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1. Program Linier. 

Selesaikan masalah 1 pada tempat yang tersedia berikut ini ! 

 

Tujuan Pembelajaran: 

1. Siswa dapat menyebutkan contoh kehidupan sehari-

hari dengan menggunakan  program linier. 

2. Siswa dapat mengungkapkan pengertian 

pertidaksamaan linier dua variabel. 

3. Siswa dapat menuliskan contoh sendiri 

pertidaksamaan linier dua variabel dan bukan 

pertidaksamaan linier dua variabel. 

 

 

 

Lembar Kegiatan Siswa 1 

 

Nama Kelompok:…………………………… 



Dalam kegiatan produksi dan perdagangan, baik industri skala besar 

maupun kecil tidak terlepas dari masalah laba yang harus diperoleh oleh 

perusahan tersebut. 

Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pendapatan yang sebesar-

besarnya dengan meminimumkan pengeluarannya (Optimasi). 

Untuk tujuan utama tersebut, tentunya pihak perusahaan membuat 

beberapa kemungkinan  strategi yang harus ditempuh untuk mencapainya. 

Misalnya, pedagang buah-buahan, pedagang hendak membeli buah 

kelengkeng dan  buah papaya karena dua jenis buah tersebut 

persediaanya menipis. Tentunya pedagang buah akan mengeluarkan biaya 

untuk membeli dua jenis buah tersebut dengan  memperhitungkan  

keuntungan sebesar-besarnya yang mungkin dapat diperoleh dari masing-

masing buah buah dalam  kg dan  sebagainya. 

 

Untuk menyesaikan masalah tersebut digunakan program linier. Program 

linier diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan suatu persoalan 

(penyelesaian optimum) dengan menggunakan metode matematik yang 

dirumuskan dalam bentuk persamaan-persamaan atau pertidaksamaan 

linier. 

 

Untuk mendapatkan penyelesaian optimum tersebut digunakan metode 

grafik yang diterapkan pada program linier yang terdiri dari dua variabel 

dengan cara uji titik pojok atau titik-titik disekitar titik pojok jika titik 

pojoknya bukan merupakan bilangan bulat. 

 

Masalah  1  

Dari bacaan tentang pedagang buah-buahan dalam menjual dua macam 

buah yaitu kelengkeng  dan pepaya, dengan biaya dan keuntungan 

berbeda,   merupakan salah satu contoh kehidupan sehari-hari yang 

menggunakan program linier.  

Buatlah contoh, kehidupan sehari-hari yang dapat menggunakan program 

linier? 



……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  Pertidaksamaan Linier Dua Variabel 

 

Membuat Kue Wafel 

   

                                                                                                                                                                      

Untuk membuat kue wafel bahan-bahannya sudah  tersedia di sekolah, karena hasil 

dari praktik akan dibawa pulang maka  bahan tersebut ditanggung oleh kelompok 

siswa.  Bahan yang dibutuhkan diantaranya, tepung terigu dan gula putih. Dua 

jenis bahan  yang dibeli masing-masing kelompok  yakni tepung terigu dan gula 

putih tidak lebih dari 5 kg. 



 

 

 

Masalah  2 

Berdasarkan cerita “Membuat kue wafel” diatas selesaikan masalah a sampai c 

berikut : 

a. Setelah membaca dan memahami cerita “Membuat Kue Wafel”, tentukan 

berapa kg tepung terigu dan gula yang mungkin dibeli oleh masing-masing 

kelompok, dengan melengkapi tabel berikut: 

 

Banyaknya tepung terigu 
(kg) 

Banyaknya gula (kg) Jumlah (kg) 

 

...................................... 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………. 

………………………………….. 

…………………………………. 

 
………………………………….. 

………………………………….. 

…………………………………. 

………………………………….. 

………………………………….. 

…………………………………. 

………………………………… 

 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

………………………………… 

………………………………… 

…………………………………. 

b. Berdasarkan jawaban masalah 1a, coba kamu misalkan banyaknya tepung 

teriu (dalam kg) yang dibeli oleh masing-masing kelompok  dengan  salah 

satu huruf  dan misalkan pula banyaknya gula (dalam kg)  dengan salah satu 

huruf yang lain. Berdasarkan pemisalan itu, bagaimanakah bentuk 

penjumlahan yang menyatakan banyaknya (kg)  

 

 

 

 

Informasi : 

 Huruf yang digunakan sebagai pengganti banyaknya (dalam kg) 

tepung terigu dan gula yang mungkin dibeli oleh masing-masing  

kelompok disebut variabel . 

 Kalimat terbuka yang kamu peroleh dari masalah 2b dinamakan 

Pertidaksamaan Linier Dua Variabel. 

 

 



c. Berapa banyak variabel dan pangkat tertinggi dari variabel-variabel pada 

pertidaksamaan yang kamu peroleh pada jawaban masalah 1b? 

 

d. Contoh pertidaksamaan linier dua variabel dan  bukan pertidaksamaan linier 

dua variabel. 

 Pertidaksamaan linier dua variabel Bukan pertidaksamaan linier dua variabel 

1. 3x + 5y  15 

2. 8x + y   >  16 

3. 2x   3y + 24 

4. x  +  y   <  5 

1. 5 + 2y  <  20 

2. 2  + y  >  6 

3. 2x   - 4y    8z 

4. 3x  +  5     30 

          Dari contoh pertidaksamaan diatas, tulislah banyaknya variabel dan pangkat 

tertinggi dari variabel tersebut. 

 

Berdasarkan jawaban masalah 2a samapai 2c dari informasi diatas, tulislah dengan 

kata-katamu sendiri pengertian pertidaksamaan linier dua  variabel! 

 

Kesimpulan: 

Pertidaksamaan linier dua variabel adalah …………............................................... 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

e. Buatlah masing-masing 5 contoh yang merupakan pertidaksamaan linier dua 

variabel dan yang bukan merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. 

 

Pertidaksamaan linier dua variabel Bukan pertidaksamaan linier dua variabel 

1) ……………………………. 

 

1) ………………………………………. 

2) ……………………………. 

 

2)……………………………………….. 

3) ……………………………. 

 

3)……………………………………….. 

4) ……………………………. 

 

4)……………………………………….. 

5) ……………………………. 

 

5)……………………………………….. 

 

Selanjutnya selesaikan masalah 3 berikut : 

Masalah 3 

 
 



Bu Diah berbelanja di Swalayan untuk membeli kebutuhan bahan praktik di SMK. 

Bu Diah membeli 5 kg tepung terigu dan 4 kg mentega dengan harga tidak lebih 

dari Rp 92.000,00. 

a. Tuliskan kalimat matematika dari masalah tesebut ! 

Misalkan harga 1kg tepung terigu menggunakan variabel …………….dan 

harga 1kg mentega menggunakan variabel ………….. maka harga 5kg 

tepung terigu adalah………… dan harga 4kg mentega adalah 

………………………………………………………………………………... 

Karena Bu Diah membeli 5kg tepung terigu dan 4kg mentega dengan harga 

tidak lebih dari Rp 92.000,00, maka diperoleh hubungan harga, yaitu………. 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

b. Apakah kalimat matematika tersebut merupakan pertidaksamaan linier dua 

variabel?  Mengapa? 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

 

Latihan 

 

Buatlah masing-masing 5 contoh yang merupakan pertidaksamaan linier dua 

variable dan yang bukan merupakan pertidaksamaan linier dua variable. 

 

Pertidaksamaan linier dua variabel Bukan pertidaksamaan linier dua 

variabel 

1) …………………………. 1) …………………………………….. 

2) …………………………. 2)……………………………………… 

3) …………………………. 3)……………………………………… 

4) …………………………. 4)……………………………………… 

5) …………………………. 5)……………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Alternatif jawaban LKS 1: 

 

Masalah 1. 

a. Pengusaha roti. 

Misalnya, dalam memproduksi dua jenis roti dengan biaya dan 

keuntungan berbeda. 

b. Penjual Just Buah. 

c. Penjual jamu. 

Masalah 2. 

Masalah 2 a. 

Alternatif jawaban dari siswa tentang kemungkinan banyaknya tepung terigu 

dan gula yang dibeli oleh masing-masing kelompok dapat bervariasi dalam 

melengkapi tabel dengan urutan yang tidak sama, antara lain: 

Banyaknya tepung terigu 
(kg) 

Banyaknya gula (kg) Jumlah (kg) 

0 5 ≤ 5 

1 4 ≤ 5 

2 3 ≤ 5 

3 2 ≤ 5 

4 1 ≤ 5 

1 1 ≤ 5 

2 2 ≤ 5 

5 0 ≤ 5 

 

Masalah 2b 

1) x   +   y   ≤   5 

2) p   +   q   ≤   5 



Masalah 2c 

Dari pertidaksamaan yang diperoleh pada jawaban masalah 2b,   x  +  y ≤ 5, 

maka banyaknya variabel ada 2, yaitu  variabel x dengan pangkat tertinggi 1 

dan variabel y dengan pangkat tertinggi 1. 

Masalah 2d 

Pertidaksamaan linier dua variabel 

1. 3x + 5y ≤ 15  

Banyaknya variabel ada 2, yaitu  variabel x dengan pangkat tertinggi 1 

dan variabel y dengan pangkat tertinggi 1. 

2. 8x + y  > 16 

Banyaknya variabel ada 2, yaitu  variabel x dengan pangkat tertinggi 1 

dan variabel y dengan pangkat tertinggi 1. 

3. 2x  ≥ 3y +24 

Banyaknya variabel ada 2, yaitu  variabel x dengan pangkat tertinggi 1 

dan variabel y dengan pangkat tertinggi 1. 

4. x + y  < 5 

Banyaknya variabel ada 2, yaitu  variabel x dengan pangkat tertinggi 1 

dan variabel y dengan pangkat tertinggi 1. 

 

Bukan pertidaksamaan linier dua variabel 

1. 5 + 2y < 20 

Banyaknya variabel ada 1, yaitu  variabel y dengan pangkat tertinggi 1 

2.   + y  > 6 

Banyaknya variabel ada 2, yaitu  variabel x dengan pangkat tertinggi 2 

dan variabel y dengan pangkat tertinggi 1. 

3. 2x – 4y ≤ 8z 

Banyaknya variabel ada 3, yaitu  variabel x dengan pangkat tertinggi 

1,  variabel y dengan pangkat tertinggi 1 dan variabel z dengan 

pangkat tertinggi 1 

4. 3x + 5  ≥ 30 

Banyaknya variabel ada 1, yaitu  variabel x dengan pangkat tertinggi 1  

 

Kesimpulan: 

Pertidaksamaan linier dua variabel adalah pertidaksamaan yang memuat 2 

variabel, misalnya x dan y dan variabel tersebut berpangkat satu. 



 

Masalah 3 

 

Masalah 3a 

Dapat bervariasi tergantung variabel yang digunakan, antara lain: 

Misalkan harga 1 kg tepung terigu menggunakan variabel x dan 1 kg 

mentega menggunakan variabel y, maka harga 5 kg tepung terigu adalah 5x 

dan harga 4 kg mentega adalah 4y. Sehingga harga 5 kg tepung terigu dan 4 

kg mentega adalah  5x + 4y. Karena Bu Diah membayar tidak lebih dari Rp 

92.000,00, maka diperoleh hubungan harga, yaitu 5x + 4y ≤ 92.000.  

 

Jadi kalimat matematika dari masalah 3a  adalah   5x + 4y ≤ 92.000. 

 

Masalah 3b 

Kalimat matematika yang diperoleh pada jawaban masalah 3a merupakan 

pertidaksamaan linier dua variabel, karena mempunyai dua variabel dan dari 

variabel-variabel tesebut berpangkat 1. 

 

Latihan  

Pertidaksamaan linier dua variabel Bukan pertidaksamaan linier dua variabel 

1. -7x + 5y  35 

2. 5x + 5y   >  25 

3. 24   3x + 8y 

4. 3x  +  4y   <  12 

5. 2x -  y     ≥  8 

1. 8 + 3y  <  24 

2. 2  + y  >  6 

3. 5x   + 4y    20z 

4. 5x  -  3     30 

5. 4xy + 3  <  12 

 

 

 

 


