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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini awalnya berjumlah enam siswa yang terdiri dari tiga siswa laki-

laki dan tiga siswa perempuan yaitu DI, IC, RK, NH, AA, dan LP, akan tetapi subyek LP 

tidak bisa dihubungi sehingga subyek penelitian menjadi lima siswa yang teriri dari dua 

siswa laki-laki dan tiga siswa perempuan yaitu DI, IC, RK, NH, dan AA. Kegiatan 

wawancara dilakukan di sekolah dengan pertimbangan rumah tiap subyek agak jauh dan jam 

pulang sekolah lebih sore. Kelima subyek sangat interaktif dan komunikatif saat melakukan 

wawancara. Subyek pertama adalah DI, dia merupakan subyek pertama yang diwawancara. 

Dia sangat antusias ketika wawancara. Subyek kedua adalah IC, dia sangat cerewet ketika 

diwawancara. Subyek ketiga adalah RK, dia cukup pintar dan sangat ramah. Subyek keempat 

adalah NH, dia sangat lucu dan apa adanya ketika diwawancara. Subyek kelima adalah AA, 

dia dengan senang hati membantu peneliti, sehingga peneliti tidak kesulitan dalam 

melakukan wawancara.  

 

B. Hasil Penelitian (Data Display) 

1. Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan Operasi Penjumlahan 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dari lima siswa, terdapat lima 

model berpikir yang digunakan subyek dalam menyelesaikan soal. Keenam model 

tersebut adalah eliminasi dan substitusi, menyamakan koefisien dengan mengalikan 

kedua persamaan, pengurangan kedua persamaan, penyederhanaan dengan membagi 

kedua ruas, dan pindah ruas berganti tanda.  

a. Eliminasi dan substitusi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu model berpikir yang secara 

kontinu digunakan semua subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV yang melibatkan 

operasi penjumlahan. Model tersebut adalah eliminasi dan substitusi. Berdasarkan 

model berpikir yang digunakan subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV yang 

melibatkan operasi penjumlahan, dapat ditemukan skim yang digunakan subyek yaitu 

skim eliminasi dan substitusi. 
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Gambar 4.1. Skim Eliminasi dan Substitusi 

b. Menyamakan koefisien dengan mengalikan kedua persamaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat satu model berpikir yang secara 

kontinu digunakan semua subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV yang melibatkan 

operasi penjumlahan. Model tersebut adalah menyamakan koefisien dengan 

mengalikan kedua persamaan. Berdasarkan model berpikir yang digunakan subyek 

dalam menyelesaikan soal SPLDV yang melibatkan operasi penjumlahan, dapat 

ditemukan skim yang digunakan subyek yaitu skim mengalikan dua persamaan. 

 

Gambar 4.2. Skim Mengalikan Dua Persamaan 

c. Pengurangan dua persamaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat satu model berpikir yang secara 

kontinu digunakan semua subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV yang melibatkan 

operasi penjumlahan. Model tersebut adalah pengurangan kedua persamaan. 

Berdasarkan model berpikir yang digunakan subyek dalam menyelesaikan soal 

SPLDV yang melibatkan operasi penjumlahan, dapat ditemukan skim yang 

digunakan subyek yaitu skim pengurangan dua persamaan. 

 

Gambar 4.3. Skim Pengurangan Dua persamaan 
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d. Penyederhanaan dengan membagi kedua ruas 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu model berpikir yang secara 

kontinu digunakan semua subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV yang melibatkan 

operasi penjumlahan. Model tersebut adalah menyederhanakan kedua ruas dengan 

membagi bilangan yang sama. Berdasarkan model berpikir yang digunakan subyek 

tersebut, maka dapat ditemukan skim yang digunakan subyek  yaitu skim 

penyederhanaan dengan membagi kedua ruas. 

 

Gambar 4.4. Skim Penyederhanaan dengan Membagi Kedua Ruas 

e. Pindah ruas berganti tanda 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu model berpikir yang secara 

kontinu digunakan semua subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV yang melibatkan 

operasi penjumlahan. Model tersebut adalah pindah ruas berganti tanda. Berdasarkan 

model berpikir yang digunakan subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV yang 

melibatkan operasi penjumlahan, dapat ditemukan skim yang digunakan subyek yaitu 

skim pindah ruas berganti tanda. 

 

Gambar 4.5. Skim Pindah Ruas Berganti Tanda 

 

Hasil wawancara dengan lima subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV yang 

melibatkan operasi penjumlahan diperoleh beberapa skim yang digunakan subyek yaitu 

skim eliminasi dan substitusi, skim mengalikan dua persamaan, skim pengurangan dua 

persamaan, skim penyederhanaan dengan membagi kedua ruas, dan skim pindah ruas 

berganti tanda. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan beberapa makna yang 

dibangun oleh siswa yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 
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Tabel 4.1 

Makna yang Dibangun Subyek dalam SPLDV yang melibatkan operasi 

penjumlahan 

No Makna yang Dibangun DI IC RK NH AA Jumlah 

1. Mengeliminasi kedua persamaan lalu 

mensubstitusikan ke salah satu 

persamaan. 

     5 

2. Menyamakan koefisien variabel dengan 

mengalikan kedua persamaan. 

     5 

3. Mengurangkan kedua persamaan      5 

4. Menyederhanakanan dengan membagi 

kedua ruas dengan bilangan yang sama 

     5 

5. Memindahkan bilangan di ruas kiri ke 

ruas kanan dengan berganti tanda. 

     5 

 

2. Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan Operasi Pengurangan 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dari lima siswa, terdapat lima 

model berpikir yang digunakan subyek dalam menyelesaikan soal. Kelima model tersebut 

adalah eliminasi dan substitusi, menyamakan koefisien dengan mengalikan kedua 

persamaan, pengurangan kedua persamaan, penyederhanaan dengan membagi kedua 

ruas, dan pindah ruas berganti tanda. 

a. Eliminasi dan substitusi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu model berpikir yang secara 

kontinu digunakan semua subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV yang melibatkan 

operasi pengurangan. Model tersebut adalah eliminasi dan substitusi. Berdasarkan 

model berpikir yang digunakan subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV yang 

melibatkan operasi pengurangan, dapat ditemukan skim yang digunakan subyek yaitu 

skim eliminasi dan substitusi. 
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Gambar 4.6. Skim Eliminasi dan Substitusi 

b. Menyamakan koefisien dengan mengalikan kedua persamaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu model berpikir yang secara 

kontinu digunakan semua subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV yang melibatkan 

operasi pengurangan. Model tersebut adalah menyamakan koefisien dengan 

mengalikan kedua persamaan. Berdasarkan model berpikir yang digunakan subyek 

dalam menyelesaikan soal SPLDV yang melibatkan operasi pengurangan, dapat 

ditemukan skim yang digunakan subyek yaitu skim mengalikan dua persamaan. 

 

Gambar 4.7. Skim Mengalikan Dua Persamaan 

c. Pengurangan dua persamaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu model berpikir yang secara 

kontinu digunakan semua subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV yang melibatkan 

operasi pengurangan. Model tersebut adalah pengurangan kedua persamaan. 

Berdasarkan model berpikir yang digunakan subyek dalam menyelesaikan soal 

SPLDV yang melibatkan operasi pengurangan, dapat ditemukan skim yang 

digunakan subyek yaitu skim pengurangan dua persamaan. 

 

 

Gambar 4.8. Skim Pengurangan Dua Persamaan 
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d. Penyederhanaan dengan membagi kedua ruas 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu model berpikir yang secara 

kontinu digunakan semua subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV yang melibatkan 

operasi pengurangan. Model tersebut adalah menyederhanakan kedua ruas dengan 

membagi bilangan yang sama. Berdasarkan model berpikir yang digunakan subyek 

tersebut, maka dapat ditemukan skim yang digunakan subyek  yaitu skim 

penyederhanaan dengan membagi kedua ruas. 

 

Gambar 4.9. Skim Penyederhanaan dengan Membagi Kedua Ruas 

e. Pindah ruas berganti tanda 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu model berpikir yang secara 

kontinu digunakan semua subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV yang melibatkan 

operasi pengurangan. Model tersebut adalah pindah ruas berganti tanda. Berdasarkan 

model berpikir yang digunakan subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV yang 

melibatkan operasi pengurangan, dapat ditemukan skim yang digunakan subyek yaitu 

skim pindah ruas berganti tanda. 

 

Gambar 4.10. Skim Pindah Ruas Berganti Tanda 

 

Hasil wawancara dengan lima subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV yang 

melibatkan operasi penjumlahan diperoleh beberapa skim yang digunakan subyek yaitu 

skim eliminasi dan substitusi, skim mengalikan dua persamaan, skim pengurangan dua 

persamaan, skim penyederhanaan dengan membagi kedua ruas, dan skim pindah ruas 

berganti tanda. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan beberapa makna yang 

dibangun oleh siswa yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 
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Tabel 4.2 

Makna yang Dibangun Subyek dalam SPLDV yang melibatkan operasi 

pengurangan 

No Makna yang Dibangun DI IC RK NH AA Jumlah 

1. Mengeliminasi kedua persamaan lalu 

mensubstitusi ke salah satu persamaan. 

     5 

2. Menyamakan koefisien variabel dengan 

mengalikan kedua persamaan. 

     5 

3. Mengurangkan kedua persamaan      5 

4. Menyederhanakanan dengan membagi 

kedua ruas dengan bilangan yang sama 

     5 

5. Memindahkan bilangan di ruas kiri ke 

ruas kanan dengan berganti tanda. 

     5 

 

3. Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan Operasi Penjumlahan dan 

Pengurangan 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dari lima siswa, terdapat enam 

model berpikir yang digunakan subyek dalam menyelesaikan soal. Keenam model 

tersebut adalah eliminasi dan substitusi, menyamakan koefisien dengan mengalikan 

kedua persamaan, pengurangan kedua persamaan, pengurangan ruas kiri, pengurangan 

ruas kanan, penjumlahan kedua ruas, penyederhanaan dengan membagi kedua ruas, dan 

pindah ruas berganti tanda. 

a. Eliminasi dan substitusi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu model berpikir yang secara 

kontinu digunakan semua subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV yang melibatkan 

operasi penjumlahan dan pengurangan. Model tersebut adalah eliminasi dan 

substitusi. Berdasarkan model berpikir yang digunakan subyek dalam menyelesaikan 

soal SPLDV yang melibatkan operasi penjumlahan dan pengurangan, dapat 

ditemukan skim yang digunakan subyek yaitu skim eliminasi dan substitusi. 
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Gambar 4.11. Skim Eliminasi dan Substitusi 

b. Menyamakan koefisien dengan mengalikan kedua persamaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu model berpikir yang secara 

kontinu digunakan semua subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV yang melibatkan 

operasi penjumlahan dan pengurangan. Model tersebut adalah menyamakan koefisien 

dengan mengalikan kedua persamaan. Berdasarkan model berpikir yang digunakan 

subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV yang melibatkan operasi penjumlahan dan 

pengurangan, dapat ditemukan skim yang digunakan subyek yaitu skim mengalikan 

dua persamaan. 

 

Gambar 4.12. Skim Mengalikan Dua Persamaan 

c. Pengurangan dua persamaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu model berpikir yang secara 

kontinu digunakan semua subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV yang melibatkan 

operasi penjumlahan dan pengurangan. Model tersebut adalah pengurangan kedua 

persamaan. Berdasarkan model berpikir yang digunakan subyek dalam 

menyelesaikan soal SPLDV yang melibatkan operasi penjumlahan dan pengurangan, 

dapat ditemukan skim yang digunakan subyek yaitu skim pengurangan dua 

persamaan. 
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Gambar 4.13. Skim Pengurangan Dua Persamaan 

d. Penjumlahan dua persamaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat dari lima subyek menggunakan 

model penjumlahan kedua persamaan dalam menyelesaikan soal SPLDV yang 

melibatkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Subyek tersebut adalah IC, RK, 

NH, dan AA. Keempat subyek menjumlahkan kedua persamaan untuk mengeliminasi 

salah satu variabel. Berdasarkan model berpikir yang digunakan subyek tersebut, 

maka dapat ditemukan skim yang digunakan subyek  yaitu skim penjumlahan dua 

persamaan. 

 

Gambar 4.14. Skim Penjumlahan Dua Persamaan 

e. Penyederhanaan dengan membagi kedua ruas 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu model berpikir yang secara 

kontinu digunakan semua subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV yang melibatkan 

operasi penjumlahan dan pengurangan. Model tersebut adalah menyederhanakan 

kedua ruas dengan membagi bilangan yang sama. Berdasarkan model berpikir yang 

digunakan subyek tersebut, maka dapat ditemukan skim yang digunakan subyek  

yaitu skim penyederhanaan dengan membagi kedua ruas. 

 

Gambar 4.15. Skim Penyederhanaan dengan Membagi Kedua Ruas 

f. Pindah ruas berganti tanda 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu model berpikir yang secara 

kontinu digunakan semua subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV yang melibatkan 

operasi penjumlahan dan pengurangan. Model tersebut adalah pindah ruas berganti 

tanda. Berdasarkan model berpikir yang digunakan subyek dalam menyelesaikan soal 
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SPLDV yang melibatkan operasi penjumlahan dan pengurangan, dapat ditemukan 

skim yang digunakan subyek yaitu skim pindah ruas berganti tanda. 

  

Gambar 4.16. Skim Pindah Ruas Berganti Tanda 

 

Hasil wawancara dengan lima subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV yang 

melibatkan operasi penjumlahan diperoleh beberapa skim yang digunakan subyek yaitu 

skim eliminasi dan substitusi, skim mengalikan dua persamaan, skim pengurangan dua 

persamaan, skim penjumlahan dua persamaan, skim penyederhanaan dengan membagi 

kedua ruas,  dan skim pindah ruas berganti tanda. Hasil penelitian tersebut juga 

menunjukkan beberapa makna yang dibangun oleh siswa yang dapat dilihat pada Tabel 

4.3. 

Tabel 4.3 

Makna yang dibangun subyek dalam SPLDV yang melibatkan operasi 

penjumlahan dan pengurangan 

No Makna yang Dibangun DI IC RK NH AA Jumlah 

1. Mengeliminasi kedua persamaan lalu 

mensubstitusi ke salah satu persamaan. 

     5 

2. Menyamakan koefisien variabel dengan 

mengalikan kedua persamaan. 

     5 

3. Mengurangkan kedua persamaan      5 

4. Menjumlahkan kedua persamaan      4 

5. Menyederhanakanan dengan membagi 

kedua ruas dengan bilangan yang sama 

     5 

6. Memindahkan bilangan di ruas kiri ke 

ruas kanan dengan berganti tanda. 

     5 

 

4. Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dalam bentuk Soal Cerita 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dari lima siswa, terdapat tujuh 

model berpikir yang digunakan subyek dalam menyelesaikan soal. Ketujuh model 

tersebut adalah eliminasi dan substitusi, menyamakan koefisien dengan mengalikan 

kedua persamaan, pengurangan kedua persamaan, penyederhanaan dengan membagi 
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kedua ruas, pindah ruas berganti tanda, perkalian silang, dan pembagian menjadi 

perkalian. 

a. Eliminasi dan substitusi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu model berpikir yang secara 

kontinu digunakan semua subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV dalam bentuk 

soal cerita. Model tersebut adalah eliminasi dan substitusi. Berdasarkan model 

berpikir yang digunakan subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV dalam bentuk 

soal cerita, dapat ditemukan skim yang digunakan subyek yaitu skim eliminasi dan 

substitusi. 

 

Gambar 4.17. Skim Eliminasi dan Substitusi 

b. Menyamakan koefisien dengan mengalikan kedua persamaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu model berpikir yang secara 

kontinu digunakan semua subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV dalam bentuk 

soal cerita. Model tersebut adalah menyamakan koefisien dengan mengalikan kedua 

persamaan. Berdasarkan model berpikir yang digunakan subyek dalam 

menyelesaikan soal SPLDV dalam bentuk soal cerita, dapat ditemukan skim yang 

digunakan subyek yaitu skim mengalikan dua persamaan. 

 

Gambar 4.18. Skim Mengalikan Dua Persamaan 

c. Pengurangan dua persamaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu model berpikir yang secara 

kontinu digunakan semua subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV dalam bentuk 

soal cerita. Model tersebut adalah pengurangan kedua persamaan. Berdasarkan model 
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berpikir yang digunakan subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV dalam bentuk 

soal cerita, dapat ditemukan skim yang digunakan subyek yaitu skim pengurangan 

dua persamaan. 

 

 

Gambar 4.19. Skim Pengurangan Dua Persamaan 

d. Penyederhanaan dengan membagi kedua ruas 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu model berpikir yang secara 

kontinu digunakan semua subyek dalam menyelesaikan soal SPLDVdalam bentuk 

soal cerita. Model tersebut adalah menyederhanakan kedua ruas dengan membagi 

bilangan yang sama. Berdasarkan model berpikir yang digunakan subyek tersebut, 

maka dapat ditemukan skim yang digunakan subyek  yaitu skim penyederhanaan 

dengan membagi kedua ruas. 

 

Gambar 4.20. Skim Penyederhanaan dengan Membagi Kedua Ruas 

e. Pindah ruas berganti tanda 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu model berpikir yang secara 

kontinu digunakan semua subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV dalam bentuk 

soal cerita. Model tersebut adalah pindah ruas berganti. Berdasarkan model berpikir 

yang digunakan subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV dalam bentuk soal cerita, 

dapat ditemukan skim yang digunakan subyek yaitu skim pindah ruas berganti. 

 

Gambar 4.21. Skim Pindah Ruas berganti Tanda 
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f. Perkalian silang 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu dari lima subyek menggunakan model 

perkalian silang dalam menyelesaikan soal SPLDV dalam bentuk soal cerita. Subyek 

tersebut adalah DI. DI mengalikan penyebut yang ada di ruas kiri dengan bilangan 

yang ada di ruas kanan. Berdasarkan model berpikir yang digunakan subyek tersebut, 

maka dapat ditemukan skim yang digunakan subyek  yaitu skim perkalian silang. 

 

Gambar 4.22. Skim Perkalian Silang  

g. Mengubah pembagian menjadi perkalian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu dari lima subyek menggunakan model 

mengubah pembagian menjadi perkalian dalam menyelesaikan soal SPLDV dalam 

bentuk soal cerita. Subyek tersebut adalah RK. RK mengubah pembagian menjadi 

perkalian. Berdasarkan model berpikir yang digunakan subyek tersebut, maka dapat 

ditemukan skim yang digunakan subyek  yaitu skim pembagian menjadi perkalian. 

 

 

Gambar 4.23. Skim Pembagian menjadi Perkalian 

Hasil wawancara dengan lima subyek dalam menyelesaikan soal SPLDV yang 

melibatkan operasi penjumlahan diperoleh beberapa skim yang digunakan subyek yaitu 

skim eliminasi dan substitusi, skim mengalikan dua persamaan, skim pengurangan dua 

persamaan, skim penyederhanaan dengan membagi kedua ruas, skim perkalian menjadi 

pembagian, skim pindah ruas berganti tanda, skim perkalian silang, dan skim pembagian 

menjadi perkalian. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan beberapa makna yang 

dibangun oleh siswa yang dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 

Makna yang Dibangun Subyek dalam SPLDV soal cerita 

No Makna yang Dibangun DI IC RK NH AA Jumlah 

1. Mengeliminasi kedua persamaan lalu 

mensubstitusi ke salah satu persamaan. 

     5 

2. Menyamakan koefisien variabel dengan 

mengalikan kedua persamaan. 

     5 

3. Mengurangkan kedua persamaan      5 

4. Menyederhanakanan dengan membagi 

kedua ruas dengan bilangan yang sama 

     5 

5. Memindahkan bilangan di ruas kiri ke 

ruas kanan dengan berganti tanda.  

     5 

6. Mengalikan silang.      1 

7. Mengubah pembagian menjadi 

perkalian. 

     1 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan makna perkalian yang diberikan oleh siswa dalam menyelesaikan sistem 

persamaan linear dua variabel ditemukan sebanyak 9 skim yang digunakan siswa yang dapat 

ditemukan ketika siswa menyelesaikan spldv dengan operasi penjumlahan sebanyak 6 skim 

baru, spldv dengan operasi campuran sebanyak 1 skim baru, dan spldv dalam bentuk soal 

cerita sebanyak 2 skim baru. Keduabelas skim tersebut adalah (1) skim eliminasi dan 

substitusi; (2) skim mengalikan dua persamaan; (3) skim pengurangan dua persamaan; (4) 

skim penjumlahan dua persamaan; (5) skim penyederhanaan dengan membagi kedua ruas; 

(6) skim pindah ruas berganti tanda; (7) skim perkalian silang; dan (8) skim pembagian 

menjadi perkalian. 

1. Skim eliminasi dan substitusi 

Skim eliminasi dan substitusi ini digunakan oleh subyek dalam menyelesaikan 

soal spldv dengan operasi penjumlahan, pengurangan, campuran, maupun dalam bentuk 

soal cerita. Pencetus skim eliminasi dan substitusi adalah adanya anggapan bahwa 

menyelesaikan spldv paling mudah dengan cara gabungan antara eliminasi dan substitusi. 

Tindakan operasi untuk skim ini adalah mengliminasi salah satu variabel dan 

memasukkan ke persamaan. Hasil yang diharapkan untuk skim ini adalah memperoleh 

nilai variabel yang merupakan hasil eliminasi dan substitusi. 
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Berikut adalah petikan wawancara salah satu subyek yang menggunakan skim 

eliminasi dan substitusi. 

P : Peneliti 

S : Subyek 

P : “Selanjutnya nomor satu lagi dibaca.” 
S : ”Tentukan nilai a dan b dari persamaan berikut 5a – 8b = 13 dan 3a – 2b = 5.” 

P : “Kamu pakai cara apa ini?” 

S : “Dieliminasi dulu baru disubstitusikan.” 

 

2. Skim mengalikan dua persamaan 

Skim mengalikan dua persamaan ini digunakan oleh subyek dalam menyelesaikan 

soal spldv dengan operasi penjumlahan, pengurangan, campuran, maupun dalam bentuk 

soal cerita. Pencetus skim mengalikan dua persamaan adalah koefisien variabel tidak 

sama. Tindakan operasi untuk skim ini adalah mengalikan kedua persamaan dengan 

bilangan yang berbeda. Hasil yang diharapkan dari skim ini adalah koefisien variabel 

menjadi sama.  

Berikut adalah petikan wawancara salah satu subyek yang menggunakan skim 

mengalikan dua persamaan. 

P : Peneliti 

S : Subyek 

P : ”Cara mengeliminasinya bagaimana? ” 

S : ”Dikalikan biar koefisiennya sama. ” 

P : ”Dikalikan empat karena apa? ” 

S : ”Dikalikan empat biar tiganya menjadi dua belas. ” 

P : ”Dikalikan tiga kenapa? ” 

S : ”Biar empatnya jadi dua belas. ” 

P : ”Persamaan pertama jadi berapa? ” 

S : (Menulis 12a + 28b = 100)  

P : ”Persamaan kedua jadi berapa? ” 

S : (Menulis 12a + 18b = 60)  

 

3. Skim pengurangan dua persamaan 

Skim pengurangan dua persamaan ini digunakan oleh subyek dalam 

menyelesaikan soal spldv dengan operasi penjumlahan, pengurangan, campuran, maupun 

dalam bentuk soal cerita. Pencetus untuk skim pengurangan dua persamaan adalah 

menghilangkan variabel yang koefisiennya sama. Tindakan operasi untuk skim ini 
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melibatkan aktivitas mengurangkan persamaan pertama dengan persamaan kedua. Hasil 

yang diharapkan dari skim ini adalah hasil pengurangan di ruas kiri dan ruas kanan.  

Berikut petikan wawancara salah satu subyek yang menggunakan skim 

pengurangan dua persamaan. 

P : Peneliti 

S : Subyek  

P : “Kedua persamaan lalu diapakan?” 

S : “Dikurangi.” 

P : “Kenapa?” 

S : “Untuk mengeliminasi y.” 

P : “Selanjutnya?” 

S : “Tiga dua x min dua belas x  jadinya dua puluh x. Delapan y min delapan y 

habis sama dengan enam puluh delapan ribu dikurangi tiga puluh delapan ribu 

jadinya tiga puluh ribu.” 

P : “Hasilnya berapa?” 

S : (Menulis x = 1500) 

  

4. Skim penjumlahan dua persamaan 

Skim penjumlahan dua persamaan ini digunakan oleh subyek dalam 

menyelesaikan soal spldv dengan operasi campuran. Pencetus untuk skim penjumlahan 

dua persamaan adalah menghilangkan variabel yang koefisiennya sama. Tindakan operasi 

untuk skim ini melibatkan aktivitas menjumlahkan persamaan pertama dengan persamaan 

kedua. Hasil yang diharapkan dari skim ini adalah hasil penjumlahan di ruas kiri dan ruas 

kanan. 

Berikut petikan wawancara salah satu subyek yang menggunakan skim 

pengurangan dua persamaan. 

P : Peneliti 

S : Subyek 

P : “Kedua persamaan diapakan?” 

S : “Ditambah.” 

P : “Kenapa ditambah?” 

S : “Karena untuk mengeliminasi y. y nya kan min biar hilang.” 

P : “Selanjutnya?” 

S : “Min tiga x ditambah dua belas x sama jadinya sembilan x. Yang enam y min 

enam y sama dengan nol.” 

P : “Terus?” 

S : “Empat dua plus min tujuh delapan sama dengan min tiga enam.” 
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P : “Jadi?” 

S : (Menulis x = -4) 

 

5. Skim penyederhanaan dengan membagi kedua ruas 

Skim penyederhanaan dengan membagi kedua ruas ini digunakan oleh satu 

subyek dalam menyelesaikan soal spldv dengan operasi penjumlahan, pengurangan, 

campuran, maupun dalam bentuk soal cerita. Pencetus skim ini adalah adanya keyakinan 

bahwa koefisien variabel harus disederhanakan. Tindakan operasi untuk skim ini adalah 

membagi ruas kiri dan ruas kanan dengan bilangan yang sama. Hasil yang diharapkan 

dari skim ini adalah nilai variabel ditemukan. 

Berikut petikan wawancara salah satu subyek yang menggunakan skim 

penyederhanaan dengan membadi kedua ruas. 

P : Peneliti 

S : Subyek  

P : “Hasilnya jadinya?” 

S : “Hasilnya lima x sama dengan min lima.” 

P : “Terus?” 

S : “Ini disederhanakan. Ruas kiri dibagi lima dan ruas kanan dibagi lima dan 

hasilnya  x sama dengan min satu.” 

 

6. Skim pindah ruas berganti tanda 

Skim pindah ruas berganti tanda ini digunakan oleh subyek dalam menyelesaikan 

soal spldv dengan operasi penjumlahan, pengurangan, campuran, maupun dalam bentuk 

soal cerita. Pencetus skim ini adalah adanya keyakinan bahwa kalau pindah ruas tandanya 

berubah. Tindakan operasi untuk skim ini adalah memindah bilangan dari ruas kiri ke 

kanan. Hasil yang diharapakan dari skim ini adalah hasil pengurangan atau penjumlahan 

di ruas kanan karena pindah ruas. 

Berikut adalah petikan wawancara salah satu subyek yang menggunakan skim 

mengalikan dua persamaan. 

P : Peneliti 

S : Subyek 

P : “Persamaannya jadi berapa?” 

S : (Menulis 4a + 4 = 24) 

P : “Selanjutnya?” 
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S : (Menulis 4a = 24 – 4) 

P : “Kenapa empatnya jadi min?” 

S : “Karena pindah ruas itu memang jadi min. Jika plus jadi min. Jika min jadi 

plus.” 

P : “Jadi hasilnya?” 

S : (Menulis 4a = 20) 

 

7. Skim perkalian silang 

Skim perkalian silang ini ini digunakan oleh satu subyek dalam menyelesaikan 

spldv dalam bentuk soal cerita. Pencetus skim ini adalah perkalian silang penyebut 

dengan pembilang. Tindakan operasi untuk skim ini adalah mengalikan penyebut di ruas 

kiri dengan pembilang di ruas kanan. Hasil yang diharapkan dari skim ini adalah hasil 

perkalian penyebut di ruas kiri dengan pembilang di ruas kanan.  

Berikut adalah petikan wawancara salah satu subyek yang menggunakan skim 

perkalian silang. 

P : Peneliti 

S : Subyek  

P : “Selanjutnya?” 

S : “Selanjutnya ditambahkan menjadi (Menulis
5

3
𝑚 = 70000). Lalu tiga ini 

dikalikan silang dengan tujuh puluh ribu menjadi dua ratus sepuluh ribu. ” 

P : “Hasilnya?” 

S : “Dan ini disederhanakan, ruas kiri dibagi lima dan ruas kanan dibagi lima. 

(Menulis m = 42000)” 

 

8. Skim pembagian menjadi perkalian 

Skim pembagian menjadi perkalian ini digunakan subyek dalam menyelesaikan 

spldv dalam bentuk soal cerita. Pencetus skim ini adalah adanya keyakinan bahwa 

dengan mengubah pembagian menjadi perkalian nilai salah satu varibel bisa diketahui. 

Tindakan operasi untuk skim ini melibatkan aktivitas mengubah pembagian menjadi 

perkalian dengan membalik penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi 

penyebut. Hasil yang diharapkan dari skim ini adalah nilai variabel dapat diketahui. 

Berikut adalah petikan wawancara salah satu subyek yang menggunakan skim 

mengalikan dua persamaan. 

P : Peneliti 

S : Subyek  
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P : “Selanjutnya?” 

S : “Lima per tiga y sama dengan tujuh puluh ribu.” 

P : “y nya berapa?” 

S : “y sama dengan tujuh puluh ribu dibagi lima per tiga.” 

P : “Jadinya?” 

S : “y nya sama dengan empat puluh dua ribu.” 

P : “Empat puluh dua ribu dari mana?” 

S : “Dari tujuh puluh ribu dikali tiga per lima.” 

 

D. Hasil Temuan Penggunaan Skim dan Rumusan Skim  

1. Penggunaan Skim Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Skim spldv digunakan oleh siswa dalam berbagai bentuk soal. Bentuk soal yang 

digunakan untuk mengetahui skim spldv adalah soal spldv yang melibatkan operasi 

penjumlahan, pengurangan, campuran, dan soal cerita. 

a. SPLDV dengan Operasi Penjumlahan 

Enam skim yang berbeda digunakan oleh subyek dalam menyelesaikan soal spldv 

dengan operasi penjumlahan. Keenam skim tersebut adalah skim eliminasi dan 

substitusi, skim mengalikan dua persamaan, skim pengurangan dua persamaan, skim 

penyederhanaan dengan membagi kedua ruas, skim perkalian menjadi pembagian, 

dan skim pindah ruas berganti tanda. 

Tabel 4.5 

Jenis Skim dan Subyeknya 

Jenis Skim Subyek yang Menggunakan 

Skim eliminasi dan substitusi DI, IC, RK, NH, AA 

Skim mengalikan dua persamaan DI, IC, RK, NH, AA 

Skim pengurangan dua persamaan DI, IC, RK, NH, AA 

Skim penyederhanaan dengan membagi 

kedua ruas 

DI, IC, RK, NH, AA 

Skim pindah ruas berganti tanda. DI, IC, RK, NH, AA 

 

Berdasarkan tabel  di atas terlihat bahwa skim eliminasi dan substitusi, skim 

mengalikan dua persamaan, skim pengurangan dua persamaan, skim perkalian 

menjadi pembagian, dan skim pindah ruas pindah ruas yang paling dominan 

digunakan oleh kelima subyek. Selain itu, subyek DI menggunakan satu skim yang 

berbeda dengan keempat subyek. 
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b. SPLDV dengan Operasi Pengurangan 

Enam skim yang berbeda digunakan oleh subyek dalam menyelesaikan soal spldv 

dengan operasi pengurangan. Keenam skim tersebut adalah skim eliminasi dan 

substitusi, skim mengalikan dua persamaan, skim pengurangan dua persamaan, skim 

penyederhanaan dengan membagi kedua ruas, skim perkalian menjadi pembagian, 

dan skim pindah ruas berganti tanda. 

Tabel 4.6 

Jenis Skim dan Subyeknya 

Jenis Skim Subyek yang Menggunakan 

Skim eliminasi dan substitusi DI, IC, RK, NH, AA 

Skim mengalikan dua persamaan DI, IC, RK, NH, AA 

Skim pengurangan dua persamaan DI, IC, RK, NH, AA 

Skim penyederhanaan dengan membagi 

kedua ruas 

DI, IC, RK, NH, AA 

Skim pindah ruas berganti tanda. DI, IC, RK, NH, AA 

  

 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa DI, IC, RK, NH, dan AA kembali 

menggunakan skim yang sama seperti yang mereka gunakan pada soal spldv dengan 

operasi penjumlahan. 

c. SPLDV dengan Operasi Campuran 

Tujuh skim yang berbeda digunakan oleh subyek dalam menyelesaikan soal spldv 

dengan operasi campuran. Ketujuh skim tersebut adalah skim eliminasi dan substitusi, 

skim mengalikan dua persamaan, skim pengurangan dua persamaan, skim 

penjumlahan dua persamaan, skim penyederhanaan dengan membagi kedua ruas, 

skim perkalian menjadi pembagian, dan skim pindah ruas berganti tanda. 

Tabel 4.7 

Jenis Skim dan Subyeknya 

Jenis Skim Subyek yang Menggunakan 

Skim eliminasi dan substitusi DI, IC, RK, NH, AA 

Skim mengalikan dua persamaan DI, IC, RK, NH, AA 

Skim pengurangan dua persamaan DI, IC, RK, NH, AA 

Skim penjumlahan dua persamaan IC, RK, NH, AA 

Skim penyederhanaan dengan membagi 

kedua ruas 

DI, IC, RK, NH, AA 

Skim pindah ruas berganti tanda DI, IC, RK, NH, AA 
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Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kelima subyek menggunakan skim yang 

sama seperti yang mereka gunakan pada soal spldv dengan operasi penjumlahan dan 

pengurangan. Selain itu, subyek IC, RK, NH, dan AA menggunakan lebih dari lima 

skim. 

 

d. SPLDV dalam Soal Cerita 

Delapan skim yang berbeda digunakan oleh subyek dalam menyelesaikan soal 

spldv dengan soal cerita. Delapan skim tersebut adalah skim eliminasi dan substitusi, 

skim mengalikan dua persamaan, skim pengurangan dua persamaan, skim 

penyederhanaan dengan membagi kedua ruas, skim perkalian menjadi pembagian, 

skim pindah ruas berganti tanda, skim perkalian silang, dan skim pembagian menjadi 

perkalian. 

Tabel 4.8 

Jenis Skim dan Subyeknya 

Jenis Skim Subyek yang Menggunakan 

Skim eliminasi dan substitusi DI, IC, RK, NH, AA 

Skim mengalikan dua persamaan DI, IC, RK, NH, AA 

Skim pengurangan dua persamaan DI, IC, RK, NH, AA 

Skim penyederhanaan dengan membagi 

kedua ruas 

DI, IC, RK, NH, AA 

Skim pindah ruas berganti tanda DI, IC, RK, NH, AA 

Skim perkalian silang DI 

Skim pembagian menjadi perkalian RK 

 

 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa subyek DI dan RK menggunakan skim 

yang berbeda dengan subyek yang lain. 

 

2. Temuan dan Implikasi Kajian 

Dua belas skim sistem persamaan linear dua variabel kelas X SMA Negeri 2 

Salatiga telah teridentifikasi dalam penelitian ini. Skim tersebut meliputi skim eliminasi 

dan substitusi, skim mengalikan dua persamaan, skim pengurangan dua persamaan, skim 

penjumlahan dua persamaan, skim penyederhanaan dengan membagi kedua ruas, skim 

pindah ruas menjadi pembagian, skim memasukkan ke persamaan, skim pindah ruas dari 
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plus menjadi min, skim pindah ruas dari min menjadi plus, skim pindah tanda min, skim 

perkalian silang, dan skim pembagian menjadi perkalian. 

Tabel 4.9 

Penggunaan Skim Tiap Siswa 

Subyek Skim yang Digunakan 

DI 1. Skim eliminasi dan substitusi  

2. Skim mengalikan dua persamaan 

3. Skim pengurangan dua persamaan 

4. Skim penyederhanaan dengan membagi 

kedua ruas 

5. Skim pindah ruas berganti 

6. Skim perkalian silang.  

IC 1. Skim eliminasi dan substitusi  

2. Skim mengalikan dua persamaan 

3. Skim pengurangan dua persamaan 

4. Skim penjumlahan dua persamaan 

5. Skim penyederhanaan dengan membagi 

kedua ruas 

6. Skim pindah ruas berganti tanda 

RK 1. Skim eliminasi dan substitusi  

2. Skim mengalikan dua persamaan 

3. Skim pengurangan dua persamaan 

4. Skim penjumlahan dua persamaan 

5. Skim penyederhanaan dengan membagi 

kedua ruas 

6. Skim pindah ruas berganti tanda 

7. Skim pembagian menjadi perkalian 

NH 1. Skim eliminasi dan substitusi  

2. Skim mengalikan dua persamaan 

3. Skim pengurangan dua persamaan 

4. Skim penjumlahan dua persamaan 

5. Skim penyederhanaan dengan membagi 

kedua ruas 

6. Skim pindah ruas berganti tanda 

AA 1. Skim eliminasi dan substitusi  

2. Skim mengalikan dua persamaan 

3. Skim pengurangan dua persamaan 

4. Skim penjumlahan dua persamaan 

5. Skim penyederhanaan dengan membagi 

kedua ruas 

6. Skim pindah ruas berganti tanda 
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3. Rumusan Skim  

Berikut ini adalah jenis-jenis skim sistem persamaan linear dua variabel dengan tiga 

komponen dasar yaitu pencetus, tindakan dan operasi serta hasil yang diharapkan. 

a. Skim Eliminasi dan Substitusi 

Pencetus: 

Adanya anggapan bahwa menyelesaikan spldv paling mudah dengan cara gabungan 

antara eliminasi dan substitusi. 

Tindakan dan Operasi: 

Mengeliminasi salah satu variabel dan memasukkan ke persamaan. 

Hasil yang Diharapkan: 

Memperoleh nilai variabel yang merupakan hasil eliminasi dan substitusi. 

 

 

Gambar 4.24. Skim Eliminasi dan Substitusi 

 

b. Skim Mengalikan Dua Persamaan 

Pencetus: 

Koefisien variabel tidak sama. 

Tindakan dan Operasi: 

Mengalikan kedua persamaan dengan bilangan yang berbeda. 

Hasil yang Diharapkan: 

Koefisien variabel menjadi sama. 

 

 

Gambar 4.25. Skim Mengalikan Dua Persamaan 
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c. Skim Pengurangan Dua Persamaan 

Pencetus: 

Menghilangkan variabel yang koefisiennya sama. 

Tindakan dan Operasi: 

Mengurangkan persamaan pertama dengan persamaan kedua. 

Hasil yang Diharapkan: 

Hasil pengurangan di ruas kiri dan ruas kanan. 

 

Gambar 4.26. Skim Pengurangan Dua Persamaan 

d. Skim Penjumlahan Dua Persamaan 

Pencetus: 

Menghilangkan variabel yang koefisiennya sama. 

Tindakan dan Operasi: 

Menjumlahkan persamaan pertama dengan persamaan kedua. 

Hasil yang Diharapkan: 

Hasil penjumlahan di ruas kiri dan ruas kanan. 

 

Gambar 4.27. Skim Penjumlahan Dua Persamaan 

e. Skim Penyederhanaan dengan Membagi Kedua Ruas 

Pencetus: 

Koefisien variabel harus disederhanakan. 

Tindakan dan Operasi: 

Membagi ruas kiri dan ruas kanan dengan bilangan yang sama. 

Hasil yang Diharapkan: 

Nilai variabel ditemukan. 

 



 

44 
 

 

Gambar 4.28. Skim Penyederhanaan dengan Membagi Kedua Ruas 

f. Skim Pindah Ruas Berganti Tanda 

Pencetus: 

Adanya keyakinan bahwa kalau pindah ruas tandanya berubah. 

Tindakan dan Operasi: 

Memindah bilangan dari ruas kiri ke ruas kanan. 

Hasil yang Diharapkan: 

Hasil pengurangan atau penjumlahan di ruas kanan karena pindah ruas. 

  

Gambar 4.29. Skim Pindah Ruas Berganti Tanda 

 

g. Skim Perkalian Silang 

Pencetus: 

Perkalian silang penyebut dengan pembilang. 

Tindakan dan Operasi: 

Mengalikan penyebut di ruas kiri dengan pembilang di ruas kanan. 

Hasil yang Diharapkan: 

Hasil perkalian penyebut di ruas kiri dengan pembilang di ruas kanan. 

 

Gambar 4.30. Skim Perkalian Silang  

 

h. Skim Pembagian menjadi Perkalian 

Pencetus: 

Adanya keyakinan bahwa dengan mengubah pembagian menjadi perkalian nilai salah 

satu varibel bisa diketahui. 

Tindakan dan Operasi: 
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Mengubah pembagian menjadi perkalian dengan membalik penyebut menjadi 

pembilang dan pembilang menjadi penyebut. 

Hasil yang Diharapkan: 

Nilai variabel dapat diketahui. 

 

 

 

Gambar 4.31. Skim Pembagian menjadi Perkalian 

 

4. Temuan Lain 

Selain skim sistem persamaan linear dua variabel yang telah ditemukan, terdapat 

beberapa temuan lain berkaitan dengan makna dan cara subyek dalam menyelesaikan 

soal sistem persamaan linear dua variabel. Temuan lain tersebut adalah. 

a. Memilih Angka Terkecil 

Sebelum mengeliminasi kedua persamaan, semua subyek memilih angka yang 

paling kecil untuk mengeliminasi kedua persamaan.  

b. Memastikan Hasil yang Diperoleh 

Salah satu subyek yaitu DI selalu memastikan hasil yang telah diperoleh 

dengan cara memasukkan nilai variabel ke dalam salah satu persamaan. Jika hasilnya 

sama dengan ruas kanan maka jawabannya benar dan sebaliknya jika hasilnya tidak 

sama maka jawabannya salah. Jika jawabannya salah, DI meneliti kembali langkah-

langkah yang sudah dikerjakan sampai menemukan jawaban yang benar. 


