulis hehe  

Peneliti : oke tidak apa-apa, hmm selain 3 metode yang kamu ketahui apakah 

ada metode lain? 

FI2 : setahu saya tidak kak 

Peneliti : kamu sudah periksa keseluruhan jawwabanmu pada no. 2? 

FD2 : sudah kak perhitungannya sekali lewat hehe 

Peneliti : apakah kamu sudah yakin dengan jawabanmu? 
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