
 1

I. PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan peran yang sangat 

besar dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Karena itu perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi menuntut perlunya pembaharuan di bidang pendidikan 

dan ilmu pengetahuan. 

Pembaharuan yang dilakukan merupakan upaya untuk mewujudkan tantangan 

kebutuhan masyarakat  akan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan yang 

memberikan bekal kepada anak didik sehingga kelak dapat menyesuaikan diri dalam 

kehidupan masyarakat yang sudah semakin terikat pada kemajuan-kemajuan ilmu 

pengetahuan serta hasil-hasilnya di bidang teknologi.Untuk dapat menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi perlu peningkatan mutu pendidikan khususnya 

pendidikan matematika sebagai ilmu dasar untuk semua jenis dan tingkat 

pendidikan. 

Matematika memainkan peranan yang sangat penting dalam mengantar 

pemikiran manusia kepada suatu logika berpikir interdisipliner yang sekarang telah 

menjadi pendekatan yang ampuh untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Menurut pengalaman dan pengamatan, terdapat anak-anak yang 

menyenangi matematika hanya pada permulaan mereka berkenalan dengan 

matematika sederhana. Makin tinggi sekolahnya dan makin sukar matematika yang 

dipelajarinya makin kurang minatnya. Matematika dianggap sebagai ilmu yang 

sukar, ruwet dan banyak memperdayakan. Dengan alasan ini dikembangkan 

berbagai metode dan strategi pembelajaran matematika. Berbagai macam metode 

dan strategi pembelajaran matematika dapat digunakan di sekolah.  
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Selanjutnya di sekolah menengah umum kelas XI, salah satu pokok bahasan yang 

harus diajarkan adalah program linier. Program linier adalah suatu model 

matematika yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah pengalokasian 

sumber daya yang terbatas secara optimal. Program linier mencakup perencanaan 

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan menggunakan anggapan-anggapan 

hubungan linier untuk mencapai hasil yang maksimal. Pokok bahasan program linier 

ini banyak menyajikan masalah-masalah yang sifatnya menantang untuk 

diselesaikan dan bentuk soal-soalnya tidak bersifat rutin. Namun kalangan siswa 

kadang mengeluh pada proses penyelesaian soal-soal program linier, mereka 

beranggapan cukup rumit dengan soal-soal yang berbelit-belit dan membutuhkan 

waktu yang lama. 

B. Pembatasan Masalah 

Tulisan ini membatasi pada pembelajaran pokok bahasan program linier yang 

memaparkan kesulitan-kesulitan yang umumnya dihadapi siswa dan alternatif 

penyelesaiannya sehingga siswa bisa lebih mudah memahaminya. 
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II. PEMBAHASAN 

 

A. Pengertian Matematika Sekolah 

Matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan kepada siswa sekolah 

formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Materi matematika sekolah 

bersifat elementer dan merupakan konsep esensial sebagai dasar untuk 

mempelajari konsep yang lebih tinggi. 

Pelajaran matematika dianggap sebagai mata pelajaran inti, dalam arti bahwa 

pelajaran tersebut harus diikuti oleh semua pelajaran selama seluruh waktu sekolah. 

Kedudukan mata pelajaran matematika yang demikian penting dalam rencana 

pelajaran dan susunan organisasi sekolah memang tidak hanya berdasarkan sejarah, 

melainkan juga dikatakan menurut teori secara pengetahuan dan ilmiah. 

Para pelajar memerlukan matematika untuk memenuhi kebutuhan praktis dan 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti bahwa matematika 

sekolah bertujuan untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dan melatih siswa dalam berpikir logis dan rasional, 

kritis dan cermat dalam menghadapi suatu masalah, baik di dalam lingkungan 

matematika maupun di luarnya. 

B. Pengertian Masalah  

Di dalam menyelesaikan atau membuktikan suatu soal seringkali seseorang 

menghadapi masalah atau kesulitan-kesulitan. Sedangkan masalah itu sendiri 

didefenisikan oleh beberapa ahli dengan rumusan yang berbeda  namun prinsip dan 

tujuan sama. 

(Hayes, 1992) Suatu masalah merupakan kesenjangan antara keadaan sekarang 

dengan tujuan yang ingin dicapai sedangkan kita tidak mengetahui apa yang harus 

dikerjakan untuk mencapai tujuan tersebut.  
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Menurut Bell suatu situasi dikatakan masalah bagi sesorang jika ia menyadari 

keberadaan situasi tersebut, mengakui bahwa situasi tersebut memerlukan tindakan 

dan tidak dengan segera dapat menemukan pemecahannya. 

Dari  beberapa pengertian masalah yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan 

bahwa masalah adalah suatu situasi atau kondisi sulit yang memerlukan jawaban 

dengan segera dan tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara yang rutin, tetapi 

penyelesaiannya memerlukan penerapan berbagai kemampuan seperti aplikasi, 

analisis, sintesis dan evaluasi. 

C. Program Linier  

Ada pepatah mengatakan “ Tak Kenal Maka Tak Sayang “, demikian pula halnya 

jika kita berhadapan dengan masalah matematika khususnya pokok bahasan 

program linier terlebih dahulu kita harus mengenali apa itu program linier dan 

istilah-istilah apa saja yang termasuk di dalamnya. 

Salah satu cabang matematika yang saat ini banyak digunakan adalah masalah-

masalah yang bersifat pengoptimasian, dan salah satu diantaranya adalah masalah 

program linier. Pengertian program linier itu sendiri berasal dari kata “Programing” 

yang berarti alokasi sumber-sumber yang terbatas untuk memenuhi tujuan tertentu 

dan kata “Linier” yang menunjukkan pengertian bahwa variabel-variabel yang 

bekerja pada masalah tersebut berpangkat (berderajat) satu.  

Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa program linier ialah suatu 

pengoptimalan persamaan linier berkenaan dengan kendala-kendala linier yang 

dihadapinya. Program linier adalah suatu metode untuk mencari nilai maksimum 

atau nilai minimum dari bentuk linier pada daerah yang dibatasi oleh grafik-grafik 

fungsi linier. Masalah program linier berarti masalah pencarian nilai-nilai optimum 

(maksimum atau minimum) sebuah fungsi linier pada suatu sistem. Fungsi linier 

yang hendak dicari optimumnya berbentuk sebuah persamaan ataupun 

pertidaksamaan. 
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Program linier ini kebanyakan dipergunakan dalam ilmu ekonomi untuk 

memodelkan masalah-masalah produksi untuk memperoleh laba yang maksimum 

atau meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Masalah- masalah yang berkaitan 

dengan program linier banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita 

memerlukan pengetahuan yang cukup di dalamnya  

Beberapa istilah-istilah dalam program linier 

Model matematika  

Merupakan penyajian dari bahasa sehari-hari menjadi bahasa (bentuk-bentuk) 

matematika yang lebih sederhana dan mudah untuk dipahami. 

Fungsi tujuan  

Sebuah fungsi linier dengan 2 variabel x dan y yang merupakan tujuan dari masalah 

program linier. Model matematikanya z = ax + by, di mana x ³0 dan y ³  0 

sedangkan a, b dikenal sebagai koefisien yang mempengaruhi fungsi tujuan. 

Konstrain  

Faktor kondisi yang harus dipenuhi oleh sebuah masalah program linier agar fungsi 

tujuan dapat mencapai nilai optimum yang diharapkan. Model matematikanya 

px + qy £  r, atau 

px + qy ³  r 

Di mana x ³  0 dan y ³  0 ; p, q, r real 

Daerah feasibel 

Daerah yang memenuhi semua pensyaratan yang diberikan pada sebuah masalah 

program linier. 

Titik optimum 

Titik (x,y) pada daerah feasibel yang membuat fungsi tujuan z = ax + by mencapai 

nilai optimum. 

Titik minimum 
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Titik (x,y) pada daerah feasibel yang membuat fungsi tujuan z = ax + by mencapai 

nilai minimum. 

 

 

D. Contoh Kasus dan Metode Pemecahannya 

Seorang pemilik toko sepatu ingin menambah isi tokonya dengan sepatu sekolah 

untuk anak laki-laki paling sedikit 100 pasang dan untuk anak perempuan paling 

sedikit 150 pasang. Toko tersebut dapat memuat 400 pasang sepatu. Keuntungan 

yang diharapkan dari setiap pasang sepatu laki-laki sebesar Rp 10.000,00 dan sepatu 

perempuan sebesar Rp 5000,00. Berapa pasang sepatu sekolah untuk anak-anak 

laki-laki dan anak perempuan  yang harus dipilih pemilik toko agar menghasilkan  

keuntungan maksimum ? 

Langkah-langkah penyelesaiannya 

Langkah I 

Tuliskan apa yang diketahui pada soal! 

Sepatu sekolah untuk anak laki-laki paling sedikit 100 pasang. 

Sepatu sekolah untuk anak perempuan paling sedikit 150 pasang. 

Kapasitas toko sebesar 400 pasang sepatu. 

Keuntungan yang diharapkan untuk setiap pasang sepatu laki-laki Rp 10.000,00 dan 

sepatu perempuan Rp 5000,00. 

Langkah II 

Tentukan apa yang ditanyakan dalam soal! 

Berapa pasang sepatu sekolah untuk anak-anak laki-laki dan anak perempuan  yang 

harus dipilih pemilik toko agar menghasilkan  keuntungan maksimum ? 

Langkah III 

Buatlah model matematikanya! 

Misalkan  
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Sepatu sekolah untuk anak laki-laki = x pasang. 

Sepatu sekolah untuk anak perempuan  = y pasang. 

fungsi tujuannya 

z = 10.000x + 5.000y 

 

Fungsi kendala atau konstrainnya 

x + y £  400…………. 1k  

x ³100……………… 2k   

y ³150……………… 3k  

 

Langkah IV 

Ubah bentuk pertidaksamaan di atas ke dalam bentuk persamaan kemudian 

tentukan titik potongnya dengan sumbu x = 0 dan y = 0 ! 

x +y = 400, untuk x = 0Þ  y = 400, jadi titik potongnya (0,400) 

      y = 0Þ  x = 400, jadi titik potongnya (400,0) 

Titik potong antara 1k  dan 2k  

Subtitusi x =100……( 2k )  pada x + y = 400……( 1k ) maka diperoleh titik potongnya 

(100,300). 

Titik potong antara 1k  dan 3k  

Subtitusi y = 150……( 3k )  pada x + y = 400……( 1k ) maka diperoleh titik potongnya 

(250,150). 

 

Langkah V 

Buatlah gambar atau grafik daerah himpunan penyelesaiannya (feasibel)! 

Grafik seperti Gambar 1 di bawah ini dapat kita buat setelah titik potong setiap 

fungsi dengan sumbu x maupun y kita peroleh. 
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Gambar 1 

Selanjutnya kita arsir daerah yang bukan himpunan penyelesaian seperti Gambar 

2 dengan memberikan warna yang berbeda agar tampak lebih jelas, di mana untuk 

arsiran warna merah yang bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian 1k : x + 

y £  400, warna hijau yang bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian 2k : x 

³  0, dan warna biru menunjukkan daerah yang bukan himpunan penyelesaian  3k  : 

y ³  0.  
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Gambar 2 

Dari Gambar 2 di atas sangat tampak dengan jelas daerah yang bersih atau tidak 

kena arsiran, di mana kita telah sepakati sebelumnya bahwa daerah yang tidak 

diarsir adalah  daerah himpunan penyelesaian berupa daerah segitiga ABC dengan 

titik-titik ujung   A, B dan C. 

Langkah VI 

Selanjutnya menentukan titik optimum atau harga z maksimum dengan 

mencoba memasukkan atau mensubtitusi koordinat titik-titik ujung  pada fungsi 

tujuan z = 10.000x + 5.000y. 

 

titik x y Z = 10.000x + 5.000y 

A 

B 

C 

100 

100 

250 

150 

300 

150 

Rp 1.750.000,00 

Rp 2.500.000,00 

Rp 3.250.000,00 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai z maksimum yaitu Rp 3.250.000,00 pada titik x = 

250 dan y = 150 atau pada saat sepatu untuk anak laki-laki sebanyak  250 pasang 

dan sepatu untuk anak perempuan sebanyak 150 pasang. 
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E. Contoh Hasil Kerja Siswa 
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Dari hasil kerja siswa terhadap contoh kasus seperti di atas kita dapat 

mengomentari bahwa  

· Kesulitan siswa dalam menentukan model matematika dari fungsi kendalanya, 

hal ini terlihat pada penulisan fungsi kendala yang seharusnya £  (paling sedikit) 

dituliskan = 

· Kesulitan siswa dalam langkah-langkah penyelesaian dari soal-soal program linier 

itu sendiri, hal ini terlihat dari hasil kerja siswa yang tidak menuliskan langkah-

langkah penyelesaian yang tersruktur misalnya langkah awal mengubah bentuk 

pertidaksamaan fungsi kendala ke bentuk persamaan, kemudian menentukan 

titik potong masing-masing fungsi, menggambar grafik fungsi serta menentukan 

titik-titik ujung  yang kemudian disubtitusi pada fungsi tujuan sehingga 

mempermudah kita dalam menyelesaikan soal. 

· Kesulitan siswa dalam memahami konsep, hal ini terlihat pada proses 

pensubtitusian suatu nilai  pada suatu fungsi yang tidak seharusnya sehingga 

menarik kesimpulan  tentang nilai  x dan y yang salah, hal ini disebabkan karena 

siswa tidak memahami tentang maksud dari fungsi kendala dan fungsi tujuan 

maupun hubungan antara keduanya dari suatu program linier. 

F. Masalah yang Umumnya Dihadapi Siswa pada Pokok Bahasan Program Linier 

Program linier merupakan bagian dari matematika yang aplikasinya sangat 

banyak digunakan  dalam kehidupan nyata. Sehingga siswa perlu betul mengetahui 

konsep-konsep dari program linier itu sendiri dan bagaimana pemecahannya jika 

mereka dihadapkan pada masalah yang berkaitan dengan program linier. Namun, 

pada kenyataannya siswa menghadapi beberapa kendala atau masalah baik dari segi 

konsep maupun prosedur pemecahannya. Berikut beberepa masalah atau kesulitan 

yang pada umumnya dihadapi siswa berdasarkan hasil kerja beberapa siswa yang 

dalam makalah ini hanya ditampilkan salah satunya yang dianggap dapat mewakili 

masalah-masalah yang ada. 
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1. Kesulitan siswa dalam memahami konsep-konsep dari program linier. 

 Untuk menanamkan konsep-konsep dasar yang bersifat abstrak yang mungkin 

sulit dipahami siswa sebaiknya guru mampu menyajikannya dalam bentuk yang 

nyata. Oleh karena itu dalam hal ini sifat kreatif dari seorang pengajar dibutuhkan. 

Seorang pengajar mempunyai tanggung jawab yang besar untuk dapat 

menyampaikan bahan pelajaran yang strategis sehingga seorang pengajar 

merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan anak didik. 

2. Kesulitan siswa dalam menentukan model matematika dari suatu kasus. 

Pada  soal-soal cerita yang berkaitan dengan program linier, seorang siswa 

seringkali kebingungan apa yang dinginkan oleh soal tersebut atau langkah awal apa 

yang harus ditempuh untuk menyelesaikan soal tersebut. Untuk mengatasi hal ini 

sebaiknya terlebih dahulu siswa diarahkan untuk menuliskan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Namun kadangkala siswa terhambat dalam 

langkah selanjutnya yaitu pada tahap  membuat model matematikanya hal ini 

disebabkan karena siswa masih bingung dengan syarat-syarat dari fungsi yang ada 

misalnya dengan adanya pernyataan “sekurang-kurangnya”, “tidak lebih dari”, 

“tidak kurang dari”, x kurang dari 10 tetapi tidak kurang dari 2 , oleh karena itu 

diperlukan keterampilan memahami implikasi dari semua pernyataan yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu  sebelumnya seorang siswa harus 

mampu menotasikan peryataan-pernyataan tersebut ke dalam bahasa 

matematisnya. 

Pernyataan Pertidaksamaan Dinotasikan 

x tidak kurang dari 6 

x sekurang-kurangnya 3 

x maksimum 5 

x di antara 3  dengan 9 

x = 6 atau x > 6 

x = 3 atau x > 3 

x = 5 atau x < 5 

x > 3 dan x < 9 

x ³  6 

x ³  3 

x £  5 

3 < x < 9 
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x kurang dari 15 tetapi 

tidak kurang dari 10 

x ³  10 dan x < 15 10 £  x < 15 

 

Setelah memahami soal dan mampu menuangkan soal  dalam bahasa matematis 

atau membuat model matematikanya langkah selanjutnya diperlukan kemampuan 

komputasi dari siswa. 

3. Kesulitan dalam menentukan daerah hasil ( feasibel ) 

Untuk menggambar daerah himpunan penyelesainnya mungkin tidak terlalu sulit 

tinggal menentukan titik potong fungsi denagan sumbu x dan sumbu y, di mana titik 

potong suatu fungsi  dengan sumbu x jika y = 0 sebaliknya titik potong suatu fungsi 

dengan sumbu y jika x = 0. Kendala siswa selanjutnya yaitu dalam menentukan 

daerah hasilnya hal ini disebabkan kerancuan siswa dalam menetapkan daerah yang 

merupakan daerah hasil, oleh karena itu diperlukan kesepakatan awal bahwa daerah 

yang merupakan himpunan penyelesaian adalah daerah yang diarsir atau tidak 

diarsir sehingga siswa tidak bingung dalam hal tersebut. 
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III. PENUTUP 

 

A. Simpulan  

1. Kesulitan siswa dalam memahami konsep-konsep dari program linier 

terutama yang berbentuk simbolik, namun hal ini setidaknya dapat diatasi 

dengan menyajikan konsep-konsep tersebut ke dalam bentuk-bentuk nyata. 

2. Kesulitan siswa dalam menentukan model matematika dari suatu kasus, hal 

ini disebabkan siswa kurang mampu memahami dan menganalisa bentuk 

soal, serta kurangnya keterampilan siswa dalam memahami dan mengerti 

implikasi dari semua pernyataan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Oleh karena itu sebaiknya siswa dibekali keterampilan dalam memahami 

implikasi dari semua pernyataan-pernyataan sehingga mampu 

menotasikannya dalam bahasa matematika 

3. Kesulitan dalam menentukan daerah hasil ( feasibel ) biasanya hanya terletak 

pada tidak adanya kesepakatan tentang daerah hasil yang diarsir atau tidak 

diarsir 

4. Secara umum kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan  soal-soal program 

linier yang dihadapi siswa dapat diatasi dengan pemahaman konsep dan 

prosedur penyelesaian masalah yang terstruktur mulai dari apa yang 

diketahui, ditanyakan, membuat modelnya, menentukan titik potong fungsi, 

membuat grafik penyelesaian serta menentukan titik optimumnya sehingga 

siswa memiliki pegangan yang terarah. 

B. Saran 

1. Melalui makalah penulis menyarankan perlunya membiasakan siswa untuk 

menjawab suatu soal program linier dengan terstruktur mulai dari 

menuliskan apa yang diketahui, ditanyakan, dan jawabannya sehingga akan 

menimbulkan daya analisis pada diri siswa. 
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2. Senantiasa memberikan soal-soal yang lebih bervariatif bagi siswa baik dalam 

ujian maupun dalam bentuk penugasan sehingga diharapkan siswa lebih 

banyak pengalaman dalam menyelesaikan soal program linier. 
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