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Lampiran 1. Materi pembelajaran Sistem Persamaan Linear Dua Varabel 

 

SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL 

A. Menemukan Konsep Sistem Persamaan linear Dua Variabel 

Masih ingatkah kamu materi tentang sistem persamaan linear dua variabel sudah 

kamu pelajari saat duduk di kelas VIII SMP?seperti apa bentuk sistem persamaan linear 

dua variabel?dari bentuk-bentuk sistem persamaan di bawah ini manakah yang merupakan 

bentuk dari sistem persaaman linear dua variabel? 

a.        

b.         

c.         

d.        

Sebelumnya kamu telah mempelajari persamaan linier dengan dua variabel, 

bukan?oleh karena itu coba kamu perhatikan masalah matematika berikut. 

Pak Budi dan Pak Ahmad pergi ke toko bangunan bersama-sama. Pak Budi membeli 

satu kg cat kayu dan dua kg cat tembok dengan harga seluruhnya Rp70.000,00. 

Sedangkan Pak Ahmad membeli dua kg cat kayu dan dua  kg cat tembok dengan harga 

seluruhnya Rp80.000,00. Sementara itu Pak Ali menginginkan membeli tiga kg cat kayu 

dan lima kg cat tembok. Berapa rupiah Pak Ali harus membayar? 

Dari permasalahan di atas, apa yang kalian ketahui dari pak Budi, pak Ahmad dan 

pak Ali?Ya, pak Budi membeli satu kg cat kayu dan dua kg cat tembok dengan harga 

seluruhnya Rp70.000,00. Sedangkan Pak Ahmad membeli dua kg cat kayu dan dua  kg cat 

tembok dengan harga seluruhnya Rp80.000,00 sedangkan pak Ali hendak membeli tiga kg 

cat kayu dan lima cat tembok. Kalau kita misalkan cat kayu dengan x dan cat tembok 

dengan y, apa yang akan kita ketahui?Ya, yang kita ketahui selanjutnya Pak budi 

membayar 1x dan 2y seharga Rp70.000,00, pak Ahmad membayar 2x dan 2y seharga 

Rp80.000,00 dan pak Ali hendak membeli 3x dan 5y,maka berapakah yang harus di bayar 

pak Ali?, 

Dari yang kita ketahui di atas dapat kita ubah menjadi bentuk aljabar sebagai berikut 

: 

           Pak Budi                    
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           Pak Ahmad               

           Pak Ali                 

Berapa harga cat? Dari persoalan pembelian cat tersebut dapat dinyatakan sebagai  

             

              

Berapakah nilai x dan y yang memenuhi bentuk aljabar tersebut? 

Perhatikan harga cat yang di beli pak Budi. 

Pak Budi membayar x dan 2y seharga 70.000. Dengan demikian harga 2y sama  

dengan 70.000 dikurangi dengan harga 1x (kenapa?). Kita tuliskan 

             

                                                           
 

 
  

            
 

 
    

 

 
             

                       
        

 
 

Perhatikan harga cat yang dibeli oleh P Ahmad. 

Pak Ahmad selain membayar 2x juga membeli 2y berarti 

      
        

 
                          

Dengan demikian 
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Jadi harga cat kayu perkilogram adalah Rp10.000,00. Sekarang berapa y atau berapa 

harga cat tembok? 

 

y adalah 

             

                  

           

     
      

 
 

            

Jadi harga cat tembok perkilogram adalah Rp30.000,00. 

Coba kamu periksa apakah harga-harga cat ini sesuai dengan data pembelanjaan Pak 

Budi dan Pak Ahmad? 

Bentuk aljabar yang memenuhi pembelanjaan Pak Budi adalah persamaan linear dua 

variabel. Demikian juga untuk Pak Ahmad. Harga masing-masing jenis cat yang dibeli 

Pak Budi dan Pak Ahmad bernilai sama. Jadi dua persamaan linear dua variabel yang 

dihasilkan saling terkait (istilahnya simultan). Dua persamaan linear dua variabel yang 

saling terkait dinamakan sistem persamaan linear dua variabel atau secara singkat sistem 

persamaan linear. 

B. Metode Eliminasi 

Eliminasi artinya menghilangkan salah satu variabel dari sistem persamaan linear 

dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan dua buah persamaan linear dalam suatu 

sistem persamaan, dalam menentukan variabel mana yang harus dieliminasi lihat variabel 

yang koefisiensinya sama, dan jika tidak ada yang sama maka Anda kalikan dengan 

koefisien-koefisien variabel yang akan dieliminasi secara silang. 

Ingat harga cat yang dibayar oleh Pak Budi dan Pak Ahmad? Ya harga cat memenuhi 

sistem persamaan linear dua variabel berikut yaitu, 
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Koefisien variabel x adalah 1 untuk persamaan pertama dan 2 untuk persamaan 

kedua. Sekarang, marilah kita samakan koefisien x dari kedua persamaan 

                                                                     

                                                                       

                                                                                             

                                                                                               

Selanjutnya, dengan cara yang sama eliminasi y, karena koefisien dari variabel y pada 

pers.1 dan pers.2 sudah sama maka kita tidak perlu lagi menyamakan koefisien kedua 

persamaan tersebut dan kita dapat langsung mengeliminasi variabel y. 

               

              

                                 

                      

Jadi, himpunan penyelesaian SPL di atas adalah {(10.000, 30.000)}. 

C. Metode Subtitusi 

Cara lain penyelesaian sistem persamaan linear adalah dengan metode substitusi. 

Substitusi artinya mengganti, yaitu menggantikan variabel yang kita pilih pada persamaan 

pertama dan digunakan untuk mengganti variabel sejenis pada persamaan kedua. 

Masih ingat cat yang di bayar pak Budi dan pak Ahmad?ya dengan persamaan yang 

sama kita akan tentukan harga satu masing-masing cat menggunakan metode subtitusi. 
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Jadi di peroleh harga dari cat kayu Rp10.000,00 dan harga dari cat tembok 

Rp30.000,00. 

D. Metode Eliminasi dan Subtitusi 

Metode ini merupakan perpaduan antara metode eliminasi dan substitusi. Dengan 

metode ini sistem persamaan linear di eliminasi terlebih dahulu, kemudian untuk 

menentukan variabel yang lainnya digunakan metode substitusi. 

Masih ingat cat yang di bayar pak Budi dan pak Ahmad?ya dengan persamaan yang 

sama kita akan tentukan harga satu masing-masing cat menggunakan metode eliminasi dan 

subtitusi atau sering disebut metode gabungan. 
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Jadi di peroleh harga dari cat kayu Rp10.000,00 dan harga dari cat tembok 

Rp30.000,00. 

Latihan Soal 

1. Gunakan metode eliminasi dalam menyelesaikan SPLDV berikut : 

a.  Tentukan himpunan penyelesaian dari: 

                 
                        
 



 
 

57 
 

b. Tentukan himpunan penyelesaian dari : 

                  
                       
c. Harga enam ekor kambing dan empat ekor sapi adalah Rp19.600.000,00. Harga 

delapan ekor kambing dan tiga ekor sapi adalah Rp16.800.000,00. Berapa harga satu 

ekor kambing, dan berapa harga satu ekor sapi? 

2. Gunakan metode subtitusi dalam menyelesaikan SPLDV berikut : 

a. Ani membeli empat buah buku dan lima buah bolpoin seharga Rp24.000,00. Ida 

membeli enam buah buku dan dua buah bolpoin seharga Rp27.200,00. Tentukan 

harga dua buah buku dan lima buah bolpoin! 

b. Tentukan himpunan penyelesaian dari: 

                     

                       
 

c. Tentukan himpunan penyelesaian dari: 

                         
                      
 

3. Gunakan metode gabungan dalam menyelesaikan SPLDV berikut : 

a. Tentukan himpunan penyelesaian dari :    

                         

                         
 

b. Seorang pedagang beras pada suatu pagi berhasil menjual delapan puluh  kg beras 

dan dua belas kg beras ketan. Uang yang diterimanya Rp324.000,00. Keesokan 

harinya dia berhasil menjual tiga puluh kg beras dan dua puluh  kg beras ketan. Uang 

yang diterima sebesar Rp230.000,00. Dengan harga berapa ia menjual satu kg beras 

dan satu kg beras ketan? 

c. Tentukan himpunan penyelesaian dari : 

                      

                   

 

Lampiran 2. Intrumen Penelitian 

 Test  akhir 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

 

 

  

 

 Petunjuk : 

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

2. Isilah identitas diri dengan benar. 

3. Bacalah soal dengan teliti. 

Nama  : 

kelas  : 

Hari/ tanggal : 

Waktu   : 60 menit 
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4. Selesaikan terlebih dahulu soal yang dianggap paling muda dan kerjakan pada 

lembar jawaban yang telah disediakan. 

5. Tidak diperkenankan menggunakan kalkulator dan membuka buku catatan atau buku 

sumber lainnya. 

6. Selesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. 

 

Selamat mengerjakan, semoga sukses! 

GBU 

1. Diantar bentuk-bentuk berikut manakah yang merupakan persamaan linear dua variabel? 

a.       

b.        

c.           

d.            
e.          

f. 
 

 
       

g.          
h.        

(bobot point 15) 

2. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut ini dengan metode eliminasi. 

a.               

                            

 

b.                 

                               

(bobot point @20) 

3. Pada sebuah  pertunjukan pentas seni di SMK Al falah Salatiga terdapat empat ratus orang 

penonton. Harga tiap lembar karcis untuk kelas ekonomi adalah Rp5.000,00 sedangkan untuk 

kelas VIP Rp7.000,00. Hasil penjualan karcis sebesar Rp2.300.000,00. 

a. Buatlah model matematika dan selesaikan menggunakan metode Eliminasi! (bobot point 5) 

b. Tentukan banyak penonton yang membeli karcis kelas ekonomi dan berapa banyak 

penonton yang membeli karcis kelas VIP!(bobot point 10) 

4. Andri membeli dua kilogram mangga dan satu kilogram apel dan ia harus membayar 

Rp15.000,00, sedangkan Eko  membeli satu kilogram mangga dan dua kilogram apel dengan 

harga Rp18.000,00.  

a. Buatlah model matematika!(bobot point 5) 

b. Tentukan berapakah harga lima kilogram mangga dan tiga kilogram apel menggunakan 

metode subtitusi!(bobot point 10) 

5. Harga satu obeng dan empat kampas rem Rp14.000,00. Sedangkan harga dua obeng dan satu  

kampas rem Rp10.500,00. 

a. Buatlah model matematika dari soal tersebut!(bobot point 5) 

b. Tentukan harga satu obeng dan harga satu kampas rem dengan menggunakan metode 

gabungan!(bobot point 10) 

Soal Tugas Kelompok 

 
Nama kelompok : 

 

kelas   : 

Hari/ tanggal  : 

Waktu    : 25 menit 
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Petunjuk : 

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

2. Isilah identitas diri dengan benar. 

3. Bacalah soal dengan teliti. 

4. Selesaikan terlebih dahulu soal yang dianggap paling muda dan kerjakan pada 

lembar jawaban yang telah disediakan. 

5. Tidak diperkenankan menggunakan kalkulator. 

6. Boleh membuka buku catatan atau buku sumber lainnya. 

7. Selesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. 

Selamat mengerjakan, semoga sukses! 

GBU 

 

1. Tentukan himpunan penyelesaian dari: 

                   

                               (bobot point 10) 

2. Arum membeli dua buah spion motor dan tiga kanebo seharga Rp32.000,00, sedangkan Abdul 

membeli  tiga spion motor dan dua kanebo seharga  Rp33.000,00.  

a. Buatlah model matematika dari soal tersebut!(bobot point 5) 

b. Tentukan harga satu spion motor dan satu kanebo dengan menggunakan metode 

subtitusi!(bobot point 10) 

3. Aninul  membeli tiga tali rem  dan satu botol minyak rem dengan harga Rp50.000,00. Di toko 

yang sama Fahcri membeli satu tali rem dan dua botol minyak rem dengan harga Rp65.000,00. 

a. Buatlah Model matematika dari soal tersebut dan tentukan harga satu tali rem dan satu botol 

minyak rem dengan metode eliminasi!(bobot point 15) 

b. Tentukan harga dua tali rem dan empat botol minyak rem!(bobot point 5)  

4. Harga tiga lem bakar dan dua  kuas adalah Rp5.100,00. Harga dua lem bakar dan empat kuas 

adalah Rp7.400,00.  

a. Buatlah model matematika dan selesaikan menggunakan metode gabungan!(poin 15) 

b. Tentukan harga empat lem bakar dan tiga kuas!(bobot point 5) 

5. Ahmed membeli tiga buah aki dan satu busi seharga Rp50.000,00 dan Jovan membeli satu buah 

aki dan dan dua busi adalah Rp65.000,00.  

a. Buatlah model matematika!(bobot point 5) 

b. Tentukan harga satu buah aki dan satu lusin busi dengan salah satu metode!(bobot point 10) 

 

Tes awal 

 
Nama    : 

 

kelas   : 

Hari/ tanggal  : 

Waktu    : 5 menit 
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Petunjuk : 

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

2. Isilah identitas diri dengan benar. 

3. Bacalah soal dengan teliti. 

4. Beri tanda centang (√) pada kolom jawaban yang menurut kamu benar . 

5. Tidak diperkenankan menggunakan kalkulator. 

6. Boleh membuka buku catatan atau buku sumber lainnya. 

7. Selesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. 

Selamat mengerjakan, semoga sukses! 

GBU 

N0 Soal  Persamaan 

linear dua 

variabel 

Bukan 

persamaan 

linear dua 

variabel 

Sistem 

persamaan 

linear dua 

variabel 

Bukan sistem 

persamaan 

linear dua 

variabel 

1.               

2.             

3.                

      

    

4.             

      

    

5.                  

 

 

Kunci Jawaban 

A. Metode Eliminasi 

1.  Jawaban: 

a.                                                      

                                                                                      

 

                                                                            

                                                                              

 

 



 
 

61 
 

                                                           

                                                           

                                                                                   

                                                                                     

Jd Hp           

 

 

b.                                                               

                                                                   

                                                                                      

                                                                                         

           

                                                             

                                                                 

                                                                                  

                                                                                    

Jadi Hp           

 

2. Misalkan penonton kelas ekonomi = y dan penonton kelas VIP = x 

a. Model matematikanya                                

                                                                   

b. Banyak penonton yang membeli karcis ekonomi dan VIP adalah : 

                                                                           

                                                                                           

                                                                                                                                   

                                                                                                                                  

                                                                          

                                                            

                                                                                                  

                                                                                                     

  Jadi jumlah penonton VIP 150 orang dan penonton kelas ekonomi 

adalah 250 orang. 

 

3. Misalkan mangga = x, dan apel = y, maka 

a. Model matematikanya                               
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b. Pertama tentukan harga 1 buah mangga dan 1 buah apel dengan metode 

eliminasi kita peroleh : 

                                                               

                                                                                              

                    

                                                                                                                              

                                                         

                                                                                             

                

                                                                                          

Jadi harga 1 kg mangga Rp 4000 dan 1 kg apel Rp 7000, maka harga 5kg 

mangga dan 3 kg apel adalah                        

4. Misalkan obeng = x, dan bot = y, maka 

a. Model matematikanya                          

                                        

b. Menentukan harga 1 obeng dan 1 bot dengan metode eliminasi 

 

                                          

                                                                    

                                                                                                                    

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                   

                         

                                                                                     

Jadi harga 2 obeng Rp 4000 dan harga 1 bot Rp 17.500 
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5. Misalkan buku = x, dan pensil = y, maka 

a. Model matematikanya                           

                                               

b. Menentukan harga 1 buku tulis dan 1 pensil dengan metode eliminasi 

adalah sebagai berikut : 

                                                                         

                                                                    

                                                                                                                                  

                                                

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                        

                                                                                         

Jadi harga 1 buku tulis Rp 1200 dan harga 1 pensil Rp 800 

c. Harga 5 buku tulis =             

Harga 8 pensil      =                

B. Metode Subtitusi 

1. Himpunan penyelesaian adalah : 

                                          

                                  

                           
     

 
          

Subtitusikan nilai pers.3  ke pers.2 

                        

   (
     

 
)        
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Subtitusi nilai y ke dalam per.1 

                    

     ( 
 

  
)      

              
  

  
    

                        
  

  
  

                 
   

  
  

                   
   
  

 

 

                   
   

  
 

Jadi Hp :   
   

  
  

 

  
   

2. Misalkan spion = x, dan kanebo = y, maka 

a. Model matematikanya                          

                                                      .................(pers.2) 

b. Menentukan harga 1 spion motor dan 1 kanebo dengan metode subtitusi  

              

                                                                   

                                                          
         

 
................(pers.3) 

                              

 (
         

 
)            

                                               
         

 
           

                                                  
            

 
        

                                                  (
         

 
)            

                                                                   

                                                                                 

                                                                           

                                                                            

Subtitusikan nilai y ke pers.1 
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Jadi harga 1 spion motor Rp7000 dan harga 1 kanebo Rp 6000 

3. Misalkan tali rem = x, dan minya rem = y,maka 

a. Model matematikanya                         

                                                                       

                                                               

                               

                      

                                                          

                                                                             

                                                                        

                                                                         

                                

            

                                                      

                                                        

                                                                         

                                                                  

Jadi harga 1 tali rem Rp. 7000 dan 1 botol minyak rem Rp 29.000 

b. Harga 2 tali rem dan 4 botol minyak rem adalah 

                                         

4. Misalkan lem bakar = x, dan kuas = y, maka 

a. Model matematikanya                          

            

                                                  
        

 
              

                                                             

                                

                         (
        

 
)        
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Subtitusikan nilai x ke pers.1 

            

                                                      

                                                         

                                                                    

                                                                

                                                                 

Jadi harga 1 lem bakar Rp.280 dan 1 kuas Rp 2.130 

b. Harga 4 lem bakar =                dan  

harga 3 kuas =                  

5. Misalkan aki = x, dan busi = y, maka 

a. Model matematikanya                           

                                                                                                                     

                                                                      

b. Menentukan harga 1 aki dan 1 lusin busi dengan metode subtitusi 

Subtitusikan pers.3 ke pers.2 

                                             

                                               

                                                                  

                                                               

                                                                

Subtitusikan nilai x ke pers.1 

                             

                        

                          

                                           

                                    

Jadi harga 1 buah aki Rp 7000 dan 1 busi Rp 29.000 
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Lampiran 3. Foto kondisi kelas saat proses belajar

 

Guru memberikan contoh soal 
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Diskusi kelompok belajar 
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Guru mengamati jalannya diskusi dan memberikan arahan 
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Diskusi kelompok belajar 
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Diskusi kelompok belajar 
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Diskusi kelompok belajar 



 
 

73 
 

 

Siswa mengerjakan tes akhir 
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Siswa berdiskusi kelompok pada siklus II
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 Siswa berdiskusi kelompok pada siklus II 
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 Siswa berdiskusi kelompok pada siklus II 
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 Siswa berdiskusi kelompok pada siklus II 
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Siswa mempresentasikan hasil diskusi  
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 Siswa mempresentasikan hasil diskusi  
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 Siswa mempresentasikan hasil diskusi  
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Peneliti dan siswa Kelas X otomotif SMK Al falah 
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Lampiran 4. Rancana Pelaksanaan pembelajaran  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah  : SMK Al-Falah Salatiga 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : X / 1 (gasal) 

Materi Pokok  : Sistem persamaan dan pertidaksamaan linear 

Alokasi Waktu   : 4x45 menit (2x pertemuan) 

A. Standar kopetensi 

Memecahkan masalah berkaitan system persamaan dan pertidaksamaan linier dan kuadrat.  

B. Kompetensi Dasar  

Menyelesaikan sistem persamaan. 

C. Indikator Pencapaian Konsep 

Peserta didik mampu :  

1. Menjelaskan pengertian sistem persamaan linear dua variabel. 

2. Menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear dua variabel. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel 

dalam kehidupan sehari-hari. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran, peserta didik dapat: 

1. Menjelaskan pengertian sistem persamaan linear dua variabel. 

2. Menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear dua variabel. 

3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel 

dalam kehidupan sehari-hari. 

E. Materi Pembelajaran:   

Sistem persamaan linear dua variabel. 

F. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

a. Metode pembelajaran : 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Tugas individu/kerja kelompok 

b. Pendekatan Pembelajaran: 

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan pembelajaran matematika realistik 
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G. Media pembelajaran  

LCD, Laptop, Whiteboard, spidol. 

H. Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi waktu 

Pendahuluan Apersepsi  

1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka 

2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap 

disiplin. 

3. Guru memberikan tanya-jawab sambil 

mengingatkan siswa tentang materi SPLDV yang 

pernah di pelajari waktu di bangku SMP. 

4. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat 

pembelajaran SPLDV. 

         20 menit 

Inti a. Eksplorasi 

5. Guru menjelaskan tentang bentuk umum dari 

SPLDV dan menyiapkan masalah realistik dalam 

kehidupan sehari hari. 

6. Guru memaparkan permasalahan realistik dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear dua variabel. 

7. Guru menjelaskan definisi sistem sistem 

persamaan linear dua variabel. 

8. Guru menjelaskan cara menentukan himpunan 

penyelesaian SPLDV. 

9. Guru menjelaskan tiga metode dalam 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

SPLDV. 

10. Guru memberikan kesempatan bertanya bagi 

siswa yang belum mengerti dengan materi yang 

sudah dijelaskan. 

140 menit 
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b. Elaborasi 

11. Guru memberikan latihan soal kepada siswa 

dalam bentuk kelompok dan siswa mecahkan soal 

dengan cara mereka sendiri berdasarkan 

pengalaman mereka dalam menyelesaikan soal 

cerita . 

12. Guru mengamati jalannya diskusi kelompok 

sambil mengarahkan siswa untuk mendapatkan 

cara terbaik dalam menyelesaikan soal. 

c. Konfirmasi  

13. Guru memberikan kepada siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi dan mengoreksi 

hasil diskusi siswa.  

14. Siswa dengan bimbingan guru, membuat 

simpulan tentang sistem persamaan linear dua 

variabel. 

Penutup 15. Guru memberikan pekerjaan rumah (PR) Guru 

menyampaikan materi yang akan di bahas 

selanjutnya. 

16. Guru menutup proses pembelajaran. 

 

20 menit 

I. Sumber Pembelajaran 

1. Buku paket SMA/MA/SMK/MAK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Replubik Indonesia 2014. 

2. Modul Acuan Siwa Terampil. 

3. Lingkungan. 

J. Instrumen Penilaian Hasil belajar 

Kerjakan soal-soal berikut dengan teliti! 

1. Tentukan himpunan penyelesaian dari 

a.                         
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b.                  

                       

2. Ani membeli dua buku dan tiga pensil dengan membayar Rp7500,00. Bila Ani 

membeli tiga buku dan dua pensil maka harus membayar Rp10.000,00. Berapa harga 

masing-masing buku dan pensil? 

3. Harga  dua  baju  dan tiga kaos  adalah  Rp85.000,00  sedangkan  harga satu baju dan 

empat kaos adalah Rp80.000,00. Berapakah harga tiga baju dan satu kaos? 

4. Sule pergi ke warung dan membeli empat bungkus mie dan tiga butir telur seharga  

Rp7.800,00 untuk dimakan bersama keluarga. Tapi masih ada anggota keluarga yang 

tidak kebagian mie dan telur, maka Sule kembali membeli dua bungkus mie dan tiga 

butir telur seharga Rp5.400,00. Berapakah harga satu bungkus mie dan satu butir telur? 

Kunci jawaban : 

1. Himpunan penyelesaian dari  

a. Hp =          

b. Hp =          

2. Harga satu buku adalah Rp1.200,00 dan harga satu pensil adalah Rp3.300,00 

3. Harga tiga baju adalah Rp 60.000 dan harga satu kaos adalah Rp15.000 

4. Harga satu bungkus mie adalah Rp 1.200 dan harga satu butir telur adalah Rp1000  

Kriteria penilaian : 

1. Skor : @20 

2. Skor : 20 

3. Skor : 20 

4. Skor : 20 

 

      
    

  
 

NB: Bila mendapat nilai <70,maka remidi. Soal remidi berdasarkan nilai yang belum 

tuntas. 
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Lampiran 5. Lembar validasi soal          
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