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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Abstraksi 

Dalam kamus besar bahasa  Indonesia (KBBI), abstraksi mempunyai 

arti proses atau perbuatan memisahkan
13

. Abstraksi di dalam matematika 

adalah proses untuk memperoleh intisari konsep matematika, 

menghilangkan kebergantungannya pada obyek dunia nyata yang pada 

mulanya mungkin saling berkaitan, dan memperumpun sehingga ia 

memiliki terapan-terapan yang lebih luas atau bersesuaian dengan 

penjelasan abstraksi lain untuk gejala yang setara. Sejalan dengan 

pendapat tersebut, Tall Mengatakan bahwa Abstraksi adalah proses 

penggambaran situasi tertentu ke dalam suatu konsep yang dapat 

dipikirkan (thinkable concept) melalui sebuah konstruksi. Konsep yang 

dapat dipikirkan tersebut kemudian dapat digunakan pada level berpikir 

yang lebih rumit dan kompleks. 
14

 

Abstraksi sendiri sangat erat kaitannya dengan proses berpikir 

abstrak. Abstraksi didalam matematika adalah proses untuk memperoleh 

intisari konsep matematika, menghilangkan kebergantungan pada obyek 

obyek dunia nyata yang pada mulanya mungkinkan saling berkaitan, dan 

memperumum sehingga ia memiliki terapan-terapan yang lebih luas atau 

bersesuaian dengan penjelasan abstrak lain untuk gejala yang setara.   

Menurut piaget  dalam Gray dan Tall mengemukakan tiga konsep 

abstraksi: 

1. Abstraksi empiris yang memfokuskan pada cara anak anak 

mengkontruksi sifat-sifat pada suatu obyek. 

                                                           
13

 Meity Taqdir Qodratillah dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, (Jakarta 
Timur : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa , 2011), hal 20 

14
 Sikky El Walida, Anies Fuady, Level Abstraksi Refleksi Mahasiswa dalam Pemecahan 

Masalah Matematika,(ISSN : 2442–4668,2017), hal. 41 
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2. Abstraksi empiris semu yang memfokuskan pada cara anak 

mengkontruksi sifat-sifat aksi pada suatu obyek 

3. Abstraksi reflektif yang memfokuskan pada ide tentang aksi dan operasi 

menjadi obyek tematik pada pemikiran atau asimilasi, yang berkaitan 

dengan kategorisasi operasi mental dan abstraksi terhadap obyek 

mental.
15

 

Berdasarkan uraian mengenai tiga konsep abstraksi, pembelajaran di 

sekolah berhubungan erat dengan proses abstraksi reflektif (teoritis), yaitu 

mencocokkan konsep matematika yang sudah jadi dengan pengalaman 

yang sudah tersimpan terlebih dahulu. Terutama kosep mengenai sistem 

persamaan linear tiga variabel. 

 

B. Kemampuan Abstraksi Matematis 

Kemampuan abstraksi matematis merupakan kemampuan siswa 

dalam memahami konsep dan membangun konsep sebelumnya yang baru 

untuk menemukan hubungan.
16

 Kemampuan abstraksi dalam pembelajaran 

matematika merupakan serangkaian kemampuan untuk menggambarkan 

konsep matematis dari permasalahan kontekstual. 

Seperti dalam penjelasan sebelumnya, penelitian ini menggunakan 

abstraksi reflektif, karena abstraksi ini mengacu pada kemampuan obyek 

untuk memproyeksikan struktur yang diciptakan berdasarkan aktivitas dan 

interpretasi subjek sendiri kepada situasi yang baru. 

Wiryanto mengemukakan level-level di dalam abstraksi reflektif 

menurut Cifarelli didefinisikan sebagai berikut
17

 : level pertama adalah 

pengenalan (recognition), level kedua adalah representasi (representation), 

level ketiga adalah abstraksi struktural (structural abstraction), level ke 

empat atau level tertinggi adalah kesadaran struktural (structural 

                                                           
15

 Wiryanto, Level-level Abstraksi dalam Pemecahan Masalah Matematika, (Jurnal 
Pendidikan Teknik Elektro, Vol. 03, No. 03, 2014), hal.. 570 

16
 Nastiti Handayani,  Profil Kemampuan Abstraksi Siswa Dalam Menyelesaikan Soal 

Integral Tak Tentu (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), hal. 2. 
17

 Ibid, hal. 572 
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awarenes). Untuk mengetahui level atau tahapan abstraksi siswa peneliti 

akan menggunakan level abtraksi yang dikemukakan oleh Cifarelli. 

Level pertama adalah pengenalan (recognition), Ciffareli 

menjelaskan bahwa “Recognition At this stage, the problem solver 

encounters a new situation, and recalls or identifies activity from previous 

situations as being approopriate”
18

 berarti mengidentifikasi suatu struktur 

matematika yang telah ada sebelumnya. Pengidentifikasian suatu struktur 

matematika ini terjadi apabila siswa menyadari bahwasanya suatu struktur 

yang telah digunakan sebelumnya ada pada masalah matematika yang 

dihadapi saat ini. Contohnya yaitu ketka siswa diberikan permasalahan 

tentang sistem persamaan linear tiga variabel dalam bentuk soal cerita, 

siswa dapat memahami dan menjelaskan yang diketahui dan yang 

ditanyakan. 

Level kedua adalah representasi (representation) Cifarelli 

menjelaskan “Representation. The problem solver utilizes a diagram in 

resolving a problematis situation to aid reflection. The problem solver is 

operating at this level if more control over the solution activity is 

demonstrated or, more presisely, if the solver represents this solution 

activity. This reflektive level requires the individual to demonstrate a 

certain degree of flexibility and control over prior activity in the sense that 

the activity could mentally be “run through”.
19

 Yang memiliki arti bahwa 

aktivitas siswa pada level ini, siswa menggunakan diagram di dalam 

pemecahan suatu situasi untuk membantu menerjemahkan suatu struktur 

matematika dengan menggunakan segala kemungkinan penyelesaian atau 

solusi yang mungkin. Maksud dari pernyataan diatas, pada level ini siswa 

mulai merepresentasikan soal kedalam bentuk matematika agar dapat 

dioperasikan sesuai dengan yang diminta. Merubah soal kedalam model 

matematika ini bisa dengan mengatitkan masalah sebelumnya dengan hal-

                                                           
18

 James Alan Petty, The Role Reflective Abstraction In The Conseptualization Of 

Infinity And Infinite Processes, (Indiana, Desesrtasi Tidak Diterbitkan, 1996), hal. 9 

19
 Ibid, hal. 20. 
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hal yang telah didapatkan siswa sebelumnya. Contohnya yaitu setelah 

siswa dapat menentukan yang diketahui dan ditanyakan pada level 

sebelumnya, maka pada level ini siswa dapat menuliskan bentuk 

matematika dari permasalahan yang diberikan. 

Level ketiga adalah abstraksi struktural (structural abstraction), 

ciffareli mengartikan “Structural abstraction. At this level, a problem 

solver is able to distance himself or herself from the activity in such a 

manner that he or she could reflect on and make abstraction from the re-

presentation of solution activity. This also suggests that the problem solver 

is able to reflect on potential, as well as, prior activity”.
20

 maksudnya, 

pada level ketiga ini siswa mampu membuat membuat abstraksi dan 

representasi aktivitas penyelesaian. Siswa juga mampu mengaitkan hal-hal 

dari aktivitas sebelumnya. Siswa dapat menggambarkan dan 

mereorganisasi segala aktivitas berpikirnya kemudian menginterpretasikan 

kedalam pengetahuan baru. Struktur, aktivitas dan pengetahuan yang baru 

dikonstruksi sehingga menambah kedalam pengetahuan siswa sendiri. 

Terjadinya aktivitas abstraksi ini kadang tidak disadari oleh siswa, namun 

kadang juga ada yang sadar. Contohnya yaitu setelah siswa mampu 

menuliskan yang diketahui dan ditanyakan serta juga dapat menuliskan 

bentuk matenatka maka pada level ini siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan dari struktur-struktur yang telah diperoleh dari level 

sebelumnya.   

Level ke-empat adalah kesadaran struktural (Structural Awarness). 

Ciffarelli, menjelaskan aktivitas siswa pada level ini sebagai berikut: 

“Structural awarness. A problem solver at this level will demonstrate an 

ability to anticipate result ofpotential activity whitout having to run 

through the activity in througt”. Pada level ini siswa akan menunjukkan 

satu kemampuan untuk mengantisipasi hasil-hasil dari aktivitas yang 

dipikirkan. Kesadaran struktural mengacu pada kesadaran metakognisi 

siswa mengenai aktivitas dan organisasi pada struktur kognitifnya. Siswa 

                                                           
20

 Ibid, hal. 20  
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mampu memikirkan struktur sedemikian sebagai objek-objek dan mampu 

membuat keputusan tentang hal tersebut tanpa mengusahakan bentuk fisik 

atau secara mental merepresentasikan metode penyelesaian. Karena pada 

level keempat, merupakan level tingkat tinggi sebab siswa akan mampu 

menunjukkan kemampuan serta penyelesaian suatu masalah matematika 

tanpa harus menyelesaiakan semua aktivitas berpikirnya. Contohnya yaitu, 

siswa memecahkan masalah yang baru dengan menggunakan struktur-

strutur yang telah dipelajari pada level sebelumnya dan siswa secara sadar 

menggunakan struktur-struktur tersebut. Berikut adalah kriteria abstraksi 

siswa beserta indikator dan deskriptor yang ditunjukkan dalam Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Indikator dan Deskriptor Level Abstraksi Reflektif. 

Level 

Abstraksi 

Reflektif 

Indikator Deskriptor 

Recognition Pengenalan 

struktur 

matematika baru 

dengan 

mengidentifikasi 

struktur 

sebelumnya 

Mengingat kembali aktivitas 

sebelumnya yang berkaitan dengan 

masalah yang sedang dihadapi 

Mengidentifikasi aktivitas 

sebelumnya yang berkaitan dengan 

masalah yang sedang dihadapi 

Representation Menyatakan 

masalah dalam 

bentuk 

matematika 

Menyatakan hasil pemikiran 

sebelumnya dalam bentuk diagram, 

simbol matematika, kata-kata, 

tabel, grafik untuk membantu 

refleksi 

Menerjemahkan dan 

mentransformasikan informasi atau 

struktur ke dalam model 

matematika 

Menjalankan metode solusi 

alternatif yang mungkin 

Structural 

Abstraction 

Membuat 

abstraksi dan 

representasi 

aktivitas 

penyelesaian 

masalah 

matematika 

Merefleksi aktivitas sebelumnya 

kepada situasi baru 

Mengembangkan strategi baru 

untuk suatu masalah, dimana 

sebelumnya belum digunakan 

Mengantisipasi sumber kesulitan 

selama proses penyelesaian apabila 

digunakan metode lain 
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Mereorganisasikan struktur 

masalah matematika berupa 

menyusun, mengorganisasikan dan 

mengembangkan 

Structural 

Awarness 

(Kesadaran 

Struktural) 

Mengantisipasi 

hasil dari aktivitas 

potensial tanpa 

harus 

menyelesaiakan 

semua aktivitas  

Mendemonstraksikan kemampuan 

untuk mengantisipasi hasil 

pemecahan masalah tanpa 

menjalankan semua aktivitas yang 

dipikirkan 

Memberikan argumen-argumen 

atau alasan-alasan terhadap 

keputusan yang dibuat 

Sadar akan kesulitan selama proses 

penyelesaian apabila digunakan 

alternatif metode penyelesaian 

yang lain 

Merefleksikan keputusan yang 

diperoleh untuk aktivitas 

selanjutnya 

Mendemonstrasikan/menunjukkan 

ringkasan aktivitasnya selama 

pemecahan masalah 

 

C. Memecahkan masalah 

Masalah adalah suatu yang harus diselesaikan.
21

 Pemecahan masalah 

merupakan bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting karena 

dlam proses pembelajaran maupun penyelesaian, siswa dimungkinkan 

memperoleh pengalaman menggunkan pengetahuan serta keterampilan 

yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang 

bersifat tidak rutin. Menurut Polya, pemecahan masalah adalah suatu 

usaha untuk mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu 

tujuan yang tidak dengan segera bisa dicapai.
22

 Polya membagi pemecahan 

masalah menjadi empat langkah sebagai berikut.
23

 

1. Memahami masalah (understanding the problem) 

                                                           
21

 Andy Iskandar, PracticalProblem Solving: Step by Step for Solving Problems, (Jakarta: 
Gramedia, 2017) hal. 8 

22
 Sikky El Walida dan Anies Fuady, Level Abstraksi Reflektif Mahasiswa dalam 

Pemecahan Masalah Matematika, (Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 3, No. 1,2017), hal.. 43 
23

Wiryanto, Level-level Abstraksi dalam Pemecahan Masalah Matematika, (Jurnal 
Pendidikan Teknik Elektro, Vol. 03, No. 03, 2014), hal.. 574 
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Pada langkah ini, siswa tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah 

dengan benar, bila tidak memahami masalah yang diberikan. Siswa 

harus bisa menunjukkan bagian-bagian prinsip dari masalah yang 

ditanyakan, yang diketahui, prasyarat. Karenanya guru menanyakan 

melalui pertanyaan , yaitu “yang diketahui”, “yang ditanyakan” dan 

“syarat-syarat” yang terdapat dalam soal. 

2. Merencanakan pemecahan masalah (devising a plan) 

Pada langkah ini sangat bergantung pada pengalaman siswa dalam 

menyelesaikan masalah. Pada umumnya, semakin bervariasi mereka, 

ada kecenderungan siswa lebih kreatif dalam menyusun rencana 

penyelesaian masalah. Memahami masalah untuk rencana pemecahan 

masalah mungkin panjang dan berliku-liku. Sesungguhnya keberhasilan 

utama menyelesaiakan masalah adalah gagasan rencana. Gagasan yang 

baik didasarkan pada pengetahuan atau pengalaman sebelumnya. Guru 

boleh bertanya, apakah soal ini berhubungan dengan sesuatu? 

3. Melaksanakan rencana (carrying out the plan) 

Pada langkah ini, guru seharusnya meminta siswa untuk memeriksa 

setiap langkah dalam melaksanakan rencana yang telah dirancang. Guru 

boleh bertanya, apakah siswa yakin bahwa langkah itu benar? 

4. Memeriksa kembali (looking back) 

Pada langkah ini, setelah diperoleh penyelesaian, siswa perlu 

memeriksa kembali hasil yang telah diperoleh. Guru boleh mengajukan 

pertanyaan, dapatkah siswa memeriksa hasilnya? Untuk memberikan 

tantangan dan kepuasaan dalam pemecahan masalah guru dapat 

mengajukan pertanyaan, dapatkah siswa memperoleh jawaban dengan 

cara yang berbeda? Dapatkah siswa menggunakan hasil atau metode ini 

untuk masalah lain? 

Tingkat kesulitan soal pemecahan masalah harus disesuaiakan 

dengan tingkat kemampuan anak. Berdasarkan hasil penelitian Driscoll, 

pada anak usia sekolah dasar erat sekali hubungannya dengan kemampuan 

pemecahan masalah, sehingga perlu memperhatikan tingkat kesulitan dan 
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tingkat kemampuan anak. Sedangkan pada anak yang lebih dewasa, 

misalkan untuk siswa sekolah menengah kaitannya antar dua hal tersebut 

sangat kecil. 

D. Kemampuan Abstraksi Matematis dalam Memecahkan Masalah 

Berdasarkan uaraian pemecahan masalah diatas, peneliti akan 

menggunakan level abstraksi menurut Cifarelli dan menggunakan proses 

pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Polya untuk mengetahui 

kemampuan abstraksi siswa dalam memecahkan masalah. Berikut adalah 

indikator kemampuan abstraksi matematis dalam memecahkan masalah 

yang disusun peneliti seperti pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Indikator Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa 

dalam Memecakan Masalah. 

Langkah Pemecahan 

Masalah 

Level Abstraksi Kriteria dan 

Aktivitasnya 

Memahami Masalah Pengenalan 

(Recognition) 

Siswa mampu 

memahami, mengingat 

dan mengaitkan aktivitas 

sebelumnya (Materi 

SPLTV) 

Representasi 

(Representation) 

Siswa mampu 

menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan 

Abstraksi Struktural 

(Structural Abstraction) 

Siswa mampu 

menyatakan hubungan 

antara apa yang 

diketahui dengan apa 

yang ditanyakan 

Kesadaran struktural 

(Structural Awareness) 

Siswa mampu 

mengungkapkan apa 

yang diabstraksikan 

tentang yang diketahui 

dan yang ditanyakan 

Merencanakan 

pemecahan masalah 

Pengenalan 

(Recognition) 

Siswa mampu 

merencanakan 

pemecahan masalah: 

mengingat kembali apa 

yang yang diketahui dan 

ditanya, serta metode 

pemecahan masalah 
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yang sudah pernah 

diselesaikan  

 Representasi 

(Representation) 

Siswa mampu 

memisalkan kedalam 

variabel 

 Abstraksi Struktural 

(Structural Abstraction) 

Mengabstraksikan 

struktur yang sudah 

direpresentasikan dengan 

simbol-simbol 

 Kesadaran struktural 

(Structural Awareness) 

Siswa mampu menyadari 

dan mengekspressikan 

apa yang diabstraksikan 

tentang yang 

direpresentasikan dengan 

simbol x dan y.  

Melaksanakan rencana Pengenalan 

(Recognition) 

Siswa mampu 

melaksanakan rencana: 

Mengenal kembali 

struktur masalah yang 

sudah pernah 

diselesaikan, dan 

menghubungkan atau 

membandingkan ke 

situasi masalah yang 

dihadapi. 

 Representasi 

(Representation) 

Siswa mampu 

menjalankan metode 

solusi alterantif yang 

mungkin (misal 

substitusi), dengan 

memberikan nomor pada 

masing-masing 

persamaan. 

 Abstraksi Struktural 

(Structural Abstraction) 

Siswa mampu 

mengabstraksikan 

persamaan yang akan di 

substitusikan, misal 

mensubstitusikan 

persamaan (1) ke 

persamaan (2). 

 Kesadaran struktural 

(Structural Awareness) 

Siswa mampu 

mengantisipasi kesulitan 

apabila menggunakan 

metode baru atau metode 

lain, menyadari metode 

yang digunakan, dan 



19 
 

 
 

menyadari hasil yang 

diperoleh perlu diperiksa 

kembali 

Memeriksa Kembali Pengenalan 

(Recognition) 

Siswa mampu mengenal 

kembali hasil: 

Mengingat kembali hasil 

yang diperoleh. 

 Representasi 

(Representation) 

Siswa mampu 

memeriksa kembali 

hasil, dengan 

memasukkan hasil ke 

persamaan. 

 Abstraksi Struktural 

(Structural Abstraction) 

Siswa mampu 

menyimpulkan hasil 

 Kesadaran struktural 

(Structural Awareness) 

Siswa mampu 

mengantisipasi hasil 

yang diperoleh apabila 

menggunakan metode 

baru dan menyadari 

keputusan/kesimpulan 

yang diperoleh, 

meringkas aktivitas 

pemecahan masalah. 

 

E. Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel 

Sistem persamaan linear tiga variabel terdiri dari beberapa buah 

persamaan linear dengan tiga variabel. Bentuk umum dari persamaan 

linear tiga variabel adalah sebagai berikut. 

ax + by + cz = d  

a, b, c, d, merupakan bilangan real, tapi a, b, c, d, tidak boleh 

semuanya 0. Persamaan tersebut memiliki banyak solusi. Salah satu solusi 

dapat diperoleh dengan mengumpamakan sembarang nilai pada dua 

variabel untuk menentukan nilai variabel ketiga. Sebuah nilai (x, y, z) 

merupakan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel 

jika nilai (x, y, z) memenuhi ketiga persamaan yang ada di dalam SPLTV. 

Himpunan penyelesaian SPLTV dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu 

metode substitusi, metode eliminasi, metode campuran dan metode 

determinasi. 
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Metode Substitusi 

Metode substitusi adalah metode penyelesaian sistem persamaan 

linear dengan cara menyubstitusikan nilai salah satu variabel dari satu 

persamaan ke persamaan lain. Metode ini dilakukan sampai diperoleh 

semua nilai variabel dalam sistem persamaan linear tiga variabel. 

Metode substitusi lebih mudah digunakan pada SPLTV yang 

memuat persamaan berkoefisien 0 atau 1. Berikut adalah langkah-langkah 

penyelesaian dengan metode substitusi. 

1. Tentukan persamaan yang memiliki bentuk sederhana. Persamaan 

dengan bentuk sederhana memiliki koefisien 1 atau 0. 

2. Nyatakan salah satu variabel dalam bentuk dua variabel lain. 

Contohnya, variabel x dinyatakan dalam variabel y atau z. 

3. Substitusikan nilai variabel yang diperoleh pada langkah kedua ke 

persamaan lain yang ada di SPLTV, sehingga diperoleh sistem 

persamaan linear dua variabel (SPLDV). 

4. Tentukan penyelesaian SPLDV yang diperoleh pada langkah ketiga. 

5. Tentukan nilai semua variabel yang belum diketahui. 

Contoh soal dan penyelesaiannya: 

Dengan metode subtitusi, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem 

persamaan berikut: 

{

        
         
          

  

Penyelesainnya; 

         (i) 

          (ii) 

           (iii) 

Dari persamaan (i): 

         

         (iv) 

Persamaan (iv) disubtitusikan ke persamaan (ii) 
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        (v) 

Persamaan (iv) disubtitusikan ke persamaan (iii) 

           

               

          (vi) 

Persamaan (v) disubtitusikan ke persamaan (vi) 

               

            

         

     

Untuk     disubtitusikan ke persamaan (v): 

        

            

Untuk     dan     disubtitusikan ke persamaan (iv): 

         

            

Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah {       } 

Metode Eliminasi  

Metode eliminasi adalah metode penyelesaian sistem persamaan 

linear dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada dua buah 

persamaan. Metode ini dilakukan sampai tersisa satu buah variabel. 

Metode eliminasi dapat digunakan pada semua sistem persamaan 

linear tiga variabel. Tapi metode ini memerlukan langkah yang panjang 

karena tiap langkah hanya dapat menghilangkan satu variabel. Diperlukan 

minimal 3 kali metode eliminasi untuk menentukan himpunan 

penyelesaian SPLTV. Metode ini lebih mudah jika digabung dengan 

metode substitusi. 
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Langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode eliminasi 

adalah sebagai berikut. 

1. Amati ketiga persamaan pada SPLTV. Jika ada dua persamaan yang 

nilai koefisiennya sama pada variabel yang sama, kurangkan atau 

jumlahkan kedua persamaan agar variabel tersebut berkoefisien 0. 

2. Jika tidak ada variabel berkoefisien sama, kalikan kedua persamaan 

dengan bilangan yang membuat koefisien suatu variabel pada kedua 

persamaan sama. Kurangkan atau jumlahkan kedua persamaan agar 

variabel tersebut berkoefisien 0. 

3. Ulangi langkah 2 untuk pasangan persamaan lain. Variabel yang 

dihilangkan pada langkah ini harus sama dengan variabel yang 

dihilangkan pada langkah 2. 

4. Setelah diperoleh dua persamaan baru pada langkah sebelumnya, 

tentukan himpunan penyelesaian kedua persamaan menggunakan 

metode penyelesaian sistem persamaan linear Dua variabel (SPLTD). 

5. Substitusikan nilai dua variabel yang diperoleh pada langskah ke-4 

pada salah satu persamaan SPLTV sehingga diperoleh nilai variabel 

ketiga. 

Contoh soal dan penyelesaiannya: 

Tentukan nilai x, y, dan z yang memenuhi sistem persamaan berikut! 

{

         
           
           

  

Penyelesaiannya : 

           (i) 

             (ii)  

             (iii)  

Eliminasi variabel x dari persamaan (i) dan (ii):  

              2           

                         

               (iv) 
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Eliminasi variabel x dari persamaan (i) dan (iii):  

                          

                           

             (v) 

Eliminasi variabel y dari persamaan (i) dan (ii):  

              2           

                         

              (vi) 

Eliminasi variabel y dari persamaan (ii) dan (iii): 

                          

                           

             (vii) 

Eliminasi variabel z dari persamaan (iv) dan (v): 

                        

                       

             

               

Eliminasi variabel y dari persamaan (iv) dan (v): 

                          

                       

            

              

Eliminasi variabel z dari persamaan (vi) dan (vii): 

                       

                       

              

              

Jadi himpunan penyelesaiannya adalah {        } 

Metode Eliminasi-Subtitusi 
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Penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode 

gabungan/campuran merupakan cara penyelesaian dengan 

menggabungkan dua metode sekaligus, yakni metode eliminasi dan 

metode subtitusi. Metode ini bisa dikerjakan dengan subtitusi terlebih 

dahulu atau dengan eliminasi terlebih dahulu. 

Berikut adalah contoh soal dan penyelesaiannya. 

Tentukan nilai x, y, dan z yang memenuhi sistem persamaan berikut! 

{

        
          
          

  

penyelesaiannya :  

2         (i) 

             (ii)  

            (iii)  

Eliminasi x persamaan (i) dan (ii) 

2                       

                             

              (iv) 

Eliminasi x persamaan (i) dan (iii) 

2                    

                            

                (v) 

Eliminasi y persamaan (iv) dan (v) 

                                

                                  

              ⇔     

Setelah nilai z diperoleh, subtitusikan      ke dalam persamaan (iv) 

         

⇔            

⇔         

⇔       
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⇔     

Subtitusikan     dan      kedalam persamaan (i) 

2        

⇔          

⇔        

⇔      

⇔     

Jadi, diperoleh penyelesaiannya adalah             . 

Metode Determinan 

Determinan adalah suatu bilangan yang berkaitan dengan matriks 

bujur sangkar (persegi). Determinan dapat pula digunakan untuk mencari 

penyelesaian sistem persamaan linear baik dua variabel (SPLDV) maupun 

tiga variabel (SPLTV). 

Langkah-langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLTV 

dengan metode determinan adalah sebagai berikut. 

1. Ubahlah sistem persamaa linear tiga variabel ke dalam bentuk matriks 

2. Menentukan nilai determinan matriks A (D), determinan x (Dx), 

determinan y (Dy), dan determinan z (Dz) 

3. Menentukan nilai x, y, dan z 

Berikut adalah contoh soal dan penyelesaiannya. 

Tentukan nilai x, y, dan z yang memenuhi sistem persamaan berikut! 

{
        

    
                  

  

   
   

       

  
   
     

  

Penyelesaiannya: 

a1 = 1, a2 = 1, a3 = 75, b1 = 1, b2 = -2, b3 = 120, c1 = 1, c1 = 0, c3 = 150, d1 = 

40, d2 = 0, d3 = 4020 

Oleh karena itu, nilai           ditentukan sebagai berikut. 
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Jadi, penyelesaiannya adalah x=22, y=11, dan z=7. 

F. Penelitian Terdahulu 

Agar landasan penelitian lebih jelas dan kuat, penulis melakukan 

penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang terkait dengan objek yang 

menjadi kajian dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelusuran 

terhadap penelitian terdahulu diperoleh bebarapa penelitian yang relevan 

dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Wiryanto (2014). Beliau mengungkapkan dalam penelitian ini bahwa 

abstraksi mahasiswa Fakultas Teknik Unesa dalam pemecahan masalah 

matematika pada topik aplikasi turunan pengoptimuman menggunakan 

langkah langkah Polya; dan setiap langkah-langkah tersebut dapat 

ditentukan abstraksi mahasiswa melalui aktivitas-aktivitas level 

abstraksinya yang dominan/muncul pada setiap langkahnya. Saran-

saran yang diberikan beliau adalah hasil level-level abstraksi 

mahasiswa di Fakultas Teknik Unesa ini dapat diterapkan pada 

matakuliah lain atau mata pelajaran matematika sendiri untuk jenjang 
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sekolah menengah, dengan harapan agar diperoleh gambaran tentang 

pemahaman siswa/ mahasiswa melalui abstraksinya untuk 

meningkatkan kemampuan pemahaman siswa dan peningkatan hasil 

belajar siswa. Terdapat persamaan dan perbedaan yang dimiliki 

penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan pendekatan Kualitatif, 

meneliti tentang kemampuan abstraksi dengan menggunakan level 

abstraksi, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada subjek dan 

materi yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan mahasiswa 

sebagai subjek, dan materi yang digunakan adalah aplikasi turunan 

(Derivatif).
24

 

2. Eni Fatatik (2019). Hasil dari penelitian ini yaitu kemampuan abstraksi 

dalam pemecahan masalah siswa dengan prestasi belajar tinggi mampu 

memenuhi seluruh level kemampuan abstraksi (interiorisasi, koordinasi, 

enkapsulasi, dan generalisasi), Kemampuan abstraksi dalam pemecahan 

masalah siswa dengan prestasi belajar sedang belum mampu memenuhi 

keseluruhan level kemampuan abstraksi (interiorisasi, koordinasi, 

enkapsulasi, dan generalisasi), Kemampuan abstraksi dalam pemecahan 

masalah siswa dengan prestasi belajar rendah belum mampu memenuhi 

seluruh level kemampuan abstraksi (interiorisasi, koordinasi, 

enkapsulasi, dan generalisasi). Saran-saran yang diberikan peneliti 

adalah untuk sekolah, hendaknya dapat mendukung setiap kegiatan 

yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan siswa terutama 

kemampuan abstraksi matematis siswa. Saran untuk guru yaitu 

hendaknya menerapkan strategi dan metode pembelajaran tertentu 

untuk memudahkan siswa meningkatkan kemampuan abstraksi. Saran 

untuk siswa yaitu ketika proses pembelajaran berlangsung hendaknya 

siswa mendengarkan dengan seksama yang dijelaskan oleh guru, lebih 

banya belajar terkait istilah matematika (misal: definisi persamaan, 

variabel, koefisien, dan konstanta). Terdapat beberapa persamaan dan 

                                                           
24

 Wiryanto, Level-level Abstraksi dalam Pemecahan Masalah Matematika, (Jurnal 
Pendidikan Teknik Elektro, Vol. 03, No. 03, 2014), hal.. 569-578. 
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perbedaan yang dimiliki penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan 

Kualitatif, meneliti tentang kemampuan abstraksi, sedangkan 

perbedaannya adalah terletak pada subjek dan materi yang digunakan 

yaitu siswa sekolah menengah pertama dan siswa yang diamati 

berdasarkan prestasi belajarnya.
25

 

                                                           
25

 Eni Fatatik. Analisis Kemampuan Abstraksi Siswa Kelas VIII Dalam Memecahkan 
Masalah Pada Materi Sistem Persamaan Linear Variabel Di SMP Terpadu Abul Faidl Wonodadi 
Blitar.  (Tulungagung, IAIN Tulungagung, 2018). Hal. 74 
 

Nama 

Peneliti 

Tahun Hasil Persamaan Perbedaan 

Wiryanto 2014 Abstraksi 

mahasiswa 

Fakultas Teknik 

Unesa dalam 

pemecahan 

masalah 

matematika pada 

topik aplikasi 

turunan 

pengoptimuman 

menggunakan 

langkahlangkah 

Polya; dan setiap 

langkah-langkah 

tersebut dapat 

ditentukan 

abstraksi 

mahasiswa melalui 

aktivitas-aktivitas 

level abstraksinya 

yang 

dominan/muncul 

pada setiap 

langkahnya. 

a. Menggunakan 

pendekatan 

Kualitatif 

b. Meneliti tentang 

kemampuan 

abstraksi 

dengan 

menggunakan 

level abstraksi 

Dalam penelitian ini 

subjek yang diamati adalah 

mahasiswa dan materi 

yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

aplikasi turunan 

(Derivatif). 

Eni Fatatik 2019 1. Kemampuan 

abstraksi dalam 

pemecahan 

masalah siswa 

dengan prestasi 

belajar tinggi 

c. Menggunakan 

pendekatan 

Kualitatif 

d. Meneliti tentang 

kemampuan 

abstraksi 

a. Dalam penelitian ini 

subjek yang diamati 

adalah siswa pada 

jenjang SMP/MTs dan 

materi yang digunakan 

dalam penelitian. 
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mampu 

memenuhi 

seluruh level 

kemampuan 

abstraksi 

(interiorisasi, 

koordinasi, 

enkapsulasi, 

dan 

generalisasi) 

2. Kemampuan 

abstraksi dalam 

pemecahan 

masalah siswa 

dengan prestasi 

belajar sedang 

belum mampu 

memenuhi 

keseluruhan 

level 

kemampuan 

abstraksi 

(interiorisasi, 

koordinasi, 

enkapsulasi, 

dan 

generalisasi) 

3. Kemampuan 

abstraksi dalam 

pemecahan 

masalah siswa 

dengan prestasi 

belajar rendah 

belum mampu 

memenuhi 

seluruh level 

kemampuan 

abstraksi 

(interiorisasi, 

koordinasi, 

enkapsulasi, 

dan 

generalisasi). 

matematis b. Siswa yang diamati 

berdasarkan prestasi 

belajarnya 
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G. Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan diagram diatas, berangkat dari kemampuan 

matematika siswa dari tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian siswa 

memecahkan masalah. Dari memecahkan masalah dan wawancara, subjek 

dapat dilihat apakah siswa dapat  memenuhi 4 level tersebut yaitu 

Pengenalan, Representasi, Abstraksi Strutural dan KesadaranStruktural.

Pengenalan 

(Recognition) 

Representasi 

(Representatio

n) 

Analisis Kemampuan Abstraksi Matematis  

Identifikasi Kemampuan Siswa 

Tinggi Sedang Rendah 

Memecahkan masalah matematika yang diberikan 

Wawancara subjek 

Abstraksi Struktural 

(Structural 

Abstraction) 

Kesadaran 

struktural 

(Structural 

Awareness) 


