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Lembar Aktivitas Siswa (LAS-1) 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Persamaan Garis Lurus 

Sub Bahasan : Bentuk Persamaan Garis Lurus dan Grafiknya 

Kelas/Semester : 

Kompetensi Dasar : 

3.4 Menganalisis fungsi linear (sebagai persamaan garis lu

rus) dan menginterprestasikan grafiknya yang dihubungka

n dengan masalah konteksual. 
 

4.4 Menyelesaikan masalah konteksual yang berkaitan den

gan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. 
 

Indikator : 

1. Menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus 

2. Menginterpretasikan grafik fungsi linear yang dihubungkan dengan masalah 

kontekstual 

3. Menyelesaikan permasalahan kontekstual tentang kehidupan nyata yang berkaitan 

dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus 

NAMA  : 

KELAS   : 

TANGGAL  : 
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KEGIATAN BELAJAR 1 

A. Bentuk Persamaan Garis Lurus 

Masih ingatkah kamu rumus umum fungsi linear? Rumus umum fungsi 

linear adalah: 

 

Oleh karena fungsi linear y = f(x) =  ax + b berupa garis lurus maka 

persamaan y =  ax + b dinamakan persamaan garis lurus. Berikut ini adalah 

contoh persamaan garis lurus: 

a) y =  5x + 1 

b) y = 3x  

c) 
2𝑥

5
 - 
3𝑦

8
 – 4 = 0 

y = f(x) = ax + b dengan a, b ∈ R dan a ≠ 0 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Siswa dapat memahami bentuk persamaan garis lurus 

2. Siswa dapat membuat persamaan garis mengenai masalah 

kontekstaul yang diberikan 

3. Siswa dapat membuat grafik pada koordinat Cartesius 

Petunjuk : 

1. Diskusikan LAS ini bersama teman-teman satu kelompokmu. 
2. Jika dalam mempelajari LAS ini kelompokmu mengalami kesulitan, tanyakan pada 

gurumu, tetapi berusahalah semaksimal mungkin terlebih dahulu. 
3. Pastikan setiap anggota kelompokmu memahami isi LAS 
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B. Menggambar Garis Lurus pada Koordinat Cartesius 

Pada bab sebelumnya, kamu telah mengenal tentang bidang Cartesius. 

Coba kamu perhatikan Gambar 3.2 dengan seksama. Gambar tersebut 

menunjukkan bidang koordinat Cartesius yang memiliki sumbu mendatar 

(disebut sumbu-x) dan sumbu tegak (disebut sumbu-y). Titik potong kedua 

sumbu tersebut dinamakan titik asal atau titik pusat koordinat. Pada Gambar 3.2, 

titik pusat koordinat Cartesius ditunjukkan oleh titik O (0, 0). Sekarang, 

bagaimana menggambar titik atau garis pada bidang koordinat Cartesius? 

 

• Menggambar Titik pada Koordinat Cartesius 

Setiap titik pada bidang koordinat Cartesius dinyatakan dengan pasangan 

berurutan x dan y, di mana x merupakan koordinat sumbu-x (disebut absis) dan y 

merupakan koordinat sumbu-y (disebut ordinat). Jadi, titik pada bidang koordinat 

Cartesius dapat dituliskan (x, y). Pada Gambar 3.2 , terlihat ada 6 buah titik 

koordinat pada bidang koordinat Cartesius. Dengan menggunakan aturan 

penulisan titik koordinat, keenam titik tersebut dapat dituliskan dalam bentuk 

sebagai berikut. 

Apakah persamaan x = 
𝑦

4
 + 

6

7
 merupakan persamaan garis lurus? 

Penyelesaian: 

     x = 
𝑦

4
 + 

6

7
  (kalikan kedua ruas dengan KPK dari 4 dan 7) 

28 x = ... y + 24 

... y = 28x - ...   

   y  = ... x + 
…

7
  (kedua ruas dibagi 7) 

Bentuk y  = ... x + 
…

7
 merupakan bentuk y =  ax + b dengan a = ... dan b = .... . 

Jadi, persamaan x = 
𝑦

4
 + 

6

7
 merupakan ................................................................ 
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• Menggambar Garis pada Koordinat Cartesius 

Kamu telah memahami bagaimana menggambar titik pada bidang 

koordinat Cartesius. Sekarang bagaimana menggambar garis lurus pada 

bidang yang sama? Coba perhatikan Gambar 3.3 

 

http://www.crayonpedia.org/mw/Berkas:Garis_lurus_gbr_2.jpg
http://www.crayonpedia.org/mw/Berkas:Garis_lurus_gbr_4.jpg
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Kegiatan Belajar 2 

Dapatkah kamu menggambarkan grafik dari persamaan y =  2x – 1? Untuk 

menggambar sebuah garis lurus diperlukan paling sedikit dia titik yang dilalui 

oleh garis tersebut. Caranya mudah, untuk mencari dua titik tersebut adalah 

dengan mencari titik potong antara persamaan garis dan kedua sumbu koordinat. 

1) Mencari titik potong pada sumbu x = 0, maka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

X = 0, maka: 

y =  2x – 1 

y =  2(....) – 1 

y =  – 1 

Titik potong persamaan  y =  2x – 1 dengan sumbu x 

adalah (...., ....) 

Perlu diingat, garis lurus adalah kumpulan titik-titik yang letaknya 

sejajar. Dari Gambar 3.3(a) , terlihat bahwa titik-titik P, Q, R, S, T, 

dan U memiliki letak yang sejajar dengan suatu garis lurus, misalkan 

garis k, seperti yang digambarkan pada Gambar 3.3(b). S ebuah garis 

lurus dapat terbentuk dengan syarat sedikitnya ada dua titik pada 

bidang koordinat Cartesius. 
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2) Mencari titik potong pada sumbu y= 0, maka: 

 

 

 

 

 

 

Jika kedua titik potong tersebut dinyatakan dalam tabel pasangan 

berurutan, maka: 

x 0 ...... 

y ..... 0 

(x,y) (...., ....) (...., ....) 

Diperoleh titik potong persamaan y =  2x – 1 dengan sumbu x dan sumbu y 

berturut-turut adalah (...., ....) dan (...., ....). Tentukanlah posisi kedua titik tersebut 

pada koordinat Cartesius, kemudian hubungkanlah kedua titik tersebut. 

Gambar : grafik persamaan y =  2x – 1 

y = 0, maka: 

y   =  2x – 1 

.... =  2x – 1 

-2x =  – 1 + .... 

x = ..... 

Titik potong persamaan  y =  2x – 1 dengan sumbu y adalah (...., ....) 



LEMBAR AKTIVITAS SISWA 1 
 

Kegiatan belajar 3 

 

➢ Memahami masalah kontekstual 

Rahma dan Sinta adalah dua orang saudara yang rajin belajar dan 

berprestasi. Oleh karena itu, Ibu akan memberikan kejutan berupa hadiah. 

Ibu akan membelikan mereka sepasang sepatu. Ketika ibu pergi ke toko 

sepatu ternyata harga sepasang sepatu adalah Rp 150.000,- , tetapi jika Ibu 

membeli dua pasang sepatu Ibu hanya mengeluarkan uang sebanyak Rp 

200.000,- dan jika membeli tiga pasang sepatu pedagang menawarka harga 

Rp 300.000,-. 

Apakah masalah kontekstual diatas dapat disajikan dalam koordinat 

Cartesius? Jika bisa, berupa apakah persamaan garisnya? 

 

➢ Menyelesaikan masalah kontekstual 

✓ Sebelum kita sajikan dalam koordinat Cartesius, mari kita buat 

permisalan terlebih dahulu untuk masalah kontekstual diatas. 

 

 

 

 

✓ Setelah kita misalkan menjadi variabel, mari kita buat himpunan 

pasangan berurutannya. Agar lebih mudah dipahami, nyatakan 

permasalahan dalam soal kedalam sebuah tabel. 

Misal: 

Variabel x = sepatu 

Variabel y = harga sepatu 
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Sepatu (x) Harga (dalam 

ribuan) (y) 

(x,y) 

1 ... (1,...) 

... 200 (...,200) 

3 ... (... , ...) 

 

Dari tabel diatas dapat diperoleh pasangan berurutan sumbu x dan 

sumbu y berturut-turut adalah (... , ...); (... , ...) dan (... , ...). 

✓ Tentukanlah posisi ketiga titik tersebut pada koordinat Cartesius, 

kemudian hubungkanlah ketiga titik tersebut

 

 

➢ Membuat kesimpulan 

                                                                                                                                                         

 

 

          

Jadi, permasalahan kontekstual diatas 

....................... disajikan dalam koordinat 

Cartesius dan persamaan garisnya berupa 

persamaa........................................................... 
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Kegiatan belajar 4 

 

Untuk lebih memahami persamaan garis dan grafiknya, selesaikan soal berikut 

ini! 

1. Gambarlah garis dengan persamaan berikut dengan membuat tabel 

pasangan berurutannya terlebih dahulu. 

a. y – 2x = 8 

b. y = -5x – 4 

c. y + 3 = 4x 

d. 3x + 2y = 6 

2. Tentukan nilai c pada persamaan garis berikut. Kemudian, gambarlah 

garisnya! 

a. Garis 3x = y yang melalui titik (c, 6) 

b. Garis x = 2y + 4 yang melalui titik (4, c) 

 

 

 

 


