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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Januari 2016. Langkah pertama yang 

dilakukan sebelum melakukan penelitian dalam menyampaikan ijin penelitian dan 

menjelaskan maksud dan tujuan penelitian kepada Kepala Sekolah dan Guru Matematika 

kelas VIII SMP Kristen 2 Salatiga. Langkah selanjutnya peneliti dan guru menentukan 

tujuh siswa yang akan dijadikan subyek dan sumber data dalam penelitian. Subyek 

penelitian berjumlah tujuh siswa yang terdiri dari empat siswa laki-laki dan tiga siswa 

perempuan yaitu ES, KL, LV, MG, RP, RW dan SB. 

Wawancara dilakukan di lingkungan sekolah dan di rumah subyek. Pelaksanaan 

wawancara di sekolah dilakukan di ruang kelas yang kosong serta di lantai 3 yang 

suasananya hening dan tidak gaduh agar subyek dapat berkonsentrasi selama kegiatan 

wawancara berlangsung. Wawancara terhadap setiap subyek berlangsung selama tiga 

sampai empat kali pertemuan dengan setiap pertemuan berlangsung selama 15-55 menit 

tergantung respon setiap subyek dalam mengerjakan soal. Wawancara dilaksanakan setelah 

pulang sekolah supaya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa di kelas, oleh 

karena itu perlu membuat janji dengan subyek terlebih dahulu untuk menentukan waktu 

yang tepat saat melaksanakan wawancara. Berikut ini adalah jadwal pelaksanaan kegiatan 

wawancara: 

Tabel 5. Jadwal Pelaksanaan Wawancara Tahap I 

Subyek Tanggal Pukul 
Waktu 

(menit) 
Tempat 

MG 09 Januari 2016 11.15 35 Lingkungan Sekolah 

RW 12 Januari 2016 09.15 25 Lingkungan Sekolah 

RP 15 Januari 2016 12.00 10 Lingkungan Sekolah 

SB 15 Januari 2016 12.20 10 Lingkungan Sekolah 

LV 16 Januari 2016 12.00 40 Rumah Subyek 

ES 16 Januari 2016 14.00 35 Rumah Subyek 

KL 20 Januari 2016 15.00 50 Rumah Subyek 
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Tabel 6. 

Jadwal Pelaksanaan Wawancara Tahap II 

Subyek Tanggal Pukul 
Waktu 

(menit) 
Tempat 

MG 18 Januari 2016 15.00 45 Rumah Subyek 

ES 20 Januari 2016 15.00 30 Rumah Subyek 

KL 21 Januari 2016 13.00 50 Lingkungan Sekolah 

LV 21 Januari 2016 15.00 55 Rumah Subyek 

RP 22 Januari 2016 11.30 15 Pasco 

SB 22 Januari 2016 12.15 10 Pasco 

 

Tabel 7. 

Jadwal Pelaksanaan Wawancara Tahap III 

Subyek Tanggal Pukul 
Waktu 

(menit) 
Tempat 

MG 22 Januari 2016 14.30 30 Rumah Subyek 

RP 24 Januari 2016 14.30 45 Lingkungan Sekolah 

SB 24 Januari 2016 15.15 35 Lingkungan Sekolah 

KL 25 Januari 2016 13.30 30 Lingkungan Sekolah 

 

Tabel 8. 

Jadwal Pelaksanaan Wawancara Tahap IV 

Subyek Tanggal Pukul 
Waktu 

(menit) 
Tempat 

RP 29 Januari 2016 11.30 20 Lingkungan Sekolah 

SB 29 Januari 2016 12.30 35 Lingkungan Sekolah 

RW 29 Januari 2016 13.30 45 Lingkungan Sekolah 

 

B. Hasil Penelitian (Data Display) 

1. Penentuan Titik dari Persamaan Garis serta Menggambar Grafik 

Berdasakan hasil wawancara dan pengamatan dari ketujuh siswa, terdapat tiga model 

berpikir yang digunakan subyek dalam menyelesaikan soal pada indikator pertama yaitu 

mengenai persamaan garis lurus yang menentukan titik persamaan serta menggambar 

grafik dalam bentuk persamaan 𝑦 = 𝑚𝑥, 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐, 𝑦 = 𝑚𝑥 − 𝑐 dan 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐. Tiga 

model tersebut adalah menentukan titik potong sumbu 𝑥 dan sumbu 𝑦, menentukan 

sebarang 2 titik dan menentukan lebih dari sebarang 2 titik. 

a. Menentukan titik potong sumbu 𝒙 dan sumbu 𝒚  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua dari tujuh siswa menggunakan model 

menentukan titik potong sumbu 𝑥 dan sumbu 𝑦. Dua siswa yang menggunakan model 
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ini adalah ES dan RW. RW hanya menentukan titik potong sumbu 𝑥 dan sumbu 𝑦 untuk 

dapat menggambar grafik yang terdapat pada gambar 6(i) sedangkan ES menjadikan 

titik potong sumbu 𝑥 dan sumbu 𝑦 sebagai titik acuan dalam mengambil titik 

selanjutnya yang dapat dilihat pada gambar 6(ii). Berdasarkan model berfikir yang 

digunakan siswa dalam menentukan titik-titik pada persamaan untuk menggambar 

grafik, dapat ditemukan skim yang dimiliki oleh siswa adalah skim titik potong 

sumbu 𝒙 dan sumbu 𝒚 dan skim titik potong sumbu 𝒙 dan sumbu 𝒚 sebagai acuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Menentukan titik potong sumbu 𝒙 dan sumbu 𝒚 

 

b. Menentukan sebarang 2 titik 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu dari tujuh siswa menggunakan model 

menentukan sebarang 2 titik. Model yang digunakan KL ini menentukan bahwa dengan 

mengambil dua titik sebarang karena hanya dengan 2 titik KL dapat menggambar 

grafik yang dapat dilihat pada gambar 7. Berdasarkan model berfikir yang digunakan 

siswa dalam menentukan titik-titik pada persamaan untuk menggambar grafik, dapat 

ditemukan skim yang dimiliki oleh siswa adalah skim sebarang 2 titik. 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Skim Sebarang 2 Titik 

 (ii) skim titik potong sumbu 𝒙 

dan sumbu 𝒚 sebagai acuan 

(i) skim titik potong 

sumbu 𝒙 dan sumbu 𝒚 
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c. Menentukan lebih dari sebarang 2 titik 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima dari tujuh siswa menggunakan model 

menentukan lebih dari sebarang 2 titik. ES, LV, MG, RP, dan SB menentukan titik 

lebih dari sebarang dua titik yang dapat dilihat pada gambar 8. Berdasarkan model 

berfikir yang digunakan siswa dalam menentukan titik-titik pada persamaan untuk 

menggambar grafik, dapat ditemukan skim yang dimiliki oleh siswa adalah skim lebih 

dari sebarang 2 titik. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Skim Lebih dari Sebarang 2 Titik 

Hasil wawancara dengan tujuh subyek dalam menyelesaikan soal dalam menetukan 

titik dari persamaan serta menggambar grafik diperoleh beberapa skim yang digunakan 

siswa yaitu skim titik potong sumbu 𝑥 dan sumbu 𝑦, skim titik potong sumbu 𝑥 dan sumbu 

𝑦 sebagai acuan, skim sebarang 2 titik dan skim lebih dari sebarang 2 titik.  Hasil penelitian 

tersebut juga menunjukkan beberapa makna yang dibangun oleh siswa yang dapat dilihat 

pada Tabel 9. sebagai berikut : 

Tabel 9. Makna yang Dibangun Subyek dalam Menentukan Titik 

dari Persamaan Garis serta Menggambar Grafik 

No 
Makna yang 

Dibangun 
ES KL LV MG RP RW SB Jumlah 

Indikator I : Menentukan Titik dari Persamaan serta Menggambar Grafik 

1. Menentukan titik 

potong sumbu 𝑥 dan 

sumbu 𝑦 

       2 

2. Menentukan sebarang 

2 titik 
       1 

3. Menentukan lebih dari 

sebarang2 titik 
       5 
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2. Gradien pada Garis dan Persamaan Garis 

Berdasakan hasil wawancara dan pengamatan dari ketujuh siswa, terdapat lima 

model berfikir yang digunakan subyek dalam menyelesaikan soal pada indikator kedua 

yaitu menentukan gradien garis pada gambar serta menentukan gradien dalam bentuk 

persamaan 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐 dan 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0. Kelima model tersebut adalah membagi 

panjang vertikal dengan panjang horizontal, membagi selisih 𝑦 dengan 𝑥, membagi 

koefisien 𝑥 dengan koefisien 𝑦  jika 𝑦 > 1, melihat konstanta 𝑥 dengan mengubah 

persamaan ke dalam bentuk 𝑦 = 𝑚𝑥 dan melihat konstanta 𝑥 dengan mengubah persamaan 

ke dalam bentuk 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 

a. Membagi panjang vertikal dengan panjang horizontal 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat dari tujuh siswa menggunakan model 

membagi panjang vertikal dengan panjang horizontal dalam menentukan gradien pada 

garis yang terdapat di gambar. Empat siswa yang menggunakan model ini adalah LV, 

MG, RP dan RW. LV, RP dan RW menggunakan rumus gradien yaitu 𝑚 =
𝑦

𝑥
 yang 

dapat dilihat pada gambar 9(i) sedangkan MG langsung membagi titik 𝑦 dengan titik 𝑥 

yang dapat dilihat pada gambar 9(ii).  Berdasarkan model berfikir yang digunakan 

siswa dalam menentukan gradien pada garis yang terdapat dalam gambar dapat 

ditemukan skim yang dimiliki oleh siswa adalah skim pembagian panjang vertikal 

dengan panjang horizontal dan skim pembagian langsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Membagi Panjang Vertikal dengan Panjang Horizontal 

 

 

(i) Skim Pembagian Panjang Vertikal 

dengan Panjang Horizontal 

(ii) 

Skim Pembagian 

Langsung 
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b. Membagi selisih 𝒚 dengan 𝒙 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam dari tujuh siswa menggunakan model 

membagi selisih 𝑦 dengan 𝑥. Model ini digunakan oleh ES, KL, LV, MG, RW dan SB. 

Keenam siswa ini memasukan titik titik ke dalam persamaan 
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
, kemudian 

mengoperasikannya unruk mendapatkan hasil gradien. MG dan SB yang merubah hasil 

pecahan gradien ke dalam pecahan campuran yang dapat dilihat pada gambar 10. 

Berdasarkan model berfikir yang digunakan siswa dalam menentukan gradien pada 

garis yang terdapat dalam gambar, dapat ditemukan skim yang dimiliki oleh siswa 

adalah skim membagi selisih 𝒚 dengan 𝒙. 

 . 

. 

 

 

 

Gambar 10. Skim Membagi Selisih 𝒚 dengan 𝒙 

c. Melihat koefisien 𝒙 yang dibagi dengan koefisien 𝒚 jika koefisien 𝟏 > 𝒚 > 𝟏 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu dari tujuh siswa menggunakan model 

melihat koefisien 𝑥 dengan membagi koefisien 𝑦 jika koefisien 1 >  𝑦 > 1. Awalnya 

RW langsung melihat koefisien 𝑦 jika koefisien 1 > 𝑦 > 1, maka koefisien 𝑥 akan 

dibagi dengan koefisien 𝑦 agar koefisen 𝑦 menjadi satu tanpa merubah bentuk 

persamaan. Hasil pengerjaan RW yang dapat dilihat pada gambar 11. Berdasarkan 

model berfikir yang digunakan siswa dalam menentukan gradien pada persamaan garis, 

dapat ditemukan skim yang dimiliki oleh siswa adalah skim pembagian koefisien 𝒚. 

 

 

Gambar 11. Skim Pembagian Koefisien 𝒚 
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d. Melihat koefiesien 𝒙 dengan mengubah persamaan ke dalam bentuk 𝒚 = 𝒎𝒙 

Hasil penelitian menunjukan bahwa satu dari tujuh siswa menggunakan model 

melihat koefisien 𝑥 dengan mengubah persamaan ke dalam bentuk 𝑦 = 𝑚𝑥. RP 

merubah bentuk persamaan terlebih dahulu dengan memindah ruas 𝑥 ke ruas sebelah 

kanan kemudian melihat koefisien 𝑥 jika koefisien 𝑦 = 1 dapat dilihat pada gambar 

12(i) dan akan membagi koefisien 𝑥 dengan koefisien 𝑦 jika 𝑦 > 1 dapat dilihat pada 

gambar 12(ii). Berdasarkan model berfikir yang digunakan siswa dalam menentukan 

gradien pada persamaan garis, dapat ditemukan skim yang dimiliki oleh siswa adalah 

skim pindah ruas variabel 𝒙 dan konstanta ke ruas kanan serta skim pembagian 

koefisien 𝒚. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Melihat koefisien 𝒙 dengan mengubah persamaan ke dalam 

bentuk 𝒚 = 𝒎𝒙 

 

e. Melihat koefisien 𝒙 dengan mengubah persamaan ke dalam bentuk 𝒚 = 𝒎𝒙 + 𝒄 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dua dari tujuh siswa menggunakan model 

melihat konstanta 𝑥 dengan mengubah persamaan ke dalam bentuk 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐. 

Kedua siswa tersebut ialah KL dan SB. SB merubah bentuk persamaan terlebih dahulu 

dengan memindah ruas 𝑥 ke ruas sebelah kanan kemudian membagi koefisien 𝑥 sesuai 

dengan koefisien 𝑦 13(i) sedangkan KL merubah bentuk persamaan kemudian 

membagi koefisien 𝑥 dengan koefisien 𝑦 jika 𝑦 < 1 dengan 2 langkah dengan awal 

membagi dengan positif kemudian membaginya kembali dengan negatif dapat dilihat 

pada gambar 13(ii). Berdasarkan model berfikir yang digunakan siswa dalam 

menentukan gradien pada persamaan garis, dapat ditemukan skim yang dimiliki oleh 

siswa adalah skim pembagian koefisien dan skim pembagian koefisien 𝒚 positif-

negatif. 

(ii) Skim Pembagian 

Koefisien 𝒚 

(i) Skim Pindah Ruas Variabel 𝒙 

dan Konstanta ke Ruas Kanan 
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Gambar 13. Melihat konstanta 𝒙 dengan mengubah persamaan ke dalam 

bentuk 𝒚 = 𝒎𝒙 + 𝒄 

 

Hasil wawancara dengan tujuh subyek dalam menyelesaikan soal dalam menetukan 

gradien dari persamaan garis diperoleh beberapa skim yang digunakan siswa yaitu skim 

pembagian panjang vertikal dan panjang horizontal, skim pembagian langsung, skim 

membagi selisih 𝑦 dengan 𝑥, skim pembagian 𝑦, skim pindah ruas variabel 𝑥 dan konstanta 

ke ruas kanan, skim pembagian koefisien 𝑦 positif negatif. Hasil penelitian tersebut juga 

menunjukkan beberapa makna yang dibangun oleh siswa yang dapat dilihat pada Tabel 10. 

sebagai berikut  

Tabel 10. Makna yang Dibangun Subyek dalam Menentukan Gradien dari 

Persamaan Garis 

No 
Makna yang 

Dibangun 
ES KL LV MG RP RW SB Jumlah 

Indikator II : Menentukan Gradien dari Persamaan Garis Lurus 

1. Membagi panjang 

vertikal dengan 

panjang horizontal 

       4 

2. Membagi selisih 𝑦 

dengan 𝑥 
       6 

3. Melihat koefisien 𝑥 

yang dibagi dengan 

koefisien 𝑦, jika 

koefisien 1 > 𝑦 > 1 

       7 

4. Melihat koefisien 𝑥 

dengan merubah 

persamaan ke dalam 

bentuk 𝑦 = 𝑚𝑥 

       1 

5. Melihat koefisien 𝑥 

dengan merubah 

persamaan ke dalam 

bentuk 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 

       2 

(i) Skim Pembagian 

Koefisien 𝒚 
(ii) Skim Pembagian 

Koefisien 𝒚 Positif-Negatif 
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3. Persamaan Garis yang Bergradien dan Melalui Titik 

Berdasakan hasil wawancara dan pengamatan dari ketujuh siswa, terdapat tiga 

model berfikir yang digunakan subyek dalam menyelesaikan soal pada indikator ketiga 

yaitu menentukan persamaan garis yang bergradien dan melalui titik. Ketiga model 

tersebut adalah memasukan titik ke dalam rumus persamaan 𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1), mencari 

konstanta dan memasukan titik ke dalam rumus persamaan 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐, mencari konstanta 

dan memasukan kembali titik 𝑦 ke dalam rumus persamaan 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐. 

a. Memasukkan titik ke dalam rumus persamaan 𝒚 − 𝒚𝟏 = 𝒎(𝒙 − 𝒙𝟏) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima dari tujuh siswa menggunakan model 

memasukkan titik ke dalam rumus persamaan 𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1). Lima siswa yang 

menggunakan model ini adalah ES, KL, RP, RW dan SB. Kelima siswa 

mengoperasikan dan menjabarkan setelah memasukan titik ke dalam rumus persamaan, 

sedangkan KL menyatukan sesama koefisien ke ruas sebelah kanan dan 

menggabungkan persamaan ke dalam bentuk 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 yang dapat dilihat pada 

gambar 14. Berdasarkan model berfikir yang digunakan siswa dalam mencari 

persamaan garis bergradien dan melalui titik dapat ditemukan skim yang dimiliki oleh 

siswa adalah skim pindah ruas semua variabel dan konstanta ke ruas kanan atau 

kiri. 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Skim Pindah Ruas Semua Variabel dan Konstanta Ke Ruas 

Kanan Atau Kiri 

 

b. Mencari konstanta dengan memasukkannya serta titik 𝒚 ke dalam rumus 

persamaan 𝒚 = 𝒎𝒙 + 𝒄 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua dari tujuh siswa menggunakan model 

mencari konstanta dengan memasukkan serta titik ke dalam rumus persamaan 𝑦 =

𝑚𝑥 + 𝑐. Dua siswa yang menggunakan model ini adalah LV dan MG. Kedua siswa 

mencari konstanta dengan memasukkan gradien dan titik ke dalam persamaan 
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kemudian memasukan konstanta ke dalam persamaan yang dapat dilihat pada gambar 

15. Berdasarkan model berfikir yang digunakan siswa dalam mencari persamaan garis 

bergradien dan melalui titik dapat ditemukan skim yang dimiliki oleh siswa adalah 

skim substitusi konstanta ke dalam persamaan. 

 

 

 

Gambar 15. Skim Substitusi Konstanta ke dalam Persamaan 

 

c. Mencari konstanta dengan memasukan kembali titik 𝒚 ke dalam rumus 

persamaan 𝒚 = 𝒎𝒙 + 𝒄 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu dari tujuh siswa menggunakan model 

mencari konstanta dengan memasukkan kembali titik 𝑦 ke dalam rumus persamaan 𝑦 =

𝑚𝑥 + 𝑐. LV mencari konstanta terlebih dahulu kemudian memasukan kembali titik 𝑦 

ke persamaan awal yang dapat dilihat pada gambar 16. Berdasarkan model berfikir 

yang digunakan siswa dalam mencari persamaan garis bergradien dan melalui titik 

dapat ditemukan skim yang dimiliki oleh siswa adalah skim substitusi ulang titik 𝒚 

ke dalam persamaan. 

 

 

 

 

Gambar 16. Skim Substitusi Ulang Titik 𝒚 ke Dalam Persamaan 

Hasil wawancara dengan tujuh subyek dalam menyelesaikan soal dalam menetukan 

gradien dari persamaan garis lurus diperoleh beberapa skim yang digunakan siswa yaitu 

skim pindah ruas semua variabel dan konstanta ke ruas kanan atau kiri, skim substitusi 

konstanta ke dalam persamaan, dan skim substitusi ulang titik 𝑦 ke dalam persamaan.  Hasil 

penelitian tersebut juga menunjukkan beberapa makna yang dibangun oleh siswa yang 

dapat dilihat pada Tabel 11. sebagai berikut  
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Tabel 11. Makna yang Dibangun Subyek dalam Menentukan Persamaan Garis 

Bergradien dan Melalui Titik 

 

No Makna yang 

Dibangun 

ES KL LV MG RP RW SB Jumlah 

Indikator III : Menentukan Persamaan Garis Bergradien dan Melalui Titik 

1. Memasukan titik ke 

dalam rumus 𝑦 − 𝑦1 =
𝑚(𝑥 − 𝑥1), 

       5 

2. Mencari konstanta dan 

memasukannya dan 

titik ke dalam rumus 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 

       2 

3. Mencari konstanta dan 

memasukannya 

kembali titik 𝑦  ke 

dalam rumus 𝑦 =
𝑚𝑥 + 𝑐 

       1 

 

4. Persamaan Garis Melalui 2 Titik 

Berdasakan hasil wawancara dan pengamatan dari ketujuh siswa, terdapat dua 

model berfikir yang digunakan subyek dalam menyelesaikan soal pada indikator keempat 

yaitu menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Kedua model tersebut adalah 

memasukkan titik ke dalam rumus persamaan 
𝑦−𝑦1

𝑦2−𝑦1
=

𝑥−𝑥1

𝑥2−𝑥1
 dan mencari gradien dan 

memasukkan salah satu titik ke dalam persamaan 𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1). 

a. Memasukan titik ke dalam rumus persamaan 
𝒚−𝒚𝟏

𝒚𝟐−𝒚𝟏
=

𝒙−𝒙𝟏

𝒙𝟐−𝒙𝟏
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima dari tujuh siswa menggunakan model 

memasukkan titik ke dalam rumus persamaan 
𝑦−𝑦1

𝑦2−𝑦1
=

𝑥−𝑥1

𝑥2−𝑥1
. Lima siswa yang 

menggunakan model ini adalah ES, KL, RP, RW dan SB. Kelima siswa 

mengoperasikan, menjabarkan dan mengalikan silang setelah memasukan titik ke 

dalam rumus persamaan untuk mencari persamaan yang dapat dilihat pada gambar 

17(i). Sedangkan KL menggabungkan persamaan ke dalam bentuk 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 

yang dapat dilihat pada gambar 17(ii).  Berdasarkan model berfikir yang digunakan 

siswa dalam menentukan persamaan garis melalui 2 titik dapat ditemukan skim yang 

dimiliki oleh siswa adalah skim pembagian koefisien 𝒚. 
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Gambar 17. Skim Pembagian Koefidien 𝒚 

 

b. Mencari gradien dan memasukkan titik ke dalam rumus persamaan 𝑦 − 𝒚𝟏 =

𝒎(𝒙 − 𝒙𝟏) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua dari tujuh siswa menggunakan model 

mencari gradien dengan cara membagi hasil pengurangan titik kedua dengan titik 

pertama dan memasukkan gradien serta titik ke dalam rumus persamaan 𝑦 − 𝑦1 =

𝑚(𝑥 − 𝑥1). LV dan MG mengoperasikan dan menjabarkan setelah memasukan titik ke 

dalam rumus persamaan yang dapat dilihat pada gambar 18. Berdasarkan model 

berfikir yang digunakan siswa dalam menentukan persamaan garis melalui 2 titik dapat 

ditemukan skim yang dimiliki oleh siswa adalah skim membagi selisih 𝒚 dengan 𝒙. 

 

Gambar 18. Skim Membagi Selisih 𝒚 dengan 𝒙 

Hasil wawancara dengan tujuh subyek dalam menyelesaikan soal dalam menetukan 

gradien dari persamaan garis lurus diperoleh beberapa skim yang digunakan siswa yaitu 

skim pembagian koefisien 𝑦 dan skim membagi selisih 𝑦 dan  .  Hasil penelitian tersebut 

juga menunjukan beberapa makna yang dibangun oleh siswa yang dapat dilihat pada Tabel 

12. sebagai berikut  
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Tabel 12. Makna yang Dibangun Subyek dalam Menentukan Persamaan Garis 

Melalui 2 Titik 

No 
Makna yang 

Dibangun 
ES KL LV MG RP RW SB Jumlah 

Indikator IV : Menentukan Persamaan Garis Melalui 2 Titik 

1. Memasukan titik ke 

dalam rumus 

persamaan 
𝑦−𝑦1

𝑦2−𝑦1
=

𝑥−𝑥1

𝑥2−𝑥1
 

       5 

2. Mencari gradien dan 

memasukkan titik ke 

dalam rumus 

persamaan 𝑦 − 𝑦1 =
𝑚(𝑥 − 𝑥1) 

       2 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan makna persamaan garis lurus yang diberikan oleh subyek maka dapat 

ditemukan sebanyak 13 skim yang digunakan subyek ketika menyelesaikan soal persamaan 

garis lurus dengan 4 indikator. Terdapat 4 skim yang ditemukan pada menentukan titik 

pada persamaan garis dalam membuat grafik yaitu: (1) skim titik potong sumbu 𝑥 dan 

sumbu 𝑦, (2) skim titik potong sumbu 𝑥 dan sumbu dan sumbu 𝑦 sebagai acuan, (3) skim 

sebarang 2 titik dan (4) skim lebih dari sebarang 2 titik. Skim yang ditemukan dalam 

menentukaan gradien pada persamaan garis memiliki 6 skim diantaranya: (1) skim 

pembagian panjang vertikal dengan panjang horizontal, (2) skim pembagian langsung, (3) 

skim membagi selisih 𝑦 dengan 𝑥, (4) skim pembagian koefisien 𝑦, (5) skim pindah ruas 

variabel 𝑥 dan konstanta ke ruas kanan, (6) skim pembagian koefisien 𝑦 positif negatif. 

Terdapat 3 skim dalam menentukan persamaan yang bergradien dan melewati titik yaitu: 

(1) skim pindah ruas semua variabel dan konstanta ke ruas kanan atau kiri, (2) skim 

substitusi konstanta ke dalam persamaan, (3) skim substitusi ulang titik 𝑦 ke dalam 

persamaan. Sedangkan skim yang terdapat dalam menentukan persamaan melalui 2 titik 

memiliki 2 skim, yaitu: (1) skim membagi selisih 𝑦 dengan 𝑥, (2) skim pembagian 

koefisien 𝑦. 

 

 



 

41 
 

1. Skim Titik Potong Sumbu 𝒙 dan Sumbu 𝒚 

Skim titik potong ini digunakan oleh 2 subyek dalam menyelesaikan soal pada 

indikator pertama yaitu mengenai persamaan garis lurus yang menentukan titik 

persamaan serta menggambar grafik dalam bentuk persamaan 𝑦 = 𝑚𝑥, 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐, 

𝑦 = 𝑚𝑥 − 𝑐 dan 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐. Pencetus untuk skim titik potong ini adalah adanya 

keyakinan bahwa dengan menggunakan cara tersebut lebih memudahkan menentukan 

titik koordinat untuk menggambar grafik. Tindakan operasi yang dilakukan skim ini 

adalah dengan memisalkan titik potong sumbu 𝑥 dan sumbu 𝑦 kemudian memasukan 

titik potong tersebut ke dalam persamaan. Hasil yang diharapkan untuk skim ini adalah 

memperoleh titik koordinat dari persamaan garis tersebut untuk menggambar grafik. 

Berdasarkan tindakan dan operasi yang dilakukan, skim titik potong sumbu 𝑥 dan 

sumbu 𝑦 ini memiliki dua subskim yaitu subskim substitusi dan subskim substitusi 

pejabaran. Subskim subtisusi digunakan oleh RW, sedangakan subskim substitusi 

penjabaran digunakan oleh ES. Pada subskim substitusi ditemukan satu subsubskim 

yaitu subsubskim pembagian habis yang digunakan oleh satu subyek yaitu RW. 

Subskim substitusi digunakan oleh subyek dalam menyelesaikan soal penentuan titik 

dari persamaan garis serta menggambar grafik. Berikut adalah petikan wawancara salah 

satu subyek yang menggunakan subskim substitusi. 

P : Peneliti 

S : Subyek 

P : Oke chard ke persamaan selanjutnya, buatlah grafik persamaan 𝑦 =
2

3
𝑥 − 3, 

cara mengerjakannya gimana? 

S : Kaya yang tadi, jika 𝑥 = 0 tinggal dimasukkan jadinya 𝑦 =
2

3
. 0 − 3, 𝑦 = 0 −

3, jadinya 𝑦 = −3. Titiknya di (0, −3). Kalau 𝑦 = 0, jadinya 0 =
2

3
𝑥 − 3, 

3 =
2

3
𝑥, jadinya 𝑥 = 2. 

P : Ini ko bisa jadi seperti ini? 

S : Ya dicoret-coret 

P : Disini kan kamu dari no 1 sampai sekarang kenapa cuma menggunakan titik 

0, apakah ada titik lain? 

S : Ya ngga ada 

P : Kenapa? 

S : Ya cuma tahu itu 

P : Coba kalau misalnya 5 =
2

5
𝑥 jadinya 𝑥 berapa? 

S : Ya 𝑥 nya 2 
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P : Kenapa? 

S : Ya sama kaya tadi langsung dicoret-coret 

Subskim substitusi penjabaran digunakan oleh subyek dalam menyelesaikan soal 

penentuan titik dari persamaan garis serta menggambar grafik. Berikut adalah petikan 

wawancara salah satu subyek yang menggunakan subskim substitusi penjabaran. 

P : Peneliti 

S : Subyek 

P : Oke disini kita masuk ke indikator 1 ya, disini diminta menentukan titik pada 

persamaan garis dan membuat gambar grafik. Coba evelyn tolong bacakan 

soal no 1 

S : Buatlah grafik persamaan 𝑦 = 2𝑥 

P : Nah dari persamaan ini cara pengerjaannya evelyn seperti apa? 

S : Ditentukan titik potongnya dulu miss terus dimasukan ke dalam persamaannya 

P : Kenapa harus titik potong dulu? 

S : Ya biar nanti bisa menentukan titik selanjutnya 

P : Oke coba dijelaskan dulu ya 

S : Titik potongnya kan misal 𝑥 = 0, dimasukan ke rumus yang tadi. Jadinya 𝑦 =

2.0, 𝑥 nya jadi 0, kemudian titik koordinatnya (0,0) 

P : Habis itu? 

S : Kemudian 𝑦 = 0, dimasukan rumusnya jadi 0 = 2𝑥 terus cara ku 2 nya itu 

dipindah ruas. Terus 
0

2
, terus jadi nya 𝑥 = 0. Titik koordinatnya sama  (0,0) 

P : Habis dari ketemu titiknya bagaimana? 

S : Dibentuk tabel 

P : Buat apa? 

S : Buat mencari titik titik selanjutnya 

P : Mengambil titiknya berapa? 

S : 5 titik 

P : Angkanya berapa saja? 

S : 0 sampai 4 

P : Kemudian cara pengerjaannya bagaimana? 

S : Ya disubstitusikan aja titiknya ke dalam persamaan 

P : Disubstitusikan ya? 

S : Iya tinggal dimasukan titik 𝑥 nya nanti ketemu titik 𝑦. Terus nanti ketemu titik 

koordinatnya 

P : Titik koordinatnya berapa saja? 

S : (0,0), (1,2), (2,4), (3,6) sama (4,8) 

 

2. Skim Titik Potong Sumbu 𝒙 dan Sumbu 𝒚 Sebagai Acuan 

Skim titik potong sumbu 𝑥 dan sumbu 𝑦 sebagai acuan ini digunakan oleh 1 subyek 

dalam menyelesaikan soal pada indikator pertama yaitu mengenai persamaan garis 
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lurus yang menentukan titik persamaan serta menggambar grafik dalam bentuk 

persamaan 𝑦 = 𝑚𝑥, 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐, 𝑦 = 𝑚𝑥 − 𝑐 dan 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐. Pencetus untuk skim 

titik potong sumbu 𝑥 dan sumbu 𝑦 sebagai acuan ini adalah adanya keyakinan bahwa 

dengan menggunakan cara tersebut dapat menentukan titik koordinat selanjutnya. 

Tindakan operasi yang dilakukan skim ini adalah dengan membuat tabel untuk mencari 

titik koordinat selanjutnya dengan memasukkan dan menjabarkan titik-titik ke dalam 

persamaan. Hasil yang diharapkan untuk skim ini adalah memperoleh titik koordinat 

dari persamaan garis tersebut untuk menggambar grafik. 

Berdasarkan tindakan dan operasi yang dilakukan, skim titik potong sumbu 𝑥 dan 

sumbu 𝑦 sebagai acuan ini memiliki satu subskim yaitu subskim substitusi pejabaran 

yang digunakan oleh ES. Subskim substitusi penjabaran digunakan oleh subyek dalam 

menyelesaikan soal penentuan titik dari persamaan garis serta menggambar grafik. 

Berikut adalah petikan wawancara salah satu subyek yang menggunakan skim titik 

potong sumbu 𝑥 dan sumbu 𝑦 sebagai acuan. 

P : Peneliti 

S : Subyek 

P : lanjut no 2 ada soal persamaan garis lurus 𝑦 = 𝑥 + 3. Cara pengerjaannya 

bagaimana? 

S : ya kaya no 1 

P : bagaimana? 

S : tentukan titik potongnya lagi. Misalkan 𝑥 = 0 sama 𝑦 = 0. Terus yang 

rumusnya tadi 𝑦 = 𝑥 + 3 dimasukan ke dalamnya 

P : kenapa kalau mau membuat grafik harus menentukan titik potong terlebih 

dahulu? 

S : Ya lebih memudahkan, lebih gampang 

P : kemudian setelah menentukan titik potong terus gimana? 

S : dibuat tabel, sama seperti no 1 

P : kemudian? 

S : terus dimasukan 𝑥 nya misalnya -3, -2, -1, 0, 1 

P : evelyn kenapa memulai titik 𝑥 nya dari -3? 

S : aku mengambil acuan dari hasil titik potong 

 

3. Skim Sebarang 2 Titik 

Skim sebarang 2 titik ini digunakan oleh 1 subyek dalam menyelesaikan soal pada 

indikator pertama yaitu mengenai persamaan garis lurus yang menentukan titik 

persamaan serta menggambar grafik dalam bentuk persamaan 𝑦 = 𝑚𝑥, 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐, 
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𝑦 = 𝑚𝑥 − 𝑐 dan 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐. Pencetus untuk skim sebarang 2 titik ini adalah adanya 

keyakinan bahwa hanya dengan sebarang 2 titik bisa membuat garis dan menggambar 

grafik. Tindakan operasi yang dilakukan skim ini adalah dengan memasukkan titik 

sebarang tersebut ke dalam persamaan. Hasil yang diharapkan untuk skim ini adalah 

memperoleh titik 𝑥 dan titik 𝑦 atau titik koordinat. 

Berdasarkan tindakan dan operasi yang dilakukan, skim sebarang 2 titik ini 

memiliki satu subskim yaitu subskim substitusi yang digunakan oleh KL. Pada subskim 

substitusi ditemukan subsubskim yaitu subsubskim titik kelipatan. Subskim substitusi 

digunakan oleh subyek dalam menyelesaikan soal penentuan titik dari persamaan garis 

serta menggambar grafik. Berikut adalah petikan wawancara salah satu subyek yang 

menggunakan skim sebarang 2 titik. 

P : Peneliti 

S : Subyek 

P : Lanjut ke persamaan 𝑦 =
1

2
𝑥, sekarang persamaannnya pecahan. Menurut 

kalia gimana? 

S : Ya kalau pecahan sih sama aja, persamaannya 𝑦 =
1

2
𝑥, tinggal dimasukan aja 

𝑥 nya aja, misalnya 𝑥 nya 2, jadi 𝑦 =
1

2
. 2 =

2

2
. Nah 

2

2
 nya bisa jadi 1. 

P : Kenapa mengambil angka 2 lagi kal? 

S : Ya gapapa biar gampang aja 

P : Lalu 𝑥 selanjutnya berapa? 

S : 4  
P : Kenapa 4? 

S : Ya soalnya kan kaya kelipatan 

P : Kelipatan berapa? 

S : Kelipatan 2 

P : Kalau titik 𝑥 nya 4, 𝑦 nya berapa? 

S : 𝑦 nya, kan tadi persamaannya 
1

2
𝑥, jadi 𝑦 =

1

2
. 4 =

4

2
= 2. Jadi 𝑦 nya 2. 

Koordinatnya (4,2) 

P : Jadi cukup hanya titik 2 dan titik 4? 

S : Iya 

 

4. Skim Lebih dari Sebarang 2 Titik 

Skim lebih dari sebarang 2 titik ini digunakan oleh 5 subyek dalam menyelesaikan 

soal pada indikator pertama yaitu mengenai persamaan garis lurus yang menentukan 

titik persamaan serta menggambar grafik dalam bentuk persamaan 𝑦 = 𝑚𝑥, 𝑦 = 𝑚𝑥 +

𝑐, 𝑦 = 𝑚𝑥 − 𝑐 dan 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐. Pencetus untuk skim lebih dari sebarang 2 titik ini 
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adalah adanya keyakinan bahwa dengan menggunakan titik lebih dari sebarang 2 dapat 

menggambat grafik. Tindakan operasi yang dilakukan skim ini adalah dengan 

memasukkan titik ke dalam persamaan. Hasil yang diharapkan untuk skim ini adalah 

memperoleh titik 𝑥 dan titik 𝑦 atau titik koordinat. 

Berdasarkan tindakan dan operasi yang dilakukan, skim lebih dari sebarang 2 titik 

ini memiliki tiga subskim yaitu subskim substitusi, subskim substitusi penjabaran dan 

subskim pindah ruas persamaan. Subskim substitusi digunakan oleh dua subyek yaitu 

MG dan RP. Pada subskim substitusi penjabaran digunakan oleh tiga subyek yaitu ES, 

LV dan SB. Sedangkan subskim pindah ruas persamaan digunakan oleh lima subyek 

yaitu ES, LV, MG, RP dan SB. Pada subskim substitusi dan subskim substitusi 

penjabaran ditemukan subsubskim yaitu subsubskim titik kelipatan. Sedangkan pada 

subskim pindah ruas persamaan terdapat dua subsubskim yaitu subsubskim pembagian 

koefisien 𝑥 dan subsubskim pembagian koefisien 𝑦. 

Subskim substitusi digunakan oleh subyek dalam menyelesaikan soal penentuan 

titik dari persamaan garis serta menggambar grafik. Berikut adalah petikan wawancara 

salah satu subyek yang menggunakan subskim substitusi. 

P : Peneliti 

S : Subyek 

P : Kemudian disini soal selanjutnya no 5 ini kan juga sama sama pecahan, tapi 

disini dia dikurangi 3. Disini soalnya kan 𝑦 =
2

3
𝑥 − 3. Disini mannuel 

kenapa mengambil titik 𝑦 nya 

S : Ya mungkin sama seperti tadi 

P : Sama nya? 

S : Supaya tidak pecahan nanti 𝑥 nya 

P : Mengambil titik apa saja mannuel? 

S : 0,3,6,9,dan 12 

P : Kenapa mengambil angka itu? 

S : Ya kan kelipatan 3 

P : Kenapa harus kelipatan 3? 

S : Soalnya yang disini kan 𝑦 =
2

3
𝑥 − 3 lah pecahan nya itu kan penyebutnya 3 

P : Jadi mannuel? 

S : Mengambil kelipatan 3 
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Subskim substitusi penjabaran digunakan oleh subyek dalam menyelesaikan soal 

penentuan titik dari persamaan garis serta menggambar grafik. Berikut adalah petikan 

wawancara salah satu subyek yang menggunakan subskim substitusi penjabaran. 

P : Peneliti 

S : Subyek 

P : Coba dibacakan persamaan no 1 ya lael 

S : 𝑦 = 2𝑥  
P : No 1 lael disuruh membuat grafik dari persamaan tadi, nah cara lael 

mengerjakannya bagaimana? 

S : Ya dimasukan kemudian dijabarkan, misalkan 𝑥 nya −1 jadi 2. −1 = −2 

jadi koordinatnya (−1, −2) 

P : Selanjutnya? 

S : Misalkan 𝑥 nya 0 jadi 2.0 = 0 jadi koordinatnya (0,0), terus Kalau 𝑥 nya 1 

jadi 2.1 = 2 jadi koordinatnya (1,2), 𝑥 nya 2 jadi 2.2 = 2 jadi koordinatnya 

(2,4), 

P : Disini lael mengambil berapa titik? 

S : Ada 4 titik 

P : Kenapa? 

S : Ya gapapa, biar bisa garisnya panjang 

Subskim pindah ruas persamaan digunakan oleh subyek dalam menyelesaikan soal 

penentuan titik dari persamaan garis serta menggambar grafik. Berikut adalah petikan 

wawancara salah satu subyek yang menggunakan subskim substitusi pindah ruas 

persamaan. 

P : Peneliti 

S : Subyek 

P : Kemudian disini masih ada persamaan 2𝑥 + 𝑦 = 6. Disini menurut mannuel 

cara pengerjaannya untuk membuat grafik bagaimana? 

S : Jadi kaya tadi, kaya di pindah juga yang ruasnya 2𝑥. Jadi 𝑦 = −2𝑥 + 6 

P : Coba ditulis ya 

S : (mengerjakan) 

P : Oh gitu ya. Kemudian? 

S : Ya jadi misalnya inikan 𝑥 nya 1 jadi ya gini aja 𝑦 = −2(1) + 6. Berarti 𝑦 =
−2 + 6. Berarti 𝑦 = 4 

P : Berarti Kalau titik 𝑥 nya 1, ketemu 𝑦 nya 4? 

S : Iya 4 

 

5. Skim Pembagian Panjang Vertikal dengan Panjang Horizontal 

Skim pembagian panjang vertikal dengan panjang horizontal ini digunakan oleh 3 

subyek dalam menyelesaikan soal pada indikator kedua yaitu menentukan gradien garis 

pada gambar. Pencetus untuk skim pembagian panjang vertikal dengan panjang 



 

47 
 

horizontal ini adalah adanya keyakinan bahwa mencari gradien dengan cara membagi 

𝑦 dengan 𝑥. Tindakan operasi yang dilakukan skim ini adalah dengan membagi titik 𝑥 

dan titik 𝑦 yang ada pada garis. Hasil yang diharapkan untuk skim ini adalah 

memperoleh gradien dari garis tersebut. 

Berdasarkan tindakan dan operasi yang dilakukan, skim pembagian panjang 

vertikal dengan panjang horizontal ini memiliki dua subskim yaitu subskim substitusi 

yang digunakan oleh LV, RP dan RW. Sedangkan subskim penyederhanaan hanya 

digunakan oleh LV dan RP. Subskim substitusi dan subskim penyederhanaan 

digunakan oleh subyek dalam menentukan gradien pada gambar. Berikut adalah 

petikan wawancara salah satu subyek yang menggunakan subskim substitusi. 

P : Peneliti 

S : Subyek 

P : Disini ada gambar, coba lael lihat garis yang merah garis A. menurut lael 

titiknya ada berapa? 

S : Ada tiga 

P : Tiga? Yang mana saja coba ditunjukan ya 

S : Yang ini (0,0) titik potong, terus yang ini (−2,3) sama yang (−4,6) 

P : Nah menurut lael dari titik itu bisa dicari gradiennya tidak? 

S : Bisa. Ya gradiennya cuma satu, gradiennya 
3

−2
 

P : Coba dijelaskan  ya 

S : Kan rumusnya 
𝑦

𝑥
, jadinya dari titik yang pertama (−2,3) dinamain jadi titik 

𝐴1. Kan 𝑦 nya 3 terus 𝑥 nya −2. Jadi nya tinggal dimasukkan aja jadinya 
3

−2
 

Berikut adalah petikan wawancara salah satu subyek yang menggunakan subskim 

penyederhanaan. 

P : Peneliti 

S : Subyek 

P : Oke rizky, disini kana da gambar dan digambarnya ada garis yang warnanya 

berbeda. Disini coba risky tentukan mau garis yang mana? 

S : Yang A miss 

P : Oke disini coba rizky tentukan titik kemudian tentukan gradiennya ya 

S : Disini titiknya (4,6). Kan rumus gradien itu 𝑚 =
𝑦

𝑥
. Kan ya tinggal 

dimasukkan aja, jadi 𝑚 =
6

4
, terus disederhanakan jadinya 𝑚 =

3

2
 

P : Menurut rizky titiknya apakah hanya itu? 

S : iya 
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6. Skim Pembagian Langsung 

Skim pembagian langsung ini digunakan oleh 1 subyek dalam menyelesaikan soal 

pada indikator kedua yaitu menentukan gradien garis pada gambar. Pencetus untuk 

skim pembagian langsung ini adalah adanya keyakinan bahwa mencari gradien dengan 

sumbu 𝑦 dan sumbu 𝑥. Tindakan operasi yang dilakukan skim ini adalah dengan 

membagi angka terbesar dengan angka terkecil. Hasil yang diharapkan untuk skim ini 

adalah memperoleh gradien dari garis tersebut. 

Berdasarkan tindakan dan operasi yang dilakukan, skim pembagian langsung ini 

memiliki satu subskim yaitu subskim substitusi penyederhanaan yang dilakukan oleh 

MG. Subskim substitusi penyederhanaan ditemukan subsubskim pecahan campuran. 

Skim pembagian langsung digunakan oleh subyek dalam menentukan gradien pada 

gambar. Berikut adalah petikan wawancara salah satu subyek yang menggunakan skim 

pembagian langsung. 

P : Peneliti 

S : Subyek 

P : Tentukan gradien pada gambar diatas. Coba untuk garis yang A, coba 

mannuel kerjakan untuk mencari gradiennya 

S : (mencari titik) 

P : Jadi titik A nya berapa? 

S : (−4,6)  

P : Dari mana mannuel? 

S : Dari sini, sumbu 𝑥 dan sumbu 𝑦 nya 

P : Kemudian menurut kamu ada titik lain ngga sih selain titik tadi? 

S : Ada titik (−2,3) 

P : Oke kemudian gradiennya bagaimana? 

S : Kayanya dibagi deh 

P : Apanya yang dibagi? 

S : Mungkin angka yang yang besar dibagi angka yang kecil. Jadinya 
6

−4
 

P : Kenapa bisa 
6

−4
? 

S : Ya kan disini 6 nya angka terbesar terus dibagi −4 karna angkanya kecil 

P : Kemudian disini −1
1

2
 dapat dari mana? 

S : Ya 
6

−4
 di sederhanakan jadi −1

1

2
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7. Skim Membagi Selisih 𝒚 Dengan 𝒙 

Skim membagi selisih 𝑦 dengan 𝑥 ini digunakan oleh 5 subyek dalam 

menyelesaikan soal pada indikator kedua dan keempat yaitu menentukan gradien garis 

pada gambar serta menentukan persamaan garis melalui 2 titik. Pencetus untuk skim 

membagi selisih 𝑦 dengan 𝑥 ini adalah adanya keyakinan bahwa mencari gradien 

menggunakan cara 
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
 dan persamaan yang melalui 2 titik menggunakan rumus 

persamaan yaitu 
𝑦−𝑦1

𝑦2−𝑦1
=

𝑥−𝑥1

𝑥2−𝑥1
. Tindakan operasi yang dilakukan skim ini adalah 

dengan memasukkan masing-masing titik dan membagi pengurangan titik kedua 

dengan titik pertama serta mengoperasikannya. Hasil yang diharapkan untuk skim ini 

adalah memperoleh gradien pada garis serta persamaan garis yang melalui 2 titik. 

Berdasarkan tindakan dan operasi yang dilakukan, skim membagi selisih 𝑦 dengan 

𝑥 ini memiliki satu subskim yaitu subskim substitusi yang dilakukan oleh ES, LV, KL, 

RW dan SB. Skim membagi selisih 𝑦 dengan 𝑥 digunakan oleh subyek dalam 

menentukan gradien pada gambar. Berikut adalah petikan wawancara salah satu subyek 

yang menggunakan skim membagi selisih 𝑦 dengan 𝑥. 

P : Peneliti 

S : Subyek 

P : Oke kal, coba dilihat disinikan ada gambar dan beberapa garis yang 

warnanya berbeda-beda. Nah kalia mau mulai dari garis mana dulu? 

S : Garis A dulu aja miss. Caranya kan kalau kita mau cari gradiennya, kita 

harus menentukan titik gradiennya dulu gitu miss. 

P : Cara mencarinya bagaimana? 

S : Menurutku sih cara nyarinya ya yang pas dikotak ini 

P : Jadi titiknya yang mana saja? 

S : Titik (−2,3) dan (−4,6). Terus cari gradiennya aku pakai rumus 
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
. 

Tinggal dimasukan aja titik titiknya jadi 
6−3

−4−(−2)
. 

P : Kenapa menggunakan rumus itu? 

S : Ya kan disini titiknya ada 2, jadinya pakai itu biar ketemu gradiennya 

P : Kemudian? 

S : Kemudian 
6−3

−4+2
 jadinya 

3

−2
. Jadi gradiennya −

3

2
.   

 

Skim membagi selisih 𝑦 dengan 𝑥 digunakan oleh subyek dalam menentukan 

persamaan garis yang melalui 2 titik. Pada skim ini ditemukan 3 subskim yaitu subskim 

substitusi penjabaran, subskim kali silang dan subskim pindah ruas. Berikut adalah 
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petikan wawancara salah satu subyek yang menggunakan skim membagi selisih 𝑦 

dengan 𝑥. 

P : Peneliti 

S : Subyek 

P : Kita lanjut ke indikator ke 4 soal yang kedua ya. Disini miss punya titik C(-

2,6) sama titik D(4,-3). cara evelyn menyelesaikan soal ini bagaimana? 

S : Pertama pakai rumus yang menentukan persamaan garis lurus melalui 2 

titik, rumusnya yaitu   
𝑦−𝑦1

𝑦2−𝑦1
=

𝑥−𝑥1

𝑥2−𝑥1
. Setelah itu angkanya dimasukan jadi 

𝑦−6

−3−6
=

𝑥−(−2)

4−(−2)
. Terus bawahnya dijumlahkan. Jadinya 

𝑦−6

−9
=

𝑥−(−2)

6
.  

P : Nah itu evelyn bisa −3 − 6 jadinya -9 sama 4 − (−2)jadi 6 kenapa bisa 

seperti itu? 

S : Kalau pas diajari SD, pas operasi matematika kayanya. Ada pengurangan, 

setelah pengurangan itu dibalik tandanya jadi lawannya 

P : Yang mana yang dibalik? 

S : Jadi misalnya −3 − 6, terus itu −3 nya tetap, terus tanda min nya itu diubah 

menjadi positif. 

P : Yang ini apa yang ini? (menunjuk proses pengerjaan) 

S : Yang ini (menunjuk proses pengerjaan) Jadi positif. Jadi  −3 + −6 

P : Coba bisa dijelaskan lagi ya. 

S : Jadi  −3 itu tetep terus tanda nya min jadi plus terus tadikan 6 nya itu positif 

dijadikan negatif 

P : Ini min apa kurang? 

S : kurang 

P : Oke kemudian kalau yang ini? 

S : Sama. Jadi 4 nya tetep terus tanda kurangnya jadi tambah terus -2 itu diubah 

jadi positif, jadinya 2. Jadi  4 + 2 = 6 

P : Oke kita lanjut ke soal yang tadi. Nah yang tadikan sudah dijelaskan, cara 

pengerjaan selanjutnya bagaimana? 

S : Selanjutnya dikalikan silang 

P : Dikalikan silangnya mana sama mana? 

S : Atas kiri sama kanan bawah kiri bawah sama kanan atas 

P : Kemudian? 

S : Terus habis dikaliin silang kan jadinya 6(𝑦 − 6) = −9(𝑥 − (−2)). Jadinya 

kalau dikalikan 6𝑦 − 36 = −9𝑥 + 18 

P : Hasil 18 itu menurut evelyn dapet dari mana? Terus  

S : Pas ngerjain nya ngga yakin sih 

P : Kenapa ngga yakin 

S : Soalnya pas itu, maksudku, -9 diali -2  

P : Sedangkan tandanya? 

S : Tandanya kurang 
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P : Okee kemudian kan masih sampai sini kan lyn. Tadikan −9(𝑥 − (−2)) 

hasilnya? 

S : −9𝑥 + 18 

P : Kemudian cara pengerjaanya evelyn bagaimana? 

S : Terus angka 36 dipindah ruas 

P : Pindah ruas jadi? 

S : Jadi 6𝑦 = −9𝑥 + 18 − 36 

P : Kenapa mesti 36 nya dipindah ruas? Kenapa ngga 6𝑦 nya juga? 

S : Soalnya Kalau persamaan garis biasanya yang didepan sama dengan itu 

variabel 𝑦 

P : Jadi hanya yang ngga punya variabel kamu pindah? 

S : Iya (menganggukan kepala) 

P : Ini berarti 6𝑦 − 36 terus 36 nya dipindah sana jadi tetap 36? 

S : Sek miss, harusnya positif 

P : Kenapa? 

S : Soalnya pindah ruas, pertama diruas sebelumnya itu min nek pindah ruas 

jadinya positif. Aku ganti ya  miss 

P : Ngga usah, coba dikerjakan disebelahnya. Terus habis itu? 

S : Habis itu dijumlahkan dulu 6𝑦 = −9𝑥 + 18 + 36 hasilnya positif 44 

P : Kemudian? 

S : Terus biar 𝑦 nya cuma satu tok maksudnya ngga ada 6𝑦 tapi cuma 1𝑦 terus 

dibagi 6 

P : Harus selalu dibagi 6 ya? 

S : Iya biar habis 

P : Tapi kalau 2𝑦? 

S : Ya dibagi 2. Pokonya biar habislah 

P : Ngga lihat 𝑥 nya ya? Misalnya −9𝑥 harus dibagi 9 

S : (menggelengkan kepala) 

P : Kemudian? 

S : 
Hasilnya 𝑦 =

−9

6
𝑥 +

44

6
 

P : Ada lagi? Menurut evelyn ini hasilnya masih bisa disederhanakan apa masih 

bisa dikerjakan lagi? 

S : Ngga, cukup 

 

 

8. Skim Pembagian Koefisien 𝒚 

Skim pembagian koefisien 𝑦 ini digunakan oleh 7 subyek dalam menyelesaikan 

soal pada indikator kedua dan ke empat yaitu menentukan gradien garis pada gambar 

dan menentukan gradien dalam bentuk persamaan 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐 dan 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 

serta menentukan persamaan melalui 2 titik. Pencetus untuk skim pembagian koefisien 
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ini adalah adanya keyakinan bahwa mencari gradien dari persamaan serta dalam 

menentukan persamaan garis yang melalui 2 titik dengan melihat koefisien 𝑥 dan 

koefisien 𝑦, jika koefisien 1 > 𝑦 > 1. Tindakan operasi yang dilakukan skim ini adalah 

dengan membagi koefisien x dan konstanta dengan koefisien 𝑦. Hasil yang diharapkan 

untuk skim ini adalah memperoleh gradien pada persamaan serta persamaan yang 

melalui 2 titik. 

P : Peneliti 

S : Subyek 

P : Oke kemudian di persamaan no 2, disini ada ada 3𝑥 + 2𝑦 = 4, caranya 

mannuel bagaimana? 

S : Caranya sama, 3𝑥 dipindah ruas jadi −3𝑥 + 4 nah tapi karena 𝑦 nya 2𝑦, jadi 

2 nya dipindah jadi 𝑦 =  
−3𝑥+4

−2
, dibagi −2 karena pindah ruas ya. jadi 𝑦 =

 1
1

2
𝑥 − 2. Jadi gradiennya 1

1

2
 

P : Ini kan dipindah, kenapa bisa jadi −2? 

S : Kan pindah ruas jadi sebaliknya awalnya 2 jadi −2 

P : Coba disini Kalau miss punya 3𝑥 − 2𝑦 = 4, gimana mannuel? 

S : (mengerjakan) 

P : Dijelaskan ya. Beda nya yang tadi sama ini apa? 

S : Hmm, awalnya plus sama min. Plus 2𝑦 sama satunya −2𝑦 

P : Nah kalau persamaan ini 3𝑥 − 2𝑦 = 4, cara mannuel pengerjaannya 

bagaimana? 

S : Sama, 3𝑥 nya pindah ruas terus kan jadi  negatif terus  −2𝑦 nya −2 dipindah 

jadi 2. Jadi 𝑦 =  
−3𝑥+4

2
. Jadi hasilnya 𝑦 = − 1

1

2
𝑥 + 2. 

P : Jadi gradiennya? 

S : − 1
1

2
  

 

Berikut adalah petikan wawancara salah satu subyek yang menggunakan skim 

pembagian koefisien 𝑦 dalam menentukan persamaan yang melalui 2 titik. 

P : Peneliti 

S : Subyek 

P : Kita lanjut ke no 2 ya, disini ada titik C (−2,6) dan titik D (4, −3). Cara 

brian mengerjakannya bagaimana? 

S : Masih pakai rumus yang tadi, jadinya 
𝑦−6

−3−6
=

𝑥+2

4+2
 

P : Ko yang 𝑥 + 2 bisa seperti ini bukannya rumusnya 𝑥 − 𝑥1? 

S : Kan sebenarnya awalnya begini, min kali min kan jadinya plus. 

P : Ini min kali min 

S : Iya caranya gitu 
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P : Kalau yang satunya? 

S : Plus 2 juga jadinya. Jadinya 
𝑥+2

4+2
. Jadinya 

𝑦−6

−9
=

𝑥+2

6
 

P : Kenapa yang ini bisa jadi −9? 

S : −3 dikurangi −6 kan jadinya 

P : Ini brian menghitungnya pakai apa? 

S : Pakai garis bilangan 

P : Kepana pakai garis bilangan? 

S : Ya buat hitung dan jelasinnya gampang 

P : Coba jelaskan cara pengerjaannya bagaimana caranya? 

S : Dari −3, −3 − 6 jadinya lompat 6 berhenti di −9. Jadinya −9 

P : Kenapa loncatnya ke arah kiri bri? 

S : Kan dikurangi positif 

P : Kalau miss punya −3 + 6, giana bri? 

S : Kalau ditambah ke kanan 

P : Jadi hasilnya kalau −3 + 6 berapa? 

S : 3  

P : Oke kita lanjutkan yang tadi, ko bisa jadi seperti ini? 

S : 6(𝑦 − 6) = −9(𝑥 + 2)  

P : Kemudian? 

S : 6 kali 𝑦 kan jadinya 6𝑦, 6 kali −6 kan jadinya −36 sama dengan −9 kali 𝑥 

kan jadinya −9𝑥, −9 kali 2 kan jadinya −18 

P : Yang ini kenapa jadinya −18? 

S : Soalnya min kali plus jadinya min 

P : Lanjut bri 

S : −36 dipindah ruas ke sebelah kanan, jadinya −18 + 36 jadinya plus 18. 

Jadinya 6𝑦 = −9𝑥 + 18. Biar 𝑦 nya jadi 1 jadi dibagi 6, jadinya 𝑦 =

−
3

2
𝑥 + 3 

P : Ko bisa −
3

2
 bri? 

S : Awalnya −
9

6
, disederhakanan dibagi 3 semua jadi −

3

2
 

 

 

9. Skim Pindah Ruas Variabel 𝒙 dan Konstanta ke Ruas Kanan 

Skim pindah ruas variabel 𝑥 dan konstanta ke ruas kanan ini digunakan oleh 7 

subyek dalam menyelesaikan soal pada indikator kedua yaitu menentukan gradien garis 

pada gambar serta menentukan gradien dalam bentuk persamaan 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐 dan 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0. Pencetus untuk skim pindah ruas variabel 𝑥dan konstanta ke ruas 

kanan ini adalah adanya keyakinan bahwa mencari gradien dari persamaan yang 

dijadikan ke persamaan dalam bentuk persamaan 𝑦. Tindakan operasi yang dilakukan 
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skim ini adalah dengan memindahkan variabel 𝑥 dan konstanta ke ruas kanan. Hasil 

yang diharapkan untuk skim ini adalah memperoleh gradien pada persamaan. 

Berdasarkan tindakan dan operasi yang dilakukan, skim pindah ruas variabel 𝑥 dan 

konstanta ke ruas kanan ini ini ditemukan subskim pembagian keseluruhan dan 

subskim pembagian sebagian. Subskim pembagian keseluruhan dilakukan oleh ES, 

KL, MG, RP, RW dan SB, sedangkan subskim pembagian sebagian dilakukan oleh LV. 

Subskim pembagian keseluruhan digunakan oleh subyek dalam menentukan gradien 

pada persamaan. Berikut adalah petikan wawancara salah satu subyek yang 

menggunakan subskim pembagian keseluruhan. 

P : Peneliti 

S : Subyek 

P : Lanjut ke soal yang ke 2, disini persamaannya 3𝑥 + 2𝑦 = 4. Nah menurut 

brian bagaimana? 

S : 3𝑥 pindah ruas jadinya −3𝑥. Jadinya 2𝑦 = −3𝑥 + 4. Biar 𝑦 nya jadi satu 

dibagi 2 semua. Jadinya 𝑦 = −
3

2
𝑥 + 2. Jadi gradiennya −

3

2
 

P : Tadi yang dipindah ruas apa bri? 

S : −3𝑥  

P : Terus yang 4 nya tetap? Trus tandanya apa? 

S : Iya, tandanya plus 

P : Terus kenapa dibagi 2 bri? 

S : Biar 𝑦 nya 1 

P : Kemudian kenapa dibagi semuanya? 

S : Udah rumusnya begitu 

P : Harus dibagi semua? Brarti yang dbagi yang mana aja? 

S : −3𝑥 sama 4 

P : Terus gradiennya? 

S : Dari koefisiennnya 𝑥 nya kan −
3

2
 

P : Terus yang 2 nya ini tidak kepakai ya bri? 

S : Ngga kan cuma konstanta 

 

Subskim pembagian sebagian digunakan oleh subyek dalam menentukan gradien 

pada persamaan. Berikut adalah petikan wawancara salah satu subyek yang 

menggunakan subskim pembagian sebagian. 

P : Peneliti 

S : Subyek 
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P : Oke kita lanjut ke no 3 ya, disini ada persamaan 12𝑥 = 6𝑦 − 18. Bagaimana 

gradiennya lael? 

S : Ya pindah ruas 6𝑦 sama 12𝑥 nya ditukar, tadinya kan 6𝑦 disebelah kanan 

jadi disebelah kiri, jadinya −6𝑦 = −12𝑥 − 18 

P : Kemudian? 

S : Ya biar jadi 𝑦 lagi dibagi −6. Jadinya 𝑦 = 2𝑥 − 18. Terus gradiennya 2 

P : Itu yang −18 nya tetap? 

S : Iya ngga usah ikut dibagi kan ngga dipakai 

P : Kenapa? 

S : Ya kan hanya lihat depannya 𝑥 aja 

 

10. Skim Pembagian Koefisien 𝒚 Positif-Negatif 

Skim pembagian koefisien 𝑦 positif negatif ini digunakan oleh 1 subyek dalam 

menyelesaikan soal pada indikator kedua yaitu menentukan gradien garis pada gambar 

serta menentukan gradien dalam bentuk persamaan 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐 dan 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 =

0. Pencetus untuk skim pembagian koefisien 𝑦 positif negatif ini adalah adanya 

keyakinan bahwa mencari gradien dari persamaan yang koefisien 𝑦 < 1 memiliki 2 

cara pembagian. Tindakan operasi yang dilakukan skim ini adalah dengan membagi 

koefisien 𝑦 pertama dengan bilangan bulat positif kemudian dibagi lagi dengan 

bilangan bulat negatif. Hasil yang diharapkan untuk skim ini adalah memperoleh 

gradien pada persamaan. Skim pembagian koefisien 𝑦 positif negatif digunakan oleh 

subyek dalam menentukan gradien pada persamaan. Berikut adalah petikan wawancara 

salah satu subyek yang menggunakan skim pembagian koefisien 𝑦 positif negatif. 

P : Peneliti 

S : Subyek 

P : Oke kita lanjut persaaman no 3 itu, 12𝑥 = 6𝑦 − 18. Nah bagaimana KL? 

S : Pakai rumus yang tadi juga. Jadinya −6𝑦 = 12𝑥 − 18 

P : Ko bisa jadi seperti ini kal? 

S : Kan harus jadi persamaan 𝑦 dulu. Tadikan 𝑦 nya ada di ruas sebelah kanan 

jadinya diubah dulu ke ruas sebelah kiri. 

P : Kemudian? 

S : −6𝑦 = 12𝑥 − 18 kan masih ada −6 nya jadi dibagi angka 6 jadinya −𝑦 =
−2𝑥 − 3. Terus disini biar 𝑦 nya ngga negatif atau min jadi dibagi −1 

P : Kenapa ko bisa dibagi −1? 

S : Kan kalau 𝑦 biasa itu kan dia punya koefesien 1. Jadi ya dibagi −1 

P : Jadi gradeinnya? 

S : Gradiennya −1 
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11. Skim Pindah Ruas Semua Variabel dan Konstanta ke Ruas Kanan atau Kiri 

Skim pindah ruas semua variabel dan konstanta ke ruas kanan atau kiri ini 

digunakan oleh 1 subyek dalam menyelesaikan soal pada indikator ketiga dan keempat 

yaitu menentukan persamaan garis yang bergradien dan melalui titik dan menentukan 

persamaan garis yang melalui dua titik. Pencetus untuk skim pindah ruas semua 

variabel dan konstanta ke ruas kanan atau kiri ini adalah adanya keyakinan bahwa 

variabel 𝑥 persamaan garis harus selalu di awal atau di depan persamaan. Tindakan 

operasi yang dilakukan skim ini adalah dengan memindahkan ruas semua variabel dan 

konstanta menjadi satu kesatuan persamaan. Hasil yang diharapkan untuk skim ini 

adalah memperoleh bentuk persamaan 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 atau 0 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐. 

Skim pindah ruas semua variabel dan konstanta ke ruas kanan atau kiri hanya 

digunakan oleh KL dalam menentukan persamaan pada garis bergradien dan melalui 

titik dan mennetukan persamaan yang melalui dua titik. Pada skim penggabungan 

persamaan ditemukan 2 subskim yaitu subskim substitusi penjabaran dan subskim 

pindah ruas. Berikut adalah petikan wawancara salah satu subyek yang menggunakan 

skim pindah ruas semua variabel dan konstanta ke ruas kanan atau kiri. 

P : Peneliti 

S : Subyek 

P : Oke kal kita lanjut di indikator yang ke 3 ya, disini menetukan persamaan 

garis lurus yang melewati gradien dan titik. Soal no 1, gradiennya 4 dan 

melewati titik (3,5). Cara kalia mengerjakannya bagaimana? 

S : Pakai rumus yang 𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1). Terus 𝑦1 nya disinikan 5, terus kan 

𝑚 adalah simbol untuk gradien, gradiennya kan 4, jadi kita tulis 4, 𝑥 nya 

tetap, 𝑥1 nya disinikan 3. Jadinya 𝑦 − 5 = 4(𝑥 − 3). Terus habis itu, yang 

𝑦 − 5 kita tulis dibawahnya sama dengan, terus 4 nya itu kaya diKLiin ke 

semua angka atau variabel yang ada di dalam kurung. 

P : Kemudian jadinya? 

S : Jadinya 4𝑥 − 12. 12 nya kan dari 4 kali 3, terus 4𝑥 nya dari  4 kali 𝑥 

P : Kemudian? 

S : Kemudian diatasnya kan 𝑦 − 5, terus dibawahya kita tulis 𝑦 = 4𝑥 − 12 

terus ditambah 5. 5nya itu pindahan dari sebelah kiri ke sebalah kanan 

karena sama sama koefisien disatukan diruas sebelah kanan. Terus kan 

diatas itu min 5, karena pindah ruas min nya jadi plus 5  

P : Kemudian yang terakhir? 

S : Kemudian 𝑦 = 4𝑥 − 7. −7 nya itu dari −12 + 5. Karena tandanya beda kan 

dikurangi, 12 − 5 kan jadinya 7. Terus tanda diangka terbesar kan di 12, 

jadinya kan min 7 

P : Kemudian dari 𝑦 = 4𝑥 − 7 bisa kamu jadikan seperti 4𝑥 − 𝑦 − 7 kenapa? 
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S : Ya karena 𝑥 nya harus didepan 

P : Jadi yang dipindah apa? 

S : Yang dipindah 𝑦 nya 

P : Dipindah ke sebelah mana? 

S : Sebelah kanan 

 

12. Skim Substitusi Konstanta ke Dalam Persamaan 

Skim substitusi konstanta ke dalam persamaan ini digunakan oleh 2 subyek dalam 

menyelesaikan soal pada indikator ketiga yaitu menentukan persamaan garis yang 

bergradien dan melalui titik. Pencetus untuk skim substitusi konstanta ke dalam 

persamaan ini adalah adanya keyakinan bahwa dalam mencari persamaan pertama 

mencari konstanta terlebih dahulu. Tindakan operasi yang dilakukan skim ini adalah 

dengan setelah mencari konstanta, memasukan konstanta dan gradien ke dalam 

persamaan 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐. Hasil yang diharapkan untuk skim ini adalah memperoleh 

persamaan garis.  

Skim substitusi konstanta ke dalam persamaan digunakan oleh LV dan MG dalam 

menentukan persamaan pada garis bergradien dan melalui titik. Pada skim 

penggabungan konstanta ditemukan 2 subskim yaitu subskim substitusi dan subskim 

pindah ruas. Berikut adalah petikan wawancara salah satu subyek yang menggunakan 

skim substitusi konstanta ke dalam persamaan. 

P : Peneliti 

S : Subyek 

P : Oke mannuel kita lanjut ke indikator yang ke 3 ya, indikator ke 3 itu adalah 

menentukan garis lurus dengan ditentukan gradien dan melalui titik (x,y). 

coba mannuel bacakan soalnya 

S : Tentukan persamaan-persamaan garis berikut. Yang pertama garis bergradien 

4 dan melalui titik (3,5) 

P : Nah menurut mannuel cara pengerjaan mencari persamaan garis lurunya 

bagimana? 

S : Yang pertama dicari adalah c nya, seingatnya namanya konstanta. Jadi cara 

mencari nya pertama masukan 𝑦, pertamanya 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 

P : Berarti itu apanya? 

S : Persamaannya 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐, itukan persamaannya 

P : Jadi? 

S : Lah cara nya tuh, jadi masukan 𝑦, 𝑚 dan 𝑥 nya. Tentukan dulu hasilnya 𝑚 

dan 𝑥 nya berapa. 𝑚𝑥 lah ini kan jadinya 12, disinikan 5 = 12 + 𝑐 

P : Kemudian? 
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S : Terus yang 𝑚𝑥 nya itu dipindah ruas jadi 5 − 12 = 𝑐 

P : Kenapa ko dipindah ruas trus ko jadinya -12? 

S : Soalnya peraturannya gitu 

P : 12 nya itu awalnya apa? 

S : Positif terus pindah ruas jadinya negatif 

P : Kemudian? 

S : 5 − 12 = 𝑐 jadi −7 = 𝑐. Lalu persamaan garis lurusnya adalah 𝑦 = 4𝑥 +

(−7) 

 

13. Skim Substitusi Ulang Titik 𝒚 ke Dalam Persamaan 

Skim substitusi ulang titik 𝑦 ke dalam persamaan ini digunakan oleh 2 subyek 

dalam menyelesaikan soal pada indikator ketiga yaitu menentukan persamaan garis 

yang bergradien dan melalui titik. Pencetus untuk skim substitusi ulang titik 𝑦 ke dalam 

persamaan adalah adanya keyakinan bahwa dalam mencari persamaan pertama 

mencari konstanta terlebih dahulu. Tindakan operasi yang dilakukan skim ini adalah 

dengan setelah mencari konstanta, memasukan konstanta, gradien dan titik 𝑦 ke dalam 

persamaan = 𝑚𝑥 + 𝑐 . Hasil yang diharapkan untuk skim ini adalah memperoleh 

persamaan garis.  

Skim substitusi ulang titik 𝑦 ke dalam persamaan digunakan oleh LV dan MG 

dalam menentukan persamaan pada garis bergradien dan melalui titik. Pada skim 

substitusi ulang titik 𝑦 ke dalam persamaan dalam persamaan ditemukan 2 subskim 

yaitu subskim substitusi dan subskim pindah ruas. Berikut adalah petikan wawancara 

salah satu subyek yang menggunakan skim substitusi ulang titik 𝑦 ke dalam persamaan. 

P : Peneliti 

S : Subyek 

P : Nah disini disoal yang pertama, ada garis yang bergradien 4 dengan titik 

(3,5). Nah cara lael mengerjakannya bagaimana? 

S : Ya pakai rumus 

P : Rumusnya bagaimana? 

S : 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 kemudian dimasukan 5 = 4.3 + 𝑐 jadi 5 = 12 + 𝑐 terus 12 nya 

dipindah ruas jadinya 5 − 12 = 𝑐 jadinya −7 = 𝑐 (menghitung 5 − 12 

menggunakan garis bilangan) 

P : Jadi awalnya lael mencari 𝑐 dulu? 

S : Iya, nanti dimasukan ke persamaan awal, jadi 5 = 4𝑥 + (−7) terus 5 nya 

dipindah ruas jadinya 𝑦 = 4𝑥 + (−7) − 5 terus hasilnya 𝑦 = 4𝑥 − 2 

P : Disini 5 nya kan menggantikan variabel 𝑦 setelah pindah rus kenapa bisa 

muncul 𝑦 nya lagi? 
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S : Kan mau cari 𝑦 nya, jadi 5 nya pindah ruas ke sebelah kanan, terus kan nanti 

ketemu persamaan 𝑦 

P : Kalau misalnya miss punya garis bergradien 4 dan melalui titik (2,1) 

S : Ya sama pakai rumus yang 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐. Tinggal dimasukin untuk cari 𝑐 nya 

dulu jadi 1 = 4(2) + 𝑐 jadi 1 = 8 + 𝑐 terus 8 nya dipindah ruas jadi 1 −
8 = 𝑐 terus −7 = 𝑐 

P : Disini lael menghitung −1 − 8 menggunakan garis bilangan ya? 

S : Iya 

P : Coba dijelaskan pengerjaannya seperti apa 

S : Ya sama kaya garis koordinat tapi yang 𝑥 nya aja 

P : Disini lael menuliskan angka angka nya berapa saja 

S : Dari −9 sampai angka 2 

P : Kenapa? 

S : Ya kan angkanya antara 1 sama −8 jadi biar ngga gambar gambar lagi 

P : Coba jelaskan ya 

S : Ya kan disini 1 terus dikurangi jadinya kearah kiri sebanyak 8 KLi 

P : Jadi hasilnya berapa? 

S : −7  
P : Kemudian setelah 𝑐 nya ketemu gimana? 

S : Dimasukan lagi ke persamaan awal, yang dimasukan 𝑐 sama 𝑦 nya aja, 𝑥 

nya tetap 𝑥 saja 

P : Kemudian? 

S : Terus 1 = 4𝑥 + (−7) terus 1 nya dipindah ruas ke sebelah kanan jadinya 

𝑦 = 4𝑥 + (−7) − 1 hasilnya jadi 𝑦 = 4𝑥 − 8 

  

D. Hasil Temuan Penggunaan Skim dan Rumusan Skim 

1. Penggunaan Skim Persamaan Garis Lurus 

Skim persamaan garis lurus oleh subyek dalam berbagai bentuk soal. Bentuk soal 

yang digunakan untuk mengetahui skim persamaan garis lurus adalah soal yang digunakan 

secara simbolik mengenai persamaan garis lurus. 

a. Penentuan Titik dari Persamaan Garis serta Menggambar Grafik 

Empat skim yang berbeda yang digunakan oleh subyek dalam menyelesaikan soal 

pada indikator pertama yaitu mengenai persamaan garis lurus yang menentukan titik 

persamaan serta menggambar grafik dalam bentuk persamaan 𝑦 = 𝑚𝑥, 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐, 

𝑦 = 𝑚𝑥 − 𝑐 dan 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐. Keempat skim tersebut adalah skim titik potong sumbu 

𝑥 dan sumbu 𝑦, skim titik potong sumbu 𝑥 dan sumbu 𝑦 sebagai acuan, skim sebarang 

2 titik, skim lebih dari sebarang 2 titik. Dalam skim titik potong sumbu 𝑥 dan sumbu 𝑦 

ditemukan subskim substitusi dan subskim substitusi penjabaran, pada subskim 

substitusi ditemukan subsubskim pembagian habis. Skim titik potong sumbu 𝑥 dan 
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sumbu 𝑦 sebagai acuan ditemukan subskim substitusi penjabaran. Skim sebarang 2 titik 

ditemukan subskim substitusi, sedangkan skim lebih dari sebarang 2 titik ditemukan 3 

subskim yaitu subskim substitusi, subskim subtiusi penjabaran dan subskim pindah 

ruas persamaan.  

Pada subskim substitusi dan subskim substitusi penjabaran ditemukan subsubskim 

titik kelipatan, sedangkan subskim pindah ruas ditemukan 2 subsubskim yaitu 

subsubskim pembagian koefisien  𝑥 dan subsubskim pembagian koefisien 𝑦. Jenis skim 

dan subyek yang menggunakannya dalam menyelesaikan soal penentuan titik dari 

persamaan garis serta menggambar grafik dapat dilihat pada tabel 13. 

Tabel 13. Jenis Skim dan Subyeknya 

Jenis Skim Subyek 

Skim titik potong sumbu 𝑥 dan sumbu 𝑦 ES, RW 

Skim titik potong sumbu 𝑥 dan sumbu 𝑦 sebagai acuan ES 

Skim sebarang 2 titik  KL 

Skim lebih dari sebarang 2 titik ES, LV, MG, RP, SB 

 

Tabel 13 menunjukkan bahwa skim sebarang lebih dari 2 titik yang paling dominan 

digunakan oleh lima subyek. Selain itu, subyek ES menggunakan lebih dari satu skim. 

 

b. Gradien dari Garis dan Persamaan Garis 

Enam skim yang berbeda digunakan oleh subyek dalam menyelesaikan soal pada 

indikator kedua yaitu menentukan gradien garis pada gambar serta menentukan gradien 

dalam bentuk persamaan 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐 dan 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0. Keenam skim tersebut 

adalah skim pembagian panjang vertikal dengan panjang horizontal, skim pembagian 

langsung, skim membagi selisih 𝑦 dengan 𝑥, skim pembagian koefisien 𝑦, skim pindah 

ruas variabel 𝑥 dan konstanta ke ruas kanan dan skim pembagian koefisien 𝑦 positif 

negatif. Skim pembagian panjang vertikal dengan panjang horizontal memiliki 2 

subskim yaitu subskim substitusi dan subskim penyederhanaan. Skim pembagian 

langsung memiliki subskim substitusi penyederhanaan dan subskim ini mempunyai 

satu subsubskim yaitu subsubskim pecahan campuran. Skim membagi selisih 𝑦 dengan 

𝑥 memiliki satu subskim yaitu subskim substitusi. 

Pada subskim pembagian koefisien 𝑦 memiliki tiga subskim yaitu subskim 

penyederhanaan, skim pindah ruas dan subskim pembagian koefisien lawan. Subskim 
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pindah ruas variabel 𝑥 dan konstanta ke ruas kanan memiliki dua subskim yaitu 

subskim pembagian keseluruhan dan subskim pembagian sebagian. Sedangkan pada 

skim pembagian koefisien 𝑦 positif negatif tidak memiliki subskim. Jenis skim dan 

subyek yang menggunakannya dalam menyelesaikan soal dalam menentukan gradien 

dari garis dan persamaan garis dapat dilihat pada tabel 14. 

Tabel 14. Jenis Skim dan Subyeknya 

Jenis Skim Subyek 

Skim pembagian panjang vertikal dengan 

panjang horizontal 

LV, RP, RW 

Skim pembagian langsung MG 

Skim membagi selisih 𝑦 dengan 𝑥 ES, KL, LV, RW, SB 

Skim pembagian koefisien 𝑦 ES, KL, LV, MG, RP, RW, SB 

Skim pindah ruas variabel 𝑦 dan konstanta ke 

ruas kanan 

ES, KL, LV, MG, RP, RW, SB 

Skim pembagian koefisien 𝑦 positif negatif KL 

 

Tabel 14 menunjukkan bahwa skim pembagian koefisien dan skim pindah ruas 

persamaan yang dominan digunakan oleh semua subyek. KL, LV dan RW 

menggunakan skim sebanyak empat kali. 

 

c. Persamaan Garis yang Bergradien dan Melalui Titik 

Tiga skim yang berbeda yang digunakan oleh subyek dalam menyelesaikan soal 

pada indikator ketiga yaitu menentukan persamaan garis yang bergradien dan melalui 

titik. Ketiga skim tersebut adalah skim pindah ruas semua variabel dan konstanta ke 

ruas kanan atau kiri, skim substitusi konstanta ke dalam persamaan, skim substitusi 

ulang  titik 𝑦 ke dalam persamaan. Skim pindah ruas semua variabel dan konstanta ke 

ruas kanan atau kiri memiliki dua subskim yaitu subskim substitusi penjabaran dan 

subskim pindah ruas. Pada skim substitusi konstanta ke dalam persamaan dan substitusi 

ulang  titik 𝑦 ke dalam persamaan memiliki subskim yang sama yaitu subskim 

substitusi dan subskim pindah ruas. Jenis skim dan subyek yang menggunakannya 

dalam menyelesaikan soal menentukan persamaan garis yang bergradien dan melalui 

titik dapat dilihat pada tabel 15. 
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Tabel 15. 

Jenis Skim dan Subyeknya 

Jenis Skim Subyek 

Skim pindah ruas semua variabel dan konstanta ke 

ruas kanan atau kiri 

KL 

Skim substitusi konstanta ke dalam persamaan LV, MG 

Skim substitusi ulang  titik 𝑦 ke dalam persamaan LV 

 

Tabel 15 menunjukkan bahwa skim penggabungan konstata yang paling dominan 

digunakan oleh dua subyek. Selain itu, subyek LV menggunakan lebih dari satu skim. 

 

d. Persamaan Garis Melalui 2  Titik 

Dua skim yang berbeda yang digunakan oleh subyek dalam menyelesaikan soal 

pada indikator keempat yaitu menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. 

Kedua skim tersebut adalah skim pembagian koefisien 𝑦 dan skim membagi selisih 𝑦 

dengan 𝑥. Kedua skim ini memiliki subskim substitusi penjabaran dan subskim pindah 

ruas, sedangkan skim membagi selisih 𝑦 dengan 𝑥 memiliki satu subskim tambahan 

yaitu subskim kali silang.  

Jenis skim dan subyek yang menggunakannya dalam menyelesaikan soal 

menentukan persamaan garis yang melalui 2 titik dapat dilihat pada tabel 16. 

Tabel 16. 

Jenis Skim dan Subyeknya 

Jenis Skim Subyek 

Skim pembagian koefisien 𝑦 ES, KL, RP, RW SB 

Skim membagi selisih 𝑦 dengan 𝑥 LV, MG 

 

Tabel 16 menunjukkan bahwa skim persamaan pembagian pengurangan yang paling 

dominan digunakan oleh semua subyek. 

2. Temuan dan Implikasi Kajian 

Lima belas skim persamaan garis lurus siswa SMP Kristen 2 Salatiga kelas VIII 

telah teridentifikasi dalam penelitian ini. Skim tersebut adalah (1) skim titik potong sumbu 

𝑥 dan sumbu 𝑦; (2) skim titik potong sumbu 𝑥 dan sumbu 𝑦 sebagai acuan; (3) skim 

sebarang 2 titik; (4) skim sebarang lebih dari 2 titik; (5) skim pembagian panjang vertikal 

dengan panjang horizontal; (6) skim pembagian langsung; (7) skim membagi selisih 𝑦 

dengan 𝑥; (8) skim pembagian koefisien 𝑦; (9) skim pindah ruas variabel 𝑥 dan konstanta 
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ke ruas kanan; (10) skim pembagian koefisien 𝑦 positif negatif; (11) skim pindah ruas 

semua variabel dan konstanta ke ruas kanan atau kiri; (12) skim substitusi konstanta ke 

dalam persamaan; (13) skim substitusi ulang titik 𝑦 ke dalam persamaan. 

Beberapa skim tersebut juga memiliki subskim yang dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

 

 

 

Gambar 19. Skim Titik Potong Sumbu 𝒙 dan Sumbu 𝒚 

Gambar 19 merupakan diagram bagi skim titik potong sumbu 𝑥 dan sumbu 𝑦. Berdasarkan 

Gambar 19 ini ditemukan dua subskim meliputi subskim substitusi dan subskim substitusi 

penjabaran. Subskim substitusi ditemukan satu subsubskim yaitu subsubskim pembagian 

habis. 

 

 

 

Gambar 20. Skim Titik Potong Sumbu 𝒙 dan Sumbu 𝒚 Sebagai Acuan 

Gambar 20 merupakan diagram bagi skim titik potong sumbu 𝑥 dan sumbu 𝑦 sebagai 

acuan. Berdasarkan Gambar 20 ini ditemukan satu subskim yaitu subskim substitusi 

penjabaran. 

 

 

 Gambar 21. Skim Sebarang 2 Titik 

Gambar 21 merupakan diagram bagi skim sebarang 2 titik. Berdasarkan Gambar 21 ini 

ditemukan satu subskim yaitu subskim substitusi. Subskim substitusi memiliki satu 

subsubskim yaitu subsubskim titik kelipatan. 

 

 

 

 

 

(1) Skim Titik Potong 

Sumbu 𝒙 dan Sumbu 𝒚 

Subskim Substitusi 

Subskim Substitusi Penjabaran 

Subsubskim 

Pembagian Habis 

(2) Skim Titik Potong 

Sumbu 𝒙 dan Sumbu 𝒚 

Sebagai Acuan 

Subskim Substitusi Penjabaran 

(4) Skim Lebih dari 

Sebarang 2 Titik 

Subskim Substitusi 

Subskim Substitusi 

Penjabaran 

Subskim Pindah 

Ruas Persamaan 

Subsubskim Titik 

Kelipatan 

Subsubskim 

Pembagian koefisien 𝒙 

Subsubskim 

Pembagian koefisien 𝒚 

(3) Skim Sebarang 

2 Titik 
Subskim Substitusi 

Subsubskim Titik 

Kelipatan 
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Gambar 22. Skim Lebih dari Sebarang 2 Titik 

 

Gambar 22 merupakan diagram bagi skim lebih dari sebarang 2 titik. Berdasarkan Gambar 

22 ini ditemukan tiga subskim yaitu subskim substitusi, subskim substitusi penjabaran dan 

subskim pindah ruas persamaan. Subskim substitusi dan subskim substitusi penjabaran 

memiliki satu subsubskim yaitu subsubskim titik kelipatan. Subskim pindah ruas 

persamaan memiliki dua subsubskim yaitu subsubskim pembagian koefisien 𝑥 dan 

subsubskim pembagian koefisien 𝑦. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Skim Pembagian Panjang Vertikal dengan Panjang Horizontal 

 

Gambar 23 merupakan diagram bagi skim pembagian panjang vertikal dengan panjang 

horizontal. Berdasarkan Gambar 23 ini ditemukan dua subskim yaitu subskim substitusi 

dan subskim penyederhanaan. 

 

 

 

  

Gambar 24. Skim Pembagian Langsung 

 

Gambar 24 merupakan diagram bagi skim pembagian langsung. Berdasarkan Gambar 24 

ini ditemukan satu subskim yaitu subskim substitusi penyederhanaan dan ditemukan 

subsubskim pecahan campuran. 

 

 

 

Gambar 25. Skim Membagi Selisih 𝒚 dengan 𝒙 

 

Gambar 25 merupakan diagram bagi skim membagi selisih 𝑦 dengan 𝑥. Berdasarkan 

Gambar 25 ini ditemukan satu subskim yaitu subskim substitusi. 

 

(5) Skim Pembagian Panjang 

Vertikal dengan Panjang 

Horizontal 

Subskim Substitusi 

Subskim Penyederhanaan 

(6) Skim Pembagian 

Langsung 

Subskim Substitusi 

Penyederhanaan 

Subsubskim 

Pecahan Campuran 

(7) Skim Membagi Selisih 𝒚 

dengan 𝒙 
Subskim Substitusi 
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Gambar 26. Skim Pembagian Koefisien 𝒚 

 

Gambar 26 merupakan diagram bagi skim pembagian koefisien 𝑦. Berdasarkan Gambar 

26 ini ditemukan tiga subskim yaitu subskim penyederhanaan, skim pindah ruas, skim 

pembagian koefisien lawan. Pada subskim penyederhanaan ditemukan subsubskim 

pecahan campuran. 

 

 

 

 

Gambar 27. Skim Pindah Ruas Variabel 𝒙 dan Konstanta ke Ruas Kanan 

 

Gambar 27 merupakan diagram bagi skim pindah ruas variabel 𝑥 dan konstanta. 

Berdasarkan Gambar 27 ini ditemukan dua subskim yaitu subskim pembagian keseluruhan 

dan subskim pembagian sebagian. 

 

Gambar 28. Skim Pembagian Koefisien 𝒚 Positif Negatif 

 

Gambar 28 menunjukkan bahwa skim pembagian koefisien positif negatif tidak memiliki 

subskim. Skim pembagian koefisien positif negatif merupakan skim yang berdiri sendiri 

dan tidak ditemukan subskim di dalamnya. 

 

 

 

 

 

(8) Skim Pembagian 

Koefisien 𝒚 

Subskim Penyederhanaan 

Subskim Pindah Ruas 

Subskim Pembagian 

Koefisien Lawan 

Subsubskim 

Pecahan Campuran 

(9) Skim Pindah Ruas Variabel 

𝒙 dan Konstanta ke Ruas 

Kanan 

Subskim Pembagian Keseluruhan  

Subskim Pembagian Sebagian  

(10) Skim Pembagian Koefisien 𝒚 Positif Negatif 

(11) Skim Pindah Ruas 

Semua Variabel dan Konstanta 

ke Ruas Kanan atau Kiri 

Subskim Substitusi Penjabaran  

Subskim Pindah Ruas 
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Gambar 29. Skim Pindah Ruas Semua Variabel dan Konstanta ke Ruas Kanan atau 

Kiri 

Gambar 29 merupakan diagram bagi skim pindah ruas semua variabel dan konstanta ke 

ruas kanan atau kiri. Berdasarkan Gambar 29 ini ditemukan dua subskim yaitu subskim 

substitusi penjabaran dan subskim pindah ruas. 

 

 

 

Gambar 30. Skim Substitusi Konstanta ke Dalam Persamaan 

 

Gambar 30 merupakan diagram bagi skim substitusi konstanta ke dalam persamaan. 

Berdasarkan Gambar 30 ini ditemukan dua subskim yaitu subskim substitusi dan subskim 

pindah ruas. 

 

 

 

Gambar 31. Skim Substitusi Ulang Titik 𝒚 ke Dalam Persamaan 

 

Gambar 31 merupakan diagram bagi skim substitusi ulang titik 𝑦 ke dalam persamaan. 

Berdasarkan Gambar 31 ini ditemukan dua subskim yaitu subskim substitusi dan subskim 

pindah ruas. 

Skim persamaan garis lurus yang telah ditemukan pada gambar diatas bukan merupakan 

seluruh skim persamaan garis lurus yang dimiliki oleh siswa. Banyak skim bergantung pada 

masalah yang diberikan kepada subyek selama proses wawancara berlangsung. Terdapat 

kemungkinan dalam penggunaan masalah yang lain jika pengkaji lebih dalam dan mengenal 

pasti skim persamaan garis lurus yang lain (Sutriyono, 2012). Skim persamaan garis lurus yang 

dimiliki siswa berbeda satu dengan yang lainnya. Penggunaan skim dalam berbagai indikator 

soal yang dilakukan oleh setiap siswa terdapat pada Tabel 17 dan penggunaan skim yang 

digunakan setiap siswa terdapat pada Tabel 18.

(12) Skim Substitusi 

Konstanta ke Dalam 

Persamaan 

Subskim Substitusi  

Subskim Pindah Ruas 

(13) Skim Substitusi Ulang 

Titik 𝒚 ke Dalam Persamaan 

Subskim Substitusi  

Subskim Pindah Ruas 
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Tabel 17. Penggunaan Skim Tiap Indikator 

Subyek Indikator Skim yang Digunakan 

ES 

I 

1.   Skim Titik Potong Sumbu 𝑥 dan Sumbu 𝑦 

2.   Skim Titik Potong Sumbu 𝑥 dan Sumbu 𝑦 Sebagai Acuan 

3.   Skim Lebih dari Sebarang 2 Titik 

II 
4.   Skim Membagi Selisih 𝑦 dengan 𝑥 

5.   Skim Pembagian Koefisien 𝑦 

III 
6.   Skim Pindah Ruas Variabel 𝑥 dan Konstanta ke Ruas Kanan 

7.   Skim Pembagian Koefisien 𝑦 

IV 8.   Skim Membagi Selisih 𝑦 dengan 𝑥 

KL 

I 1.   Skim Sebarang 2 Titik 

II 
2.   Skim Membagi Selisih 𝑦 dengan 𝑥 

3.   Skim Pembagian Koefisien 𝑦 

III 
4.   Skim Pindah Ruas Variabel 𝑥 dan Konstanta ke Ruas Kanan 

5.   Skim Pembagian Koefisien 𝑦 Positif Negatif 

IV 

6.   Skim Pindah Ruas Semua Variabel dan Konstanta ke Ruas Kanan 

atau Kiri 

7.   Skim Membagi Selisih 𝑦 dengan 𝑥 

LV 

I 1.   Skim Lebih dari Sebarang 2 Titik 

II 

2.   Skim Pembagian Panjang Vertikal dengan Panjang Horizontal 

3.   Skim Membagi Selisih 𝑦 dengan 𝑥 

4.   Skim Pembagian Koefisien 𝑦 

III 5.   Skim Pindah Ruas Variabel 𝑥 dan Konstanta ke Ruas Kanan 

IV 

6.   Skim Substitusi Konstanta ke Dalam Persamaan 

7.   Skim Pengulangan Pemasukan Titik 𝑦 

8.   Skim Membagi Selisih 𝑦 dengan 𝑥 

MG 

I 1.   Skim Lebih dari Sebarang 2 Titik 

II 
2.   Skim Pembagian Langsung 

3.   Skim Pembagian Koefisien 𝑦 

III 4.   Skim Pindah Ruas Variabel 𝑥 dan Konstanta ke Ruas Kanan 

IV 
5.   Skim Substitusi Konstanta ke Dalam Persamaan 

6.   Skim Membagi Selisih 𝑦 dengan 𝑥 

RP 

I 
1.   Skim Lebih dari Sebarang 2 Titik 

2.   Skim Pembagian Panjang Vertikal dengan Panjang Horizontal 

II 3.   Skim Pembagian Koefisien 𝑦 

III 4.   Skim Pindah Ruas Variabel 𝑥 dan Konstanta ke Ruas Kanan 

IV 
5.   Skim Pembagian Koefisien 𝑦 

6.   Skim Membagi Selisih 𝑦 dengan 𝑥 

RW 
I 1.   Skim Titik Potong Sumbu 𝑥 dan Sumbu 𝑦 

II 2.   Skim Pembagian Panjang Vertikal dengan Panjang Horizontal 
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3.   Skim Membagi Selisih 𝑦 dengan 𝑥 

4.   Skim Pembagian Koefisien 𝑦 

III 
5.   Skim Pindah Ruas Variabel 𝑥 dan Konstanta ke Ruas Kanan 

6.   Skim Pembagian Koefisien 𝑦 

IV 7.   Skim Membagi Selisih 𝑦 dengan 𝑥 

SB 

I 1.   Skim Lebih dari Sebarang 2 Titik 

II 
2.   Skim Membagi Selisih 𝑦 dengan 𝑥 

3.   Skim Pembagian Koefisien 𝑦 

III 4.   Skim Pindah Ruas Variabel 𝑥 dan Konstanta ke Ruas Kanan 

IV 5.   Skim Membagi Selisih 𝑦 dengan 𝑥 

 

Tabel 18. Penggunaan Skim Tiap Siswa 
No Makna yang Dibangun ES KL LV MG RP RW SB Jumlah 

1.  
Skim Titik Potong 

Sumbu 𝑥 dan Sumbu 𝑦 
       2 

2.  

Skim Titik Potong 

Sumbu 𝑥 dan Sumbu 𝑦 

Sebagai Acuan 

       1 

3.  Skim Sebarang 2 Titik        1 

4.  
Skim Lebih dari 

Sebarang 2 Titik 
       5 

5.  

Skim Pembagian 

Panjang Vertikal 

dengan Panjang 

Horizontal 

       3 

6.  
Skim Pembagian 

Langsung 
       1 

7.  
Skim Membagi Selisih 

𝑦 dengan 𝑥 
       5 

8.  
Skim Pembagian 

Koefisien 𝑦 
       7 

9.  

Skim Pindah Ruas 

Variabel 𝑥 dan 

Konstanta ke Ruas 

Kanan 

       7 

10.  
Skim Pembagian 

Koefisien 𝑦 Positif 

Negatif 

       1 

11.  

Skim Pindah Ruas 

Semua Variabel dan 

Konstanta ke Ruas 

Kanan atau Kiri 

       1 

12.  

Skim Substitusi 

Konstanta ke Dalam 

Persamaan 

       2 
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13.  

Skim Substitusi Ulang 

Titik 𝑦 ke Dalam 

Persamaan 

       2 

 

3. Rumusan Skim 

Berikut ini adalah jenis-jenis skim persamaan garis lurus dengan tiga komponen 

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

1) Skim Titik Potong Sumbu 𝒙 dan Sumbu 𝒚 

Pencetus : Memudahkan dalam menentukan titik koordinat untuk 

menggambar grafik 

Tindakan dan Operasi : Memisalkan titik potong sumbu 𝑥 dan sumbu 𝑦 

kemudian memasukan titik potong tersebut ke dalam 

persamaan 

Hal yang Diharapkan : Memperoleh titik koordinat dari persamaan garis 

tersebut untuk menggambar grafik 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 32. Skim Titik Potong Sumbu 𝒙 dan Sumbu 𝒚 

 

2) Skim Titik Potong Sumbu 𝒙 dan Sumbu 𝒚 Sebagai Acuan 

Pencetus : Dapat menentukan titik selanjutnya 

Tindakan dan Operasi : Membuat tabel untuk mencari titik koordinat 

selanjutnya dengan memasukkan dan menjabarkan 

titik-titik ke dalam persamaan 

Hal yang Diharapkan : Memperoleh titik koordinat dari persamaan garis 

tersebut dan menggambar grafik 
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Gambar 33. Skim Titik Potong Sumbu 𝒙 dan Sumbu 𝒚 Sebagai Acuan 

 

3) Skim Sebarang 2 Titik 

Pencetus : Hanya dengan 2 titik sebarang dapat membuat garis 

dan menggambar grafik 

Tindakan dan Operasi : Memasukkan titik ke dalam persamaan 

Hal yang Diharapkan : Memperoleh titik 𝑥 dan titik 𝑦 

 

 

 

 

 

Gambar 34. Skim Sebarang 2 Titik 

4) Skim Lebih Dari Sebarang 2 Titik 

Pencetus : Menggunakan titik lebih dari sebarang 2 dapat 

menggambar grafik 

Tindakan dan Operasi : Memasukkan titik ke dalam persamaan 

Hal yang Diharapkan : Memperoleh titik 𝑥 dan titik 𝑦 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 35. Skim Lebih Dari Sebarang 2 Titik 
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5) Skim Pembagian Panjang Vertikal dengan Panjang Horizontal 

Pencetus : Mencari gradien dengan cara membagi 𝑦 dengan 𝑥 

Tindakan dan Operasi : Membagi titik 𝑥 dan titik 𝑦 yang ada pada garis 

Hal yang Diharapkan : Memperoleh gradien dari garis tersebut 

 

 

 

 

 

 

Gambar 36. Skim Pembagian Panjang Vertikal dengan Panjang Horizontal 

 

6) Skim Pembagian Langsung 

Pencetus : Mencari gradien dengan sumbu 𝑦 dan sumbu 𝑥 

Tindakan dan Operasi : Membagi angka terbesar dengan angka terkecil 

Hal yang Diharapkan : Memperoleh gradien dari garis tersebut 

 

 

 

 

Gambar 37. Skim Pembagian Langsung 

 

7) Skim Membagi Selisih 𝒚 Dengan 𝒙 

Pencetus : Mencari gradien menggunakan cara 
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
 dan 

persamaan yang melalui 2 titik menggunakan rumus 

persamaan yaitu 
𝑦−𝑦1

𝑦2−𝑦1
=

𝑥−𝑥1

𝑥2−𝑥1
 

Tindakan dan Operasi : Memasukkan masing-masing titik dan membagi 

pengurangan titik kedua dengan titik pertama serta 

mengoperasikannya 

Hal yang Diharapkan : Memperoleh gradien pada garis serta persamaan garis 

yang melalui 2 titik 
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Gambar 38. Skim Membagi Selisih 𝒚 dengan 𝒙 

 

8) Skim Pembagian Koefisien 𝒚 

Pencetus : Mencari gradien dari persamaan dengan melihat 

koefisien 𝑥 dan koefisien 𝑦, jika koefisien 1 > 𝑦 > 1 

Tindakan dan Operasi : Membagi koefisien x dengan koefisien 𝑦 

Hal yang Diharapkan : Memperoleh gradien pada persamaan 

 

 

 

 

Gambar 39. Skim Pembagian Koefisien 𝒚 

 

9) Skim Pindah Ruas Variabel 𝒙 dan Konstanta ke Ruas Kanan 

Pencetus : Mencari gradien dari persamaan yang dijadikan ke 

persamaan dalam bentuk persamaan 𝑦 

Tindakan dan Operasi : Memindahkan ruas variabel 𝑥 dan konstanta ke ruas 

kanan 

Hal yang Diharapkan : Memperoleh gradien pada persamaan 

 

 

 

 

Gambar 40. Skim Pindah Ruas Variabel 𝒙 dan Konstanta ke Ruas Kanan 

 

10) Skim Pembagian Koefisien 𝒚 Positif Negatif 

Pencetus : Mencari gradien dari persamaan yang koefisien 𝑦 < 1 

memiliki 2 cara pembagian 
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Tindakan dan Operasi : Membagi koefisien 𝑦 pertama dengan bilangan bulat 

positif kemudian dibagi lagi dengan bilangan bulat 

negatif 

Hal yang Diharapkan : Memperoleh gradien pada persamaan 

 

 

 

 

 

Gambar 41. Skim Pembagian Koefisien 𝒚 Positif Negatif 

 

11) Skim Pindah Ruas Semua Variabel dan Konstanta ke Ruas Kanan atau Kiri 

Pencetus : Variabel 𝑥 persamaan garis harus selalu di awal atau di 

depan persamaan 

Tindakan dan Operasi : Memindahkan ruas semua variabel dan konstanta 

menjadi satu kesatuan. 

Hal yang Diharapkan : Memperoleh bentuk persamaan 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 

 

 

 

 

 

 

Gambar 42. Skim Pindah Ruas Semua Variabel dan Konstanta ke Ruas 

Kanan atau Kiri 

 

12) Skim Substitusi Konstanta ke Dalam Persamaan 

Pencetus : Mencari persamaan pertama mencari konstanta 

terlebih dahulu 

Tindakan dan Operasi : Setelah mencari konstanta, memasukan konstanta dan 

gradien ke dalam persamaan 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 

Hal yang Diharapkan : Memperoleh persamaan garis 
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Gambar 43. Skim Substitusi Konstanta ke Dalam Persamaan 

 

13) Skim Substitusi Ulang Titik 𝒚 ke Dalam Persamaan 

Pencetus : Mencari persamaan pertama mencari konstanta 

terlebih dahulu 

Tindakan dan Operasi : Setelah mencari konstanta, memasukan konstanta, 

gradien dan titik 𝑦 ke dalam persamaan 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 

Hal yang Diharapkan : Memperoleh persamaan garis 

 

 

 

 

Gambar 44. Skim Pengulangan Pemasukkan Titik 𝒚 

 

4. Temuan Lain 

Selain skim persamaan garis lurus yang telah ditemukan, terdapat juga beberapa 

temuan lain yang berkaitan dengan makna dan cara subyek dalam menyelesaikan soal 

persamaan garis lurus. Berikut ini temuan lain tersebut adalah : 

1) Garis Bilangan 

Dua subyek menggunakan bantuan garis bilangan 

saat melakukan pengoperasian penjumlahan maupun 

pengurangan. Sebagai contoh adalah 1 − 8 = 𝑐 dapat 

dilihat pada gambar 45. Dalam penentuan konstanta 

dan pengoperasikan penjumlahan maupun pengurang 

LV dan SB menggunakan bantuan garis bilangan 

untuk mencari dan mengecek jawaban. Hal serupa LV 

dan SB lakukan ketika menemukan pengoperasian 

penjumlahan atau pengurangan. 

 

 

 

 
Gambar 45. Garis Bilangan 
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2) Pembagian Bentuk Desimal 

Dua subyek yaitu LV dan ES dalam mencari titik 

dalam menentukan titik untuk menggambar grafik 

menggunakan penghitungan pecahan diubah ke 

dalam pecahan desimal seperti yang ada pada 

Gambar 46(i) sedangkan ES menggunakan 

pembagian bentuk desimal saat membagi angka . 57 

dengan 6 yang terdapat pada Gambar 46(ii) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 46(i) Pembagian Bentuk Desimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 46(ii) Pembagian 

Bentuk Desimal 

 

3) Pecahan Campuran 

Salah satu subyek dalam mencari gradien pada 

sebuah gambar maupun pada persamaan, MG 

menggunakan bilangan pecahan campuran secara 

kontinu. Jika pembilang lebih besar dari pada 

penyebut yang terdapat pada Gambar 47. 

Gambar 47. Pecahan 

Campuran 

4) Penjabaran Perkalian Pecahan 

Dua subyek yaitu LV dan MG dalam mencari 

persamaan melalui 2 titik yang dilakukannya dalam 

menghitungan pengoperasian bilangan pecahan 

dengan menggunakan penjabaran perkalian pecahan 

yang terdapat pada Gambar 48. 

Gambar 48. Penjabaran 

Perkalian Pecahan 
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5) Pembagian Lawan 

Salah satu subyek yaitu MG menggunakan 

pembagian koefisien lawan saat koefisien 𝑦 

pindah ruas ke sebelah kanan menjadi lawan 

dari koefisien tersebut yang terdapat pada 

Gambar 49. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 49. Pembagian Lawan 

6) Perkalian Bersusun 

Salah satu subyek yaitu ES menggunakan 

perkalian bersusun dalam pengoperasian 

perkalian 48 𝑥 9 untuk menentukkan 

persamaan melalui 2 titik yang terdapat pada 

Gambar 50. 

 

 

 

 

Gambar 50. Perkalian Bersusun 

 


