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SILABUS SMA/MA 

Sekolah : SMA 

Mata Pelajaran : Matematika Wajib  

Kelas  : X 

Semester : 1  

Materi Pokok : Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Dua Variabel, dan Sistem Persamaan Linear Tiga  Variabel 

 

Kompetensi Inti 

KI  1:  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 

responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3:  Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4:  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 



Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

3.3 Mendeskripsikan 

konsep sistem 

persamaan linear 

dua dan tiga 

variabel serta 

pertidaksamaan 

linear dua variabel 

dan mampu 

menerapkan 

berbagai strategi 

yang efektif dalam 

menentukan 

himpunan 

penyelesaiannya 

serta memeriksa 

kebenaran 

jawabannya dalam 

pemecahan 

masalah 

matematika. 

Sistem 

Persamaan, 

Pertidaksamaan 

Linear Dua 

Variabel dan 

Sistem Persamaan 

Linier Tiga 

Variabel 

Mengamati 

Membaca mengenai ekspresi sistem 

persamaan linear dua, tiga variabel, 

dan pertidaksamaan linear  dua 

variabel, cara menentukan himpunan 

penyelesaiannya, dan masalah nyata 

yang disajikan dalam model 

matematika, serta penyelesaiannya.  

 

Menanya 

Membuat pertanyaan mengenai 

ekspresi sistem persamaan linear dua, 

tiga variabel, dan pertidaksamaan 

linear dua variabel, cara menentukan 

himpunan penyelesaiannya, dan 

masalah nyata yang disajikan dalam 

model matematika, serta 

penyelesaiannya. 

 

Mengeksplorasikan 

Menentukan unsu-unsur yang terdapat 

pada ekspresi sistem persamaan linear 

 Tugas 

Membaca, mencari tahu, 

dan memahami definisi 

Sistem Persamaan dan 

Pertidaksamaan Linear Dua 

dan Tiga Variabel serta cara 

menentukan himpunan 

penyelesaiannya, dan 

masalah nyata yang 

disajikan dalam model 

matematika. 

 

Mengerjakan latihan soal 

mengenai sistem persamaan 

linear dua dan tiga variabel 

dan pertidaksamaan linear 

dua variabel, dan  masalah 

nyata yang disajikan dalam 

model matematika, serta 

penyelesaiannya.  

 

3 x 4 jam 

pelajaran 

 Buku 

Matematika 

kelas X. 

 

 Buku 

referensi dan 

artikel yang 

sesuai. 

 

 LKS 

Matematika 

Kelas X 



dua, tiga variabel, dan pertidaksamaan 

linear  dua variabel, cara menentukan 

himpunan penyelesaiannya, dan 

masalah nyata yang disajikan dalam 

model matematika, serta 

penyelesaiannya. 

 

 

Mengasosiasikan  

Menganalisis dan membuat kategori 

dari unsur-unsur yang terdapat pada 

ekspresi sistem persamaan linear  dua, 

tiga variabel, dan pertidaksamaan 

linear dua variabel, cara menentukan 

himpunan penyelesaiannya, dan 

masalah nyata yang disajikan dalam 

model matematika, serta 

penyelesaiannya, kemudian 

menghubungkan unsur-unsur yang 

sudah dikategorikan sehingga dapat 

dibuat kesimpulan mengenai 

pengertian ekspresi sistem persamaan 

linear dua, tiga variabel, dan 

pertidaksamaan linear dua variabel, 

 Portofolio 

Menyusun dan membuat 

rangkuman dari tugas-tugas 

yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 Tes  

Tes tertulis bentuk uraian 

mengenai menentukan 

himpunan penyelesaian 

sistem persamaan linear dua 

variabel dan tiga variabel, 

serta pertidaksamaan linear 

dua variabel, dan masalah 

nyata yang disajikan dalam 

model matematika, serta 

penyelesaiannya. 



cara menentukan himpunan 

penyelesaiannya, dan masalah nyata 

yang disajikan dalam model 

matematika, serta penyelesaiannya. 

 

Mengomunikasikan 

Menyampaikan  pengertian ekspresi 

sistem persamaan  linear dua, tiga 

variabel, dan pertidaksamaan linear 

dua variabel, cara menentukan 

himpunan penyelesaiannya, dan 

masalah nyata yang disajikan dalam 

model matematika, serta 

penyelesaiannya dengan lisan, dan 

tulisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

 

Sekolah   : SMA 

Kelas/Semester : X/1 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok             : Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan 

Linear Dua Variabel, dan Sistem 

Persamaan Linear Tiga Variabel 

Alokasi Waktu : 3 x 4 Jam Pelajaran 

 

 

A. Kompetensi Inti 

KI  1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 

sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara 

efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 



B. Kompetensi Dasar 

2.1. Memiliki motivasi internal, kemampuan bekerjasama, konsisten, sikap disiplin, rasa 

percaya diri, dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi berpikir dalam memilih dan 

menerapkan strategi menyelesaikan masalah. 

2.2. Mampu mentransformasi diri dalam berpilaku jujur, tangguh mengadapi masalah, 

kritis dan disiplin dalam melakukan tugas belajar matematika. 

2.3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu, jujur dan perilaku peduli 

lingkungan. 

3.1.  Mendeskripsikan konsep sistem persamaan linear dua dan tiga variabel serta 

pertidaksamaan linear dua variabel dan mampu menerapkan berbagai strategi yang 

efektif dalam menentukan himpunan penyelesaiannya serta memeriksa kebenaran 

jawabannya dalam pemecahan masalah matematika. 

 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran Persamaan dan Pertidaksamaan Linear 

Dua dan Tiga Variabel. 

2. Bekerjasama dalam kegiatan kelompok dan toleran terhadap proses pemecahan masalah 

yang berbeda dan kreatif. 

3. Menjelaskan dan memahami definisi Persamaan Linear Dua dan Tiga Variabel 

4. Menjelaskan dan memahami definisi Pertidaksamaan Linear Dua Variabel 

5. Menentukan Himpunan Penyelesaian untuk Sistem Persamaan Linear Dua dan Tiga 

Variabel, serta Pertidaksamaan Linear Dua Variabel 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dapat menjelaskan dan memahami definisi Persamaan Linear Dua Variabel 

2. Dapat menjelaskan dan memahami definisi Pertidaksamaan Linear Dua Variabel 

3. Dapat menentukan himpunan penyelesaian Persamaan Linear Dua Variabel 

 

E. Materi Matematika 

1. Persamaan Linear Dua Variabel dan Himpunan Penyelesaiannya 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) terdiri dari dua sistem  persamaan dua 

variabel yang memiliki satu penyelesaian. SPLDV sangat erat kaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari.  



Bentuk umum dari sistem persamaan linear dengan dua variabel 𝑥 dan 𝑦 adalah 

𝑎1𝑥 + 𝑏1𝑦 = 𝑐1 

    𝑎1, 𝑏1, 𝑐1,𝑎2, 𝑏2, 𝑐2 ∈ 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 
𝑎2𝑥 + 𝑏2𝑦 = 𝑐2 

 

 Terdapat 3 metode penyelesaian SPLDV untuk mendapatkan Himpunan 

Penyelesaiannya (HP), yaitu : 

1) Substitusi  

Metode Penyelesaian SPLDV menggunakan metode substitusi dilakukan dengan 

cara menyatakan salah satu variabel dalam bentuk variabel yang lain kemudian nilai 

variabel tersebut menggantikan variabel yang sama dalam persamaan yang lain 

2) Eliminasi  

Berbeda dengan metode substitusi yang mengganti variabel, metode eliminasi justru 

menghilangkan salah satu variabel untuk dapat menentukan nilai variabel yang lain. 

Dengan demikian, koefisien salah satu variabel yang akan dihilangkan haruslah sama 

atau dibuat sama. 

3) Grafik  

Grafik untuk persamaan linear dua variabel berbentuk garis lurus. Bagaimana 

dengan SPLDV? Ingat, SPLDV terdiri atas dua buah persamaan dua variabel, berarti 

SPLDV digambarkan berupa dua buah garis lurus. 

 

2. Pertidaksamaan Linear Dua Variabel dan Himpunan Penyelesaiannya 

Pertidaksamaan linear dengan dua variabel adalah suatu pertidaksaman yang di 

dalamnya memuat dua variabel dan masing-masing variabel itu berderajat satu.  

Contoh sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah sebagai berikut. 

3𝑥 +  8𝑦 ≥  24, 

𝑥 +  𝑦 ≥  4, 

𝑥 ≥  0, 

y ≥ 0. 

Himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua peubah adalah himpunan 

titik-titik (pasangan berurut (𝑥,𝑦)) dalam bidang kartesius yang memenuhi semua 

pertidaksamaan linear dalam sistem tersebut. Sehingga daerah himpunan 

penyelesaiannya merupakan irisan himpunan-himpunan penyelesaian dari 

pertidaksamaan dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu. 

 



Contoh : 

Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear  dari  5x + 3y ≤15 

 Penyelesaian :  

Mula-mula dilukis garis  5x + 3y = 15 dengan menghubungkan titik potong garis di 

sumbu x dan sumbu y. 

Titik potong garis dengan sumbu X maka y = 0, diperoleh x = 3 (titik (3,0)) 

Titik potong garis dengan sumbu Y maka x = 0, diperoleh y = 5 (titik (0,5)).  

 

Garis 5x + 3y = 15 tersebut membagi bidang kartesius menjadi dua bagian. Untuk 

menentukan daerah yang merupakan himpunan penyelesaian dilakukan dengan 

mengambil salah satu titik uji dari salah satu sisi daerah. Misalkan diambil titik (0,0), 

kemudian disubstitusikan ke pertidaksamaan sehingga diperoleh: 

5(0) + 3(0) ≤15 

0 ≤15 (benar), artinya dipenuhi. 

Jadi, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik (0,0), yaitu daerah yang 

diarsir pada gambar. 

 

 

 

 

 

 

3. Persamaan Linear Tiga Variabel  dan Himpunan Penyelesaiannya 

SPLTV merupakan perluasan dari SPLDV. Pada materi SPLTV setidaknya kita harus 

mempunyai persamaan minimal 3 persamaan dengan 3 variabel .  Misalnya: 2𝑥 +

 3𝑦 +  4𝑧 =  30.  Hal inilah yang membedakan dengan SPLDV, kalau SPLDV minimal 

2 persamaan, karena di SPLDV hanya terdapat 2 variabel.  

Bentuk umum dari sistem persamaan linear dengan tiga variabel 𝑥, 𝑦, dan 𝑧 adalah 

𝑎1𝑥 +  𝑏1𝑦 + 𝑐1𝑧 =  𝑑1 

𝑎2𝑥 +  𝑏2𝑦 +  𝑐2𝑧 = 𝑑2  𝑎1, 𝑏1, 𝑐1,𝑑1,𝑎2, 𝑏2, 𝑐2 ,𝑑2,𝑎3, 𝑏3, 𝑐3,𝑑3 ∈ 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 

𝑎3𝑥 +  𝑏3𝑦 +  𝑐3𝑧 =  𝑑3  

 



Terdapat 3 metode penyelesaian SPLTV untuk mendapatkan Himpunan 

Penyelesaiannya (HP), yaitu : 

1) Metode Eliminasi  

Metode ini bekerja dengan cara mengeliminasi (menghilangkan) variabel-variabel di 

dalam sistem persamaan hingga hanya satu variabel yang tertinggal. 

2) Metode Substitusi  

dengan cara menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. 

3) Metode Campuran  

dengan cara menggabungkan metode  eliminasi untuk mendapatkan variabel pertama 

dan substitusi untuk mendapatkan variabel kedua. 

 

F. Model/Metode Pembelajaran 

Pendekatan  : Scientific Learning 

Model Pembelajaran : Discovery Learning (Penemuan) 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

 Pertemuan ke-1 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru memberikan gambaran tentang pentingnya 

memahami Sistem Persamaan Dua Variabel. 

2. Guru memberikan apersepsi tentang materi yang 

akan dipelajari.  

3. Guru memberikan motivasi manfaat belajar Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel. 

10 menit 

Inti 1. Guru bertanya tentang Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel. 

2. Siswa diarahkan untuk membaca dan memahami 

konsep materi yang diajarkan. 

3. Siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan 

70 menit 



 

 Pertemuan Ke-2 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

tentang materi yang terkait dengan Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel dan himpunan 

penyelesaiannya. 

4. Siswa diberi kesempatan untuk menanggapi 

pertanyaan siswa yang lain dengan bimbingan guru. 

5. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok 

untuk memecahkan masalah yang ada. 

6. Siswa bersama-sama kelompok membahas dan 

memecahkan masalah dengan bantuan guru. 

7. Siswa dalam setiap kelompok diarahkan untuk 

mengisi LKS yang terkait dengan materi 

pembelajaran dengan bimbingan guru. 

Penutup 1. Siswa menyimpulkan mengenai Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel. 

2. Guru memberikan tugas rumah beberapa soal 

mengenai materi yang telah dipelajari. 

3. Guru menyuruh siswa  untuk membaca materi 

selanjutnya. 

10 menit 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengingatkan tentang materi pada pertemuan 

sebelumnya. 

2. Guru memberikan gambaran tentang pentingnya 

memahami Sistem Persamaan Tiga Variabel. 

3. Guru memberikan apersepsi tentang materi yang 

akan dipelajari.  

4. Guru memberikan motivasi manfaat belajar  Sistem 

Persamaan Tiga Variabel. 

10 menit 



 

 Pertemuan Ke-3 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Inti 1. Guru bertanya tentang Sistem Persamaan Linear 

Tiga Variabel. 

2. Siswa diarahkan untuk membaca dan memahami 

konsep materi yang diajarkan. 

3. Siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan 

tentang materi yang terkait dengan Sistem 

Persamaan Tiga Variabel dan himpunan 

penyelesaian. 

4. Siswa diberi kesempatan untuk menanggapi 

pertanyaan siswa yang lain dengan bimbingan guru. 

5. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok 

untuk memecahkan masalah yang ada.. 

6. Siswa dalam setiap kelompok diarahkan untuk 

mengisi LKS yang terkait dengan materi 

pembelajaran dengan bimbingan guru. 

70 menit 

Penutup 1. Siswa menyimpulkan mengenai Sistem Persamaan 

Linear Tiga Variabel. 

2. Guru memberikan tugas rumah beberapa soal 

mengenai materi yang telah dipelajari. 

3. Guru menyuruh siswa  untuk membaca materi 

selanjutnya. 

10 menit 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengingatkan tentang materi pada pertemuan 

sebelumnya. 

2. Guru memberikan gambaran tentang pentingnya 

memahami Sistem Pertidaksamaan Dua Variabel. 

3. Guru memberikan apersepsi tentang materi yang 

10 menit 



 

H. Alat/Media/Sumber Belajar 

1. Alat/Media Pembelajaran 

a. Penggaris, spidol, papan tulis 

b. Laptop dan Infocus 

2. Sumber Belajar 

a. Buku Matematika Kelas X 

b. Buku referensi dan artikel yang sesuai 

c. LKS Matematika Kelas X 

akan dipelajari.  

4. Guru memberikan motivasi manfaat belajar   

Sistem Pertidaksamaan Dua Variabel. 

Inti 1. Guru bertanya tentang Sistem Pertidaksamaan Dua 

Variabel. 

2. Siswa diarahkan untuk membaca dan memahami 

konsep materi yang diajarkan. 

3. Siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan 

tentang materi yang terkait dengan  Sistem 

Pertidaksamaan Dua Variabel dan himpunan 

penyelesaian. 

4. Siswa diberi kesempatan untuk menanggapi 

pertanyaan siswa yang lain dengan bimbingan guru. 

5. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok 

untuk memecahkan masalah yang ada.. 

6. Siswa dalam setiap kelompok diarahkan untuk 

mengisi LKS yang terkait dengan materi 

pembelajaran dengan bimbingan guru. 

70 menit 

Penutup 1. Siswa menyimpulkan mengenai Sistem 

Pertidaksamaan Dua Variabel.  

2. Guru memberikan tugas rumah beberapa soal 

mengenai materi yang telah dipelajari. 

3. Guru menyuruh siswa  untuk membaca materi 

selanjutnya. 

10 menit 



I. Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian Sikap  : Teknik Non Tes (Pengamatan Sikap dalam Pembelajaran) 

Penilaian Pengetahuan : Teknik Tes (Teknik Tertulis bentuk Uraian, Portofolio) 

Penilaian Keterampilan : Teknik Non Tes (Penugasan) 

No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 

1. Sikap 

a. Terlibat aktif dalam 

pembelajaran sistem 

persamaan linear dua 

dan tiga variabel, 

serta pertidaksamaan 

linear dua variabel . 

b. Bekerjasama dalam 

kegiatan kelompok. 

c. Toleran terhadap 

proses pemecahan 

masalah yang berbeda 

dan kreatif. 

 

Pengamatan sikap 

dalam pembelajaran 

 

Selama pembelajaran dan 

saat diskusi  

2. Pengetahuan 

a. Menjelaskan kembali 

pengertian sistem 

persamaan linear dua 

dan tiga variabel, 

serta pertidaksamaan 

linear dua variabel 

secara tepat, 

sistematis, dan 

menggunakan simbol 

yang benar.  

b. Menentukan 

himpunan 

penyelesaian sistem 

persamaan linear dua 

dan tiga variabel, 

serta pertidaksamaan 

linear dua variabel 

secara tepat. 

 

 

Tes tertulis dan 

Portofolio 

 

Penyelesaian tugas individu 

dan kelompok 



No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 

3. 

 

Keterampilan 

a. Terampil menerapkan 

konsep/prinsip dan 

strategi pemecahan 

masalah yang relevan 

yang berkaitan 

dengan sistem 

persamaan linear dua 

dan tiga variabel, 

serta pertidaksamaan 

linear dua variabel. 

 

Penugasan 

 

Penyelesaian tugas (baik 

individu maupun kelompok) 

dan saat diskusi 

 

 

 


