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Pembelajaran Sistem Persamaan Linear Secara Bermakna  

untuk Mengembangkan Kemampuan Penalaran Siswa 
  

 

Subanji 

 

 

Abstract: The growth of students’ systematic thinking is one of important things that should be 

developed in learning Mathematics. However, to grow such systematic thinking needs specific efforts 

so the students can turn it up themselves. This writing illustrates how the use of scale as a media could 

turn up students’ systematic thinking on the concept of linear equation system, without teacher’s direct 

interference.. 

 

 
Key Words: students’ understanding, meaningful learning 

 

 

Dalam proses belajar mengajar, masih ba-

nyak pengajar matematika yang mengajarkan pro-

sedur tanpa menjelaskan mengapa prosedur terse-

but digunakan. Sehingga siswa beranggapan bahwa 

dalam menyelesaikan masalah, cukup memilih pro-

sedur penyelesaian yang sesuai dengan masalah 

yang diberikan. Dalam hal ini fokus pembelajaran 

tidak pada mengapa prosedur tertentu itu yang di-

gunakan untuk menyelesaikan, tetapi prosedur ma-

na yang dipilih untuk menyelesaikan masalah dan 

pada bagaimana menyelesaikan dengan prosedur 

tersebut. Bahkan seringkali terjadi, dalam mena-

namkan konsep hanya menekankan bahwa konsep 

itu merupakan aturan yang harus dihafal, tanpa per-

lu tahu dari mana rumus itu dikonstruksi.  

Sebagai contoh rumus luas lingkaran (πr2), 

rumus Phytagoras (c2 = a2 + b2), rumus luas bola 

(4πr2), dan sebagainya merupakan rumus yang po-

koknya harus dihafal jika hendak menyelesaikan 

permasalahan matematika. Orientasi pembelajaran 

hanya pada pokoknya siswa bisa mengerjakan soal 

yang diberikan, meskipun apa yang dikerjakan se-

benarnya tidak bermakna.  

Hal yang sama juga berlaku dalam menyele-

saikan sistem persamaan linear. Kecenderungan 

yang terjadi adalah pokoknya harus dilakukan 

dengan cara eliminasi, substitusi, atau grafik. Da-

lam hal ini tidak dijelaskan mengapa harus meng-

gunakan substitusi, eliminasi, atau grafik. Dengan 

demikian pembelajaran matematika menjadi tidak 

bermakna dan hanya sebatas doktrin kepada siswa 

yang harus diikuti, dihafal, dan selanjutnya diguna-

kan untuk mengerjakan soal. Akibatnya, penalaran 

siswa bisa dipastikan kurang berkembang. 

Salah satu aspek yang ditekankan dalam kuri-

kulum berbasis kompetensi adalah meningkatkan 

kemampuan penalaran siswa. Kemampuan penala-

ran siswa merupakan aspek penting karena dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah 

lain, baik masalah matematika maupun masalah 

kehidupan sehari-hari. Bahkan menurut Krulik dan 

Rudnick (1999) kemampuan penalaran merupakan 

aspek kunci dalam mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis dan kreatif dari siswa. Mengingat be-

tapa pentingnya aspek penalaran ini, maka perlu 

adanya pengembangan kemampuan penalaran sis-

wa dalam pembelajaran matematika, termasuk pe-

nalaran aljabar.  
 

Untuk mengembangkan penalaran aljabar sis-

wa, khususnya masalah persamaan, maka perlu di-

sajikan beragam masalah yang sering dijumpai da-

lam kehidupan siswa sehingga pembelajaran mate-

matika menjadi bermakna. Salah satunya yaitu de-

ngan menggunakan piktorik timbangan. 
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PEMBAHASAN 

 

Konsep kesamaan atau keseimbangan meru-

pakan masalah yang pokok untuk memahami kon-

sep persamaan dan pertidaksamaan dalam matema-

tika. Siswa harus mempelajari cara-cara mentrans-

formasi bentuk dan persamaan ke bentuk yang eku-

ivalen dan memodifikasi pertidaksamaan ke penca-

paian persamaan. Mereka perlu memiliki kesempa-

tan bereksperimen dengan menyelesaikan masalah 

kesetimbangan yang harus dijaga ketika memodifi-

kasi masalah (Bellman dkk, 1997). Yang termasuk 

modifikasi adalah menambah dengan jumlah yang 

sama pada kedua sisi sehingga menjadi setimbang, 

mengalikan kedua sisi dengan faktor positif yang 

sama, dan mensubstitusi dengan besaran yang sa-

ma. Memodifikasi kesamaan merupakan konsep 

yang sulit untuk siswa. Sebagai contoh, lihat dua 

persamaan berikut: 4x = 8y dan x = 2y. Secara tu-

lisan kedua persamaan ini terlihat berbeda. Hal ini 

tidak mengejutkan bahwa siswa tidak percaya bah-

wa pasangan yang sama untuk nilai x dan y dapat 

memenuhi kedua persamaan. Siswa perlu pengala-

man dengan keseimbangan dan tipe-tipe berbeda 

dari teknik memodifikasi dalam persiapan untuk 

menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan da-

lam aljabar. Untuk memberikan pengalaman berna-

lar dalam aljabar siswa perlu diberikan masalah-

masalah yang berkaitan dengan timbangan, seperti 

terlihat pada gambar 1. Kemudian munculkan per-

masalahan sebagai berikut:  “Objek mana yang ha-

rus dipindahkan ke sisi kiri timbangan (c) sehingga 

timbangan menjadi seimbang? Uraikan alasanmu 

bagaimana menyelesaikan masalah tersebut?” 

Pada setiap sisi timbangan, ada kumpulan ob-

jek. Dengan menggunakan skala berimbang (a dan 

b), siswa harus menganalisa isi setiap sisi timbang-

an, membandingkan kumpulan objek, dan me-

nyimpulkan hubungan tentang massa dari objek. 

Mereka harus menduga objek-objek mana saja 

yang perlu ditempatkan pada sisi kiri timbangan (c) 

agar keadaan yang tidak setimbang menjadi setim-

bang. 

Dalam menyelesaikan masalah tersebut, sa-

lah satu jawaban siswa adalah sebagai berikut: 

 

Langkah 1 

Pada timbangan (b) kurangi satu kotak (1K) pada 

kedua sisinya. Sehingga tinggal 5 bola (5B) berim-

bang dengan 1 silinder (1S). Langkah tersebut se-

cara aljabar bisa dituliskan menjadi: 

 

5B + 1K = 1K + 1S 

5B + 1K – 1K = 1K + 1S – 1K 

5B = 1S 

 

Langkah 2 

Pada timbangan (a) gantikan 5 bola (5B) dengan 1 

silinder (1S), sehingga 6 bola (6B) berimbang de-

ngan 2 kotak (2K). Karena itu setiap kotak (1K) sa-

ma dengan 3 bola (3B). Langkah tersebut secara al-

jabar bisa dituliskan menjadi: 

 

1S + 1B = 2K 

5B + 1B = 2K 

6B = 2K 

2

6
B = 

2

2
K 

3B = 1K 

 
Langkah 3 

Pada timbangan (c) ganti setiap kotak de-

ngan 3 bola (3B) dan setiap silinder dengan 5 bola 

(5B), sehingga diperoleh 9 bola (9B) di ruas kiri

 

 

 

 
 

Gambar 1 

(c) (a) (b) 



 Subanji, Pembelajaran Sistem Persamaan Linear Secara Bermakna untuk Mengembangkan Kemampuan Penalaran Siswa       81

dan 10 bola (10B) di sebelah kanan. Kemudian 

tambahkan 1 bola di sebelah kiri agar timbangan 

menjadi berimbang. Langkah tersebut secara al-

jabar bisa dituliskan menjadi: 

     
3K < 2S 

3(3B) < 2(5B) 

9B < 10B 

9B + 1B = 10B 

 

Jadi yang harus ditambahkan ke ruas kiri timbang-

an (c) adalah 1 bola (1B). 

Dalam penyelesaian di atas, siswa sudah 

menggunakan variabel (B, K, dan S). Dalam alja-

bar, variabel digunakan dalam berbagai macam ca-

ra. Menurut Grennes dan Vindell (1999) variabel 

dapat digunakan untuk menyajikan: (1) bilangan 

khusus yang tidak diketahui, seperti 5x + 3 = 12 

dan x2 = 36, (2) beragam kuantitas yang memiliki 

hubungan dengan variabel lain, seperti y = 4x, (3) 

bentuk umum nilai-nilai anggota dari himpunan bi-

langan, seperti x + (-x) = 0, dan (4) sebuah label 

atau objek, seperti 3F = 1Y (3 feet = 1 yard). Dari 

sini dapat diketahui bahwa siswa perlu memiliki 

pengalaman dengan variabel yang merepresentasi-

kan variabel sebagai nilai yang tidak diketahui.  

Berikut adalah contoh lain penggunaan pena-

laran dalam menjawab permasalahan sistem persa-

maan linear. Dalam penalaran aljabar yang ditun-

jukkan pada gambar 2, hanya ada satu pasang nilai 

yang memenuhi kedua persamaan. Tetapi dalam 

proses penyelesaian, ada siswa yang mencoba-coba 

dengan beberapa pasang nilai yang mungkin me-

menuhi kedua persamaan.  

 

 

(a)  + 
 

+ 
 

= 12 

        

(b)  + 
 

= 7   

        

  = .......  
 

= ....... 

 

Gambar 2  

 

Penyelesaian Siswa (1) 

Saya memperhatikan (b) dan melihat bahwa 

sebuah persegi dan sebuah segitiga sama dengan 7 

sehingga saya mengurangi 12 dengan 7 dan men-

dapatkan segitiga. Saya menuliskan bilangan 5 se-

bagai nilai pengganti segitiga karena 12 dikurangi 

7 menjadi 5. Selanjutnya, karena segitiga bisa di-

gantikan dengan 5 dan satu persegi dan dua segiti-

ga sama dengan 12 maka didapatkan angka 2 seba-

gai pengganti persegi. 

  

Penyelesaian Siswa (2) 

Saya memperhatikan (b). Saya berpikir 3 dan 

4 masing-masing sebagai pengganti persegi dan 

segitiga pada (b). Tetapi hal itu tidak benar setelah 

saya gantikan nilai tersebut pada persegi dan segiti-

ga pada (a). Kemudian saya mencoba mengganti-

kan persegi dan segitiga dengan angka 5 dan 2. Na-

mun terjadi kendala yang sama jika digantikan pa-

da (a). Selanjutnya saya mencobakan angka 2 un-

tuk persegi dan 5 untuk segitiga. Akhirnya, usaha 

ini berhasil ketika saya gantikan bilangan tersebut 

pada (a) dan menghasilkan bilangan yang sama. 

Dari sini dapat dilihat bahwa dengan masalah 

yang kontekstual tersebut siswa akan lebih mudah 

menyelesaikannya daripada masalah yang lang-

sung dituliskan dalam bentuk aljabarnya, misalkan 

y + x + x = 12, dan y + x = 7. Karena itu dalam me-

ngembangkan penalaran aljabar siswa sebaiknya 

dimulai dengan masalah-masalah yang bermakna 

bagi mereka, meskipun bentuknya tidak formal 

(dalam hal ini piktorik). Setelah penalaran siswa 

berkembang dalam masalah non formal, baru di-

lanjutkan pada bentuk aljabar yang formal. 

Masalah berikutnya berkaitan dengan sistem 

persamaan dengan empat variabel, yang biasanya 

sangat sulit bagi siswa untuk menyelesaikannya. 

Untuk menjembatani penalaran siswa sebelum ma-

suk pada masalah formal, dapat dikaitkan dengan 

timbangan berat, seperti pada gambar 3. Siswa me-

nggunakan informasi dari empat timbangan untuk 

menentukan berat setiap objek (silinder, bola, ko-

tak, dan tongkat). 

Untuk menyelesaikan masalah ini, seorang siswa 

mengungkapkan penalarannya seperti berikut: 

Timbangan (c) menyatakan satu silinder dan satu 

kotak beratnya 18 kg. Sehingga di timbangan (a), 

berat satu silinder dan satu kotaknya 18 kg dari34 

kg. Karena itu berat silinder yang lain dan bola 

adalah (34 – 18) kg atau 16 kg. 

Pada timbangan (b) berat silinder dan bola 

adalah 16 kg, karena itu berat 4 tongkat harus (20 – 

16) kg atau 4 kg, sehingga berat 1 tongkat adalah
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35 kg 

 

                
 

 (a) (b) (c) (d) 

 

Gambar 3 

 

(4 : 4) kg atau 1 kg.  

Pada timbangan d, berat tongkat adalah 1 kg. 

Berat silinder dan kotak adalah 18 (dari timbangan 

c), sehingga berat dua kotak adalah (35 – 1 – 18) 

kg atau 16 kg. Satu kotak adalah (16 : 2) kg atau 8 

kg. Di timbangan (c), berat kotak adalah 8 kg, se-

hingga berat silinder (18 – 8) kg atau 10 kg. Di 

timbangan (a), dengan mengganti kotak dengan 8 

kg dan setiap silinder dengan 10 kg. Maka kita 

mendapatkan berat bola (34 – 10 – 10 – 8) kg yang 

hasilnya 6 kg. Sehingga dari sini dapat disimpulkan 

bahwa berat silinder 10 kg, berat bola 6 kg, berat 

kotak 8 kg, dan berat tongkat 1 kg. 

 

KESIMPULAN 

 

Untuk mempermudah mengembangkan pena-

laran aljabar siswa, diperlukan jembatan dengan 

menggunakan masalah-masalah yang “akrab” de-

ngan siswa. Dengan memecahkan masalah-masa-

lah yang non formal, penalaran siswa akan berkem-

bang dan dapat ditransformasikan ke masalah-ma-

salah bentuk formal. Sehingga pemecahan masalah 

persamaan yang formal dalam bentuk simbol-sim-

bol menjadi lebih bermakna bagi siswa. 
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