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Kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan kemampuan yang memerlukan 

aktivitas mental yang tinggi dalam menyelesaikan suatu pertanyaan atau soal matematika 

yang tidak rutin. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa siswa tidak mudah dalam 

menyelesaikan masalah matematika, sehingga dibutuhkan suatu pendekatan pembelajaran 

yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Pendekatan 

Saintifik merupakan suatu pendekatan yang dapat membangun kompetensi siswa dalam 

memecahkan masalah melalui pendayagunaan pengetahuan kemampuan berpikir kritis dan 

kemampuan berpikir kreatif, serta mengarahkan siswa secara sistematis dalam menyelesaikan 

masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini (1) Apakah kemampuan  pemecahan 

masalah yang diajarkan dengan Pendekatan Saintifik pada materi trigonometri lebih tinggi 



daripada kemampuan pemecahan masalah yang diajarkan dengan Pendekatan Matematika 

Realistik (PMR) ? (2) Bagaimana respon siswa setelah Pendekatan Saintifik pada materi 

trigonometri?. Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Uggul Darul Imarah pada siswa kelas X 

Tahun Pelajaran 2016/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen 

berdesain Posttest-only Control Design. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan cluster sampling. Sampel penelitian pada kelas eksperimen berjumlah 22 siswa 

kelas X MIPA 3 dengan menggunakan Pendekatan Saintifik. Sementara pada kelas kontrol 

berjumlah 22 siswa kelas X MIPA 4 dengan menggunakan PMR. Pengumpulan data 

dilakukan dengan angket dan tes kemampuan pemecahan masalah matematika. Dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan (1) Hasil pengolahan data dengan statistik uji-t pihak kanan 

didapatkan  thitung = 2,76 dan ttabel = 1,68,  thitung    ttabel  maka terima    tolak   . Sehingga 

diperoleh bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika yang diajarkan dengan 

Pendekatan Saintifik pada materi trigonometri lebih tinggi daripada kemampuan pemecahan 

masalah yang diajarkan dengan Pendekatan Matematika Realistik. (2) Respon siswa terhadap 

pendekatan saintifik mendapat skor  3,21 , tergolong  kriteria sangat positif.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Hakikat pendidikan adalah usaha untuk membudayakan manusia atau memanusiakan 

manusia. Pendidikan adalah suatu proses pelatihan, pengembangan pengetahuan dan 

keterampilan yang dapat mengubah pola pikir dan kehidupan manusia ke arah yang lebih 

baik. Oleh karena itu, Pendidikan diperlukan sebagai wadah  untuk meningkatkan mutu 

bangsa secara menyeluruh.  

 Pendidikan sekarang ini lebih menekankan kepada siswa sebagai pusat pembelajaran. 

Siswa dituntut untuk aktif, kreatif dan inovatif dalam memecahkan masalah-masalah 

kehidupan. Sehingga tujuan pendidikan yaitu siswa mampu untuk menyelesaikan suatu 

masalah. Herman Hudojo mengatakan bahwa  ―Tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah 

suatu proses terus-menerus manusia untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi 

sepanjang hayat. Karena itu siswa harus benar-benar dilatih dan dibiasakan berpikir secara 

mandiri‖.
1
  

                                                           
 
1

 Herman Hudojo, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika, (Malang: Penerbit 

Universitas Negeri Malang, 2005). h.  123. 



 Siswa sebagai manusia yang memiliki potensi untuk belajar dan berkembang, harus 

mampu berpikir mandiri dan mampu untuk mengkonstruksikan sendiri pengetahuannya 

melalui berbagai aktivitas dalam pembelajaran. Benny A. Priadi menyatakan, aktivitas 

pembelajaran akan memudahkan terjadinya proses belajar apabila mampu mendukung 

peristiwa internal yang terkait dengan pemerosesan informasi.
2
 Dalam proses belajar, siswa 

membutuhkan skill dan kemampuan dalam memproses informasi. Siswa harus berpikir 

kreatif untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan. Sementara guru berperan sebagai 

fasilitator, yang mendorong siswa dalam memecahkan masalah dalam aktivitas pembelajaran. 

 Memecahkan masalah merupakan aktivitas penting dalam proses pembelajaran. 

Memecahkan masalah dapat mengembangkan tingkat berpikir siswa. Teori belajar menurut 

Gagne yang dikutip dari Erman Suherman menyatakan: 

 Keterampilan intelektual tingkat tinggi dapat dikembangkan melalui pemecahan 

masalah. Hal ini dapat dipahami sebab pemecahan masalah merupakan tipe belajar 

paling tinggi dari delapan tipe yang dikemukan Gagne, yaitu: signal learning, 

stimulus-response learning, chaining, verbal association, discrimination learning, 

concept learning, rule learning, dan problem solving.
3
 

 

Tipe belajar dengan pemecahan masalah menempati urutan yang paling tinggi dalam 

pembelajaran, terutama dalam belajar matematika. Menurut M. Ali Hamzah dan Muhlisrarini, 

menguasai matematika tidak hanya dilihat ada unitnya saja seperti aritmatika, akan tetapi ada 

yang lebih luas yaitu menguasai dan terampil menyelesaikan masalah dengan tahapan-

tahapan tertentu. Paling sederhana siswa dapat menguraikan langkah-langkah menyelesaikan 

masalah sekurang-kurangnya tiga langkah penyelesaian soal.
4

 Pembelajaran matematika 

membutuhkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah karena didalam matematika 

                                                           
 
2
 Benny A. Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Dian Rakyat, 2011). h. 11. 

 
3
Erman Suherman Ar, dkk. Common Text Book: Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer, ( 

Bandung: JICA-Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), 2001), h. 83. 

4
 M. Ali Hamzah dan Muhlisrarini, Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Matematika,  (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014), h. 49. 

 



tersusun masalah-masalah konstektual yang penyelesaiannya membutuhkan tingkat berpikir 

yang tinggi.  

 Pemecahan masalah merupakan bagian penting dalam matematika, namun 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di Indonesia masih rendah. Sebagaimana  

hasil TIMSS dan PISA pada tahun 2015 menyatakan bahwa selama beberapa tahun 

belakangan hasil capaian belajar matematika siswa di Indonesia, khususnya tentang 

pemecahan masalah matematis masih rendah dan berada pada posisi di bawah Malaysia dan 

Singapura
5
. Sehigga Indonesia dikategorikan kepada negara yang kemampuan pemecahan 

masalah matematis  siswanya masih rendah. 

 Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh Azhar  dibeberapa 

Madrasah Aliyah di DKI Jakarta menyatakan bahwa siswa-siswi Madrasah Aliyah hanya 

mampu menyelesaikan masalah yang hanya melibatkan suatu konsep matematika saja 

(kemampuan pemahaman matematis), namun kesulitan dalam menghadapi permasalahan 

yang melibatkan beberapa konsep matematika seperti pemecahan masalah.
6
  

 Sementara di Aceh kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika juga 

masih sangat rendah. SMAN 1 Unggul Darul Imarah merupakan salah satu sekolah lanjutan 

yang ada di Aceh. Berdasarkan hasil nilai UN matematika 2016, diketahui bahwa rata-rata 

nilai matematika siswa berada dibawah standar kelulusan ujian nasional yaitu dengan rata-

rata 5,5. Dari 95 jumlah siswa jurusan IPA diperoleh nilai rata-rata matematika 37, 58 dan 

dari 57 siswa jurusan IPS diperoleh nilai rata-rata 38,55.  

 Selain itu, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu guru matematika 

SMAN 1 Unggul Darul Imarah, menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah 
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matematika siswa masih sangat rendah. Hal ini berdasarkan nilai ujian semester siswa yang 

masih berada dibawah KKM, sehingga harus dilakukan proses remedial. Sementara itu, 

dalam proses pembelajaran siswa hanya dapat menyelesaikan masalah prosedural yang sama 

persis dengan contoh soal yang diberikan. Namun  siswa akan kesulitan apabila dihadapkan 

dengan masalah yang sedikit berbeda dengan contoh yang diberikan,  apalagi jika masalah 

yang diberikan berkaitan dengan masalah kehidupan nyata. 

 Selain itu, kemampuan pemecahan masalah matematika masih dianggap bagian yang 

sulit baik oleh guru maupun siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Suryani tentang ―Current situation on mathematics and science education in Bandung‖ yang 

disponsori oleh JICA, antara lain menemukan bahwa pemecahan masalah matematika 

merupakan salah satu kegiatan matematik yang dianggap penting baik oleh para guru maupun 

siswa disemua tingkatan mulai dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas. Akan 

tetapi, hal tersebut masih dianggap sebagai bagian yang paling sulit dalam matematika baik 

bagi siswa dalam mempelajarinya maupun bagi guru dalam mengajarkannya.
7
 Sebagaimana 

diketahui bahwa pemecahan masalah bukan hanya harus dikuasai oleh siswa, namun oleh 

guru dalam mengajarkannya. 

 Guru harus mampu menguasai langkah-langkah penyelesaian masalah. Sehingga 

mampu membimbing siswa menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang terstruktur 

dan sistematis. Penguasaan langkah-langkah penyelesaian masalah inilah akhirnya menjadi 

target berhasil atau tidaknya seorang guru mengajar matematika.
8
 Keberhasilan guru dalam 

mengajar harus menguasai kemampuan pemecahan masalah matematika, sehingga dapat 

mendorong partisipasi belajar siswa. Salah satu faktor yang mendukung tingkat partisipasi 

siswa adalah pendekatan pengajaran yang dilakukan oleh guru.  
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 Pendekatan pembelajaran merupakan strategi yang dapat memperjelas arah  yang 

ditetapkan. Pendekatan seringkali disebut dengan kebijakan guru atau pengajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pendekatan yang dilakukan guru yaitu untuk 

mempermudah pemahaman siswa atas materi pelajaran yang diberikannya dengan berbeda 

penekanannya. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai cara yang ditempuh oleh guru 

dalam melaksanakan pembelajaran yang direncanakan agar siswa memahami konsep yang 

sedang dipelajari.
9

 Oleh karena itu, dibutuhkan ketepatan dalam memilih  pendekatan 

pembelajaran. 

 Penggunaan kurikulum 2013 membuat pembelajaran matematika menggunakan 

kehidupan nyata sebagai pembelajarannya. Mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari 

kedalam suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari menjadi kesulitan tersendiri bagi 

siswa. Banyak siswa yang kurang mengerti bagaimana cara menerapkan konsep matematika 

tersebut kedalam kehidupan nyata. Hal ini membuat kemampuan siswa dalam pemecahan 

masalah matematika menjadi rendah. Dengan demikian siswa menghindari soal-soal yang 

menggunakan permasalahan nyata sebagai pembelajarannya, padahal Pada kurikulum 2013 

edisi revisi 2016, dijelaskan bahwa pendekatan prinsip pembelajaran yang digunakan  dari 

pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah.  

 Pendekatan saintifik atau lebih umum dikatakan pendekatan ilmiah merupakan 

pendekatan dalam impelementasi kurikulum 2013. Pendekatan Saintifik menjadi trending 

topic pada pelaksanaan kurikulum 2013. Pembelajaran berbasis pendekatan saintifik ini lebih 

efektif hasilnya dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa pada pembelajaran tradisional, retensi informasi dari guru sebesar 10 

persen setelah 15 menit dan perolehan pemahaman kontekstual sebesar 25 persen. Pada 
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pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, retensi informasi dari guru sebesar lebih dari 90 

persen setelah dua hari dan perolehan pemahaman kontekstual sebesar 50 – 70 persen.
10

 

 Selain itu, Pendekatan Saintifik dalam pembelajaran dapat mendorong siswa  terlibat 

secara aktif dalam proses belajar. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran memiliki 

komponen proses pembelajaran antara lain: (1) mengamati; (2) menanya; (3) 

mencoba/mengumpulkan informasi: (4) menalar/asosiasi; (5) membentuk jejaring 

(melakukan komunikasi).
11

 Tahapan aktivitas tersebut dapat dilakukan pada semua mata 

pelajaran, termasuk dalam pembelajaran matematika. 

 Salah satu materi dalam pembelajaran matematika yang menuntut kreativitas siswa 

dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan kemampuan pemecahan masalah adalah 

pembelajaran trigonometri. Berdasarkan permendikbud no. 24 tahun 2016, Trigonometri 

merupakan salah satu materi yang diprogramkan pada pembelajaran matematika kelas X 

semester genap sekolah menengah lanjutan. Siswa dituntut untuk membangun pengetahuan 

dan strategi belajar sendiri. 

 Materi trigonometri sangat diperlukan dalam membantu penyelesaian pada materi 

lainnya. Salah satunya dalam mempelajari materi turunan fungsi trigonometri. Siswa harus 

terlebih dahulu menguasai materi trigonometri sebelum mempelajari materi turunan 

trigonometri. Di samping itu, materi trigonometri juga memberikan sumbangsih soal dalam 

distribusi ujian sekolah, Ujian Nasional dan tes Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi 

Negeri (SBMPTN). Aplikasi trigonometri juga banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari 

dan digunakan dalam berbagai ilmu lainnya. Sehingga, penguasaan trigonometri sangat 
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penting untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dalam pembelajaran trigonometri, siswa 

ditekankan pada pengetahuan faktual, keterampilan prosedural dan kemampuan dalam 

memonitor dan mengontrol pada setiap tahapan yang dilakukan siswa. 

 Mengingat pentingnya peranan Pendekatan Saintifik dalam implementasi kurikulum 

2013, maka pendekatan saintifik memungkinkan berpengaruh terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematika. Beberapa penelitian menyatakan bahwa pendekatan 

saintifik dapat membantu siswa untuk meningkatkan hasil belajar dan kemampuan 

pemecahan masalah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Hilda Restina  yang menyatakan 

bahwa Pembelajaran dengan penerapan pendekatan saintifik mencapai ketuntasan hasil 

belajar siswa dalam menyelesaikan masalah matematika pada materi aritmatika sosial di 

kelas VII SMP Negeri 9 Banda Aceh.
12

 Didukung oleh penelitian Melya Wati yang 

menyatakan bahwa Penerapan pendekatan saintifik dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa pada  materi peluang  kelas VII MTSN Rukoh  Banda Aceh
13

.  

 Berdasarkan masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul ―Pengaruh Pendekatan Saintifik Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah  

Pada Materi Trigonometri Kelas X SMA Negeri 1 Unggul Darul Imarah‖. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi pertanyaan  penelitian dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah kemampuan  pemecahan masalah yang diajarkan dengan pendekatan saintifik 

pada materi trigonometri lebih tinggi daripada kemampuan pemecahan masalah yang 
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diajarkan dengan Pendekatan Matematika Realistik kelas X  SMAN 1 Unggul Darul 

Imarah?  

2. Bagaimana respon siswa terhadap pendekatan Saintifik pada materi trigonometri kelas 

X  SMAN 1 Unggul Darul Imarah ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah kemampuan  pemecahan masalah yang diajarkan dengan 

pendekatan saintifik pada materi trigonometri lebih tinggi daripada kemampuan 

pemecahan masalah yang diajarkan dengan pendekatan Matematika Realistik kelas X  

SMAN 1 Unggul Darul Imarah. 

2. Untuk mengetahui bagaimana respon siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan 

pendekatan Saintifik pada materi trigonometri kelas X  SMAN 1 Unggul Darul Imarah. 

 

D. Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa, agar dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar dan kompetensi 

siswa dalam proses pemecahan masalah matematika. 

2. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi tentang 

pengaruh pendekatan saintifik terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika 

dan dapat memberikan alternatif solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran 

matematika. 

3. Bagi sekolah dan instansi lainya, dapat memberikan masukan atau saran  dalam upaya 

mengembangkan suatu proses pembelajaran  yang mampu meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika sehingga meningkatkan sumber daya pendidikan untuk 

menghadirkan output yang berkualitas. 



4. Bagi Peneliti, untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang  pengaruh pendekatan 

saintifik terhadap kemampuan pemecahan masalah  matematika pada materi 

trigonometri di Kelas X SMAN 1 Darul Imarah. 

 

E. Definisi Opersional 

1. Pendekatan Pembelajaran Matematika 

a. Pendekatan  Saintifik 

Pendekatan saintifik merupakan suatu cara atau mekanisme untuk 

mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada metode ilmiah. 

Pendekatan saintifik terdiri dari 5 aktivitas utama yaitu : (1) Mengamati (observing), 

(2) Menanya (questioning), (3) Mengumpulkan informasi (eksperimenting) (4) 

Mengolah informasi (associating), (5) Mengkomunikasikan. Pembelajaran 

matematika dengan  pendekatan saintifik adalah sebuah metode yang merujuk pada 

teknik-teknik penyelidikan terhadap suatu atau beberapa fenomena, memperoleh 

pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya.  

Pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah  mengacu pada metode kerja 

ilmiah. McMillan dan Schumacher menyatakan bahwa metode kerja ilmiah terdiri atas 

empat langkah yaitu: (1) define a problem, (2) state the hypotesis to be tested, (3) 

collect and analyze data, and (4) interprete the results and draw conclusions about 

the problem.
14

 Maka langkah-langkah pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik 

yaitu: (1) identifikasi masalah, (2) membuat hipotesis, (3) mengumpulkan dan 

menganalisis data, (4) menginterpretasi data dan membuat kesimpulan. 

b. Pendekatan Matematika Realistik (PMR) 
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PMR adalah suatu pendekatan dalam proses belajar mengajar yang 

menekankan terbentuknya konsep dengan pemecahan masalah, di mana pembelajaran 

yang dimulai dari masalah-masalah nyata. Guru  sebagai pembimbing siswa dalam 

mengarahkan berbagai kontribusi siswa melalui pemecahan masalah konstektual. 

Langkah-langkah pembelajaran matematika dengan PMR, yaitu: (1) 

Memahami masalah konstektual, (2) Menjelaskan masalah konstektual, (3) 

Menyelesaikan masalah konstektual, (4) Membandingkan dan mendiskusikan 

jawaban, (5) Menyimpulkan.
15

  

2. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Pemecahan masalah merupakan suatu aktivitas dalam menyelesaikan masalah 

yang tidak bisa langsung diselesaikan atau masalah rutin yang biasa dikerjakan siswa, 

tetapi melalui tahapan penyelesaian tertentu.   

Kemampuan pemecahan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini 

berdasarkan langkah penyelesaian masalah menurut Polya yang meliputi: (1) pemahaman 

masalah; (2) perencanaan penyelesaian; (3) pelaksanaan penyelesaian masalah; (4) 

pengecekan kembali kebenaran penyelesaian.
16

 

3. Materi Trigonometri  

Berdasarkan kurikulum 2013 edisi revisi 2016, Trigonometri merupakan salah satu 

materi pelajaran matematika yang diajarkan pada semester genap kelas X 

SMA/MA/SMK/MAK.  Adapun salah satu Kompetensi Dasar (KD) yang harus dipenuhi 

pada materi Trigonometri yaitu: 
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3.13 Menjelaskan aturan sinus dan cosinus pada segitiga.  

4.13 Menggunakan  aturan sinus dan cosinus berkaitan dengan masalah kontekstual 

Penelitian ini membatasi materi hanya pada materi aturan sinus, aturan cosinus dan 

luas segitiga. Adapun indikator yang harus dicapai dalam penelitian ini antara  lain: 

3.13.1 Mendeskripsikan aturan cosinus pada segitiga. 

3.13.2  Menerapkan aturan cosinus pada segitiga. 

4.13.1 Mengubah masalah nyata kedalam model matematika yang berhubungan dengan 

aturan cosinus pada segitga. 

4.13.2    Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan aturan cosinus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tujuan Pembelajaran Matematika di SMA/MA 

Pembelajaran merupakan bagian penting dari pendidikan. Berdasarkan Permendikbud 

nomor 22 tahun 2016, pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan siswa 

untuk mencapai kompetensi yang diharapkan;
17

 Menurut Oemar Hamalik, ―pembelajaran 

adalah suatu kombinasi yang tersususn meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran‖.
18

 

Adapun tujuan pembelajaran menurut Wina Sanjaya, adalah kemampuan (kompetensi) atau 

keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses 

pembelajaran.
19

  

Sedangkan proses pembelajaran adalah proses pendidikan dalam lingkup 

persekolahan, sehingga arti dari proses sosialisasi individu siswa dengan lingkungan sekolah, 

seperti guru, sumber/fasilitas, dan teman sesama siswa.
20

 Jadi, berdasarkan definisi 
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pembelajaran di atas, pembelajaran adalah peristiwa memilih, menetapkan, dan 

mengembangkan metode untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam proses belajar 

disekolah. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan dalam pembelajaran 

di sekolah. Pada hakikatnya, Matematika berasal dari kata mathema artinya pengetahuan, 

mathanein artinya berpikir atau belajar. Dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan 

Matematika adalah ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan dan prosedur oper 

asional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan.
21

 Di samping itu, 

dalam Lampiran PePMRndikbud nomor 59 tahun 2014 dijelaskan bahwa matematika adalah 

ilmu universal yang berguna bagi kehidupan manusia, mendasari perkembangan teknologi 

modern, berperan dalam berbagai ilmu, dan memajukan daya pikir manusia. Jadi, 

Matematika merupakan ilmu universal yang berguna bagi kehidupan manusia yang dapat 

digunakan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. 

Matematika dalam kurikulum pendidikan adalah matematika yang diajarkan pada 

semua jenjang pendidikan. Matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan pada 

jenjang sekolah, baik pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pembelajaran matematika 

di sekolah tidak dapat dipisahkan dari definisi matematika. Pembelajaran matematika sekolah 

mempunyai karakteristik pembelajaran, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam 

PePMRndikbud nomor 59 tahun pelajaran 2014, bahwa terdapat beberapa karakteristik 

matematika dalam proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, diantaranya:  

1) Objek yang dipelajari abstrak, yaitu sebagian besar yang dipelajari dalam 

matematika adalah angka atau bilangan yang secara nyata tidak ada atau merupakan 

hasil pemikiran otak manusia.  

2) Kebenaranya berdasarkan logika, yaitu kebenaran dalam matematika adalah 

kebenaran secara logika bukan empiris. Kebenaran matematika tidak dapat 

dibuktikan melalui eksperimen seperti dalam ilmu fisika atau biologi. 
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3) Pembelajarannya secara bertingkat dan kontinu, yaitu penyajian materi matematika 

disesuaikan dengan tingkatan pendidikan dan dilakukan secara terus-menerus.  

4) Ada keterkaitan antara materi yang satu dengan yang lainnya, yaitu materi yang 

akan dipelajari harus memenuhi atau menguasai materi sebelumnya. 

5) Menggunakan bahasa simbol, yaitu penyampaian materi menggunakan simbol-

simbol yang telah disepakati dan dipahami secara umum.  

6) Diaplikasikan dibidang ilmu lain, maksudnya materi matematika banyak digunakan 

atau diaplikasikan dalam bidang ilmu lain. Jadi, karakteristik matematika sekolah 

bertujuan untuk menumbuhkembangkan kemampuan siswa dan membentu pribadi 

siswa serta berpandu pada perkembangan IPTEK.
22

 

 

Pembelajaran matematika SMA berorentasi pada tercapainya tujuan pembelajaran 

matematika yang telah ditetapkan dalam Kurikulum 2013. Tujuan yang dimaksud bukan 

penguasaan materi saja, tetapi proses untuk mengubah  tingkah laku siswa sesuai dengan 

tujuan pembelajaran matematika yang akan dicapai aktif, inovatif, dan afektif serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia.
23

 

Berdasarkan Lampiran PePMRndikbud nomor 59 tahun 2014 mengenai tujuan 

pembelajaran matematika, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran matematika SMA 

adalah agar siswa mampu: (1) memahami konsep matematika; (2) memecahkan masalah; (3) 

menggunakan penalaran matematis matematis; (4) mengomunikasikan masalah secara 

sistematis; dan (5) memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai dalam matematika.  

Jadi, berdasarkan deskripsi mengenai tujuan pembelajaran matematika, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran matematika SMA adalah agar siswa mampu: (1) 

memahami konsep matematika; (2) memecahkan masalah; (3) menggunakan penalaran 

matematis; (4) mengomunikasikan masalah secara sistematis; dan (5) memiliki sikap dan 

perilaku yang sesuai dengan nilai dalam matematika. Pentingnya kemampuan pemecahan 

masalah matematika terlihat dalam tujuan kedua pembelajaran matematika. 
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B. Pendekatan  Pembelajaran Matematika 

1. Pendekatan Saintifik 

a. Pengertian Pendekatan Saintifik 

Pembelajaran matematika selalu disajikan dengan berbagai pendekatan 

pembelajaran. Pendekatan adalah usaha yang ditempuh oleh guru atau siswa dalam 

proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa pendapat ahli 

mengenai pendekatan dalam pembelajaran. Menurut M. Ali Hamzah dan Muhlisrarini, 

―Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai suatu konsep atau prosedur yang digunakan 

dalam membahas suatu bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

pelaksanaannya memerlukan satu atau beberapa tehnik‖.
24

 Erman Suherman Ar, dkk.  

menyebutkan bahwa ―pendekatan (approach) pembelajaran matematika adalah cara yang 

ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan bisa 

beradaptasi dengan siswa‖.
25

 Jadi, pendekatan adalah cara yang ditempuh guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran untuk mencaai tujuan pembelajaran. 

Ada berbagai pendekatan yang digunakan dalam suatu pembelajaran, salah 

satunya adalah Pendekatan Saintifik. Pendekatan Saintifik atau lebih umum dikatakan 

pendekatan ilmiah merupakan pendekatan dalam kurikulum 2013. Dalam 

pelaksanaannya, ada yang menjadikan saintifik sebagai pendekatan ataupun metode. 

Pendekatan saintifik atau ilmiah merupakan suatu cara atau mekanisme pembelajaran 

untuk memfasilitasi siswa agar mendapatkan pengetahuan atau keterampilan dengan 

prosedur yang didasarkan pada suatu metode ilmiah.   

Pendekatan Saintifik merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah 

saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Proses pembelajaran 
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yang menggunakan Pendekatan Saintifik untuk memberikan pemahaman kepada siswa 

dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan cara-cara ilmiah. Informasi 

bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. 

Menurut Kosaisih, 

Pendekatan Saintifik merupakan pendekatan didalam kegiatan 

pembelajaran yang mengutamakan kreatifitas dan temuan-temuan siswa. 

Pendekatan Saintifik menuntut seorang guru agar mampu mengarahkan 

peserta didik untuk mengamati sesuatu dengan baik menggunakan panca 

inderanya untuk dapat memperelohe informasi, setelah memperoleh 

informasi siswa diharapkan mampu merumuskan masalah dari informasi 

yang diperoleh. Pendekatan Saintifik juga mengharapkan siswa agar 

mampu menalar atau mengolah informasi melalui penalaran yang rasional. 

Informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan ataupun percobaan harus 

diproses untuk menemukan adanya keterkaitan suatu informasi dengan 

informasi lainnya. Adanya Pendekatan Saintifik ini diharapkan akan 

mampu meningkatkan mutu pembelajaran yang baik termasuk dalam proses 

pembelajaran.
26

 

 

Kemedikbud menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran saintifik dilakukan 

melalui proses, mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

Lima pengalaman belajar ini diimplementasikan ke dalam model atau strategi 

pembelajaran, metode, teknik, maupun taktik yang digunakan. Dengan menerapkan 

kelima kegiatan tersebut siswa akan mampu berfikir kritis dan kreatif.
27

 

Selain itu, proses pembelajaran yang mengimplementasikan pendekatan saintifik 

akan menyentuh tiga ranah, yaitu: sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan 

keterampilan (psikomotor). Dengan proses pembelajaran yang demikian maka 

diharapkan hasil belajar melahirkan siswa yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif 

melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. 
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Pembelajaran Saintifik diorientasikan untuk membina siswa agar terampil 

memecahkan masalah baik masalah yang berhubungan dengan konsep materi 

pembelajaran dan lebih jauh memecahkan masalah dalam kehidupan nyata siswa. Dalam 

pandangan Barringer yang dikutip dari  Yunus Abidin, Pembelajaran proses saintifik 

merupakan pembelajaran yang menuntut siswa berpikir secara sistematis dan kritis dalam 

upaya memecahkan masalah yang penyelesaiannya tidak mudah dilihat. Berkaitan 

dengan hal tersebut, pembelajaran ini akan melibatkan siswa dalam kegiatan 

memecahkan masalah yang kompleks melalui kegiatan curah gagasan, berfikir kreatif, 

melakukan aktivitas penelitian, dan membangun konseptual pengetahuan.
28

 Jelas bahwa 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik memang ditujukan untuk membangun 

kompetensi siswa dalam memecahkan masalah melalui pendayagunaan pengetahuan 

kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif. 

Kemendikbud tentang Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 yang 

dikutip dari Yunus Abidin, menjelaskan mengenai proses pembelajaran dengan berbasis 

pendekatan ilmiah harus dipandu dengan kaidah-kaidah ilmiah  pendekatan ilmiah. 

Pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, 

pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Dengan demikian, proses 

pembelajaran harus dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip atau kriteria 

ilmiah. Lebih lanjut kemendikbud menjelaskan bahwa proses pembelajaran disebut 

ilmiah jika memenuhi kriteria seperti berikut ini: 

1) Substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat 

dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, 

legenda, atau dongeng semata. 

2) Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa terbebas dari 

prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang 

dari alur berpikir logis. 
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3) Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analistis, dan tepat dalam 

mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi 

pembelajaran. 

4) Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat 

perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari substansi atau materi 

pembelajaran. 

5) Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan 

mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi 

pembelajaran. 

6) Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. 

7) Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem 

penyajiannya.
29

 

 

Pendekatan Saintifik sebagai asumsi atau aksioma  ilmiah yang melandasi proses 

pembelajaran. Berdasakan pengertian pendekatan ini, kemendikbud  menyajikan 

pendekatan ilmiah dalam pembelajaran secara visual sebagai berikut: 

Tabel  2.1:  Pendekatan  Saintifik dalam Pembelajaran  

 

1) Mengamati 

Kegiatan peserta didik diperoleh untuk memperoleh dunia nyata melalui berbagai alat 

indera penglihatan, pembau, pendengar, pengecap, dan peraba. Proses mengamati dapat 

dilakukan melalui kegiatan observasi lingkungan, menonton vidio, mengamati gambar, 

membaca tabel dan grafik data, menganalisis peta, membaca buku, mendengar radio, 

menyimak cerita, dan berselancar mencari informasi yang ada di media masa atau dan 

jejaring internet. 

2) Menanya 

Kegiatan peserta didik untuk menyatakan secara eksplisit dan rasional apa yang ingin 

diketahuinya baik yang berkenaan dengan suatu objek, peristiwa, suatu proses tertentu. 

Dalam kegiatan menanya, peserta didik mengajukan pertanyaan kepada guru, nara sumber, 

atau kepada peserta didik lainnya. Pertanyaan dapat diajukan secara lisan dan tulisan. Bentuk 
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pertanyaan dapat berupa meminta informasi, konfirmasi, menyamakan pendapat, atau nersifat 

hipotetif. 

3) Mencoba/mengumpulkan data (informasi) 

Melakukan eksperimen, membaca sumber lain dan buku teks, mengamati 

objek/kejadian/aktivitas, wawancara dengan narasumber. Mengekspolarasi, mencoba, 

berdiskusi, mendemonstrasikan, meniru bentuk/gerak, melakukan eksperimen, membaca 

sumber lain selain buku teks, mengumpulkan data dari narasumber melalui angket, 

wawancara, dan memodifikasi/menambahi/mengembangkan. 

4) Menalar (mengasosiasikan/mengolah informasi) 

Siswa mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan 

mengumpulkan /eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi, mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, menganalisis data 

dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau menghubungkan fenomena/informasi 

yang terkait dalam rangka menemukan suatu pola, dan menyimpulkan. 

5) Mengkomunikasikan  

Siswa menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara 

lisan, tertulis, atau media lainnya. Menyajikan laporan dalam bentuk bagian, diagram, atau 

grafik, menyusun laporan tertulis, dan menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan 

kesimpulan secara lisan.
30

 

b. Langkah-Langkah Pembelajaran pada Pendekatan Saintifik 

Langkah-langkah pendekatan saintifik mengacu pada metode ilmiah. McMillan dan 

Schumacher yang dikutip dari Yunus Abidin, menyatakan bahwa metode kerja ilmiah terdiri 

atas empat langkah yaitu: (1) define a problem, (2) state the hypotesis to be tested, (3) collect 
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and analyze data, and (4) interprete the results and draw conclusions about the problem.
31

 

Maka langkah-langkah dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik, yaitu: 

1) Identifikasi Masalah 

Langkah pertama yang harus dilakukan siswa adalah menentukan masalah yang 

akan dipelajari. Pembelajaran dilakukan dengan sejumlah masalah, baik masalah 

yang disajikan guru dan lebih baik lagi masalah yang disajikan siswa.  Masalah 

dalam pembelajaran mendorong siswa melakukan pengamatan dan membuat 

pertanyaan dari hasil pengamatan. Sehingga pada tahap ini muncul salah satu 

aktivitas pembelajaran yaitu mengamati (observasi). 

2) Membuat Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan siswa sebagai hasil 

kegiatan penalaran. Dalam langkah ini, siswa harus menggunakan penalarannya baik 

secara induktif maupun deduktif untuk mampu merumuskan jawaban sementara atas 

pertanyaan. Sehingga aktivitas pembelajaran yang muncul pada tahap ini yaitu 

menanya dan menalar. 

3) Mengumpulkan dan Menganalisis Data 

Kegiatan mengumpulkan dan menganalisis data dilakukan secara eksperimen. Hasil 

pengumpulan data tersebut selanjutnya diolah guna dapat digunakan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian ataupun untuk membuktikan penelitian. Jadi, pada 

tahap ini muncul aktivitas mencoba (eksperimen). 

4) Menginterpretasi Data dan Membuat Kesimpulan 

Kegiatan ini dilakukan oleh si peneliti dalam memberikan makna terhadap hasil 

analisis yang telah dihasilkan. Aktivitas pembelajaran yang muncul pada kegiatan 

ini adalah mengkomunikasikan. 
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c. Keunggulan dan Kelemahan Pendekatan Saintifik 

Suatu pendekatan pembelajaran akan mempengaruhi proses pembelajaran, dan 

berdampak pada hasil belajar siswa. Namun pada kenyatannya setiap pendekatan  pasti 

memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing.  Adapun keunggulan pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik, antara lain: (1) meningkatkan kemampuan intelek, khususnya 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, (2) untuk membentuk kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan suatu masalah secara sistematik, (3) terciptanya kondisi pembelajaran 

dimana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan, (4) diperolehnya hasil 

belajar yang tinggi, (5) untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya 

dalam menulis artikel ilmiah, dan (6) untuk mengembangkan karakter siswa.
32

 

Selain memiliki kelebihan yang telah disebutkan, suatu pendekatan pembelajaran 

juga memiliki kelemahan dalam beberapa hal, sama halnya dengan pendekatan saintifik 

memiliki kelemahan sebagai berikut: (1) Dibutuhkan kreatifitas tinggi dari guru untuk 

menciptakan lingkungan belajar dengan menggunakan pendekatan saintifik sehingga 

apabila guru tidak mau kreatif maka pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. (2) Guru jarang menjelaskan materi pelajaran karena guru banyak 

yang beranggapan bahwa dengan kurikulum terbaru ini guru tidak perlu menjelaskan 

materinya. 

2. Pendekatan Matematika Realistik 

a. Pengertian Pendekatan Matematika Realistik 

Pembelajaran matematika membutuhkan kesesuaian antara kurikulum dan 

pendekatan yang digunakan. Salah satu pendekatan yang sesuai dengan kurikulum 

2013 adalah Pendekatan Matematika Realistik. PMR pertama kali dikembangkan oleh 
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Institut Freudenthal di Negeri Belanda. Ide utama dari pendekatan matematika 

realistik adalah siswa harus diberi kesempatan untuk menemukan kembali (reinvent) 

ide dan konsep matematika dengan bimbingan orang dewasa melalui penjelajahan 

berbagai situasi dan persoalan dunia nyata atau real world. Proses pengembangan 

konsep dan ide-ide matematika yang dimulai dari dunia nyata oleh De Lange disebut 

matematisasi konsep dan memiliki model skematis proses belajar, seperti pada 

Gambar 2.1 berikut: 

 

Gambar 2.1: Model Skematis Proses Matematisasi Konsep 

Gambaran proses pengembangan konsep di atas tidak mempunyai titik akhir, 

hal ini menunjukkan bahwa proses lebih penting dari hasil akhir. Sedangkan titik awal 

proses menekankan pada konsepsi yang sudah dikenal siswa, hal ini disebabkan oleh 

asumsi bahwa setiap siswa memiliki konsep awal tentang ide-ide matematika. Setelah 

siswa terlibat secara bermakna dalam proses belajar, ia dapat ditingkatkan ke tingkat 

yang lebih tinggi untuk secara aktif membangun pengetahuan baru.
33

 Menurut 

Marpaung ( dalam Aditin Putra, dkk.) PMR adalah suatu pendekatan pembelajaran 
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yang berpusat pada siswa.  Pembelajaran mulai dari masalah - masalah yang nyata 

bagi siswa.
34

  

PMR merupakan suatu pembelajaran matematika dengan menggunakan 

realitas kehidupan di sekitar siswa, atau masalah-masalah yang dapat dibayangkan 

oleh siswa. Soedjadi yang dikutip dari Susanti mengemukakan bahwa PMR pada 

dasarnya adalah pemanfaatan realitas dan lingkungan yang dipahami peserta didik 

untuk memperlancar proses pembelajaran matematika sehingga dapat mencapai tujuan 

pendidikan matematika secara lebih baik daripada masa yang lalu. Realitas yang 

dimaksud dalam hal ini adalah hal-hal yang nyata atau kongkret yang dapat diamati 

atau dapat dipahami dengan membayangkan. Sedangkan lingkungan yang dimaksud 

yakni lingkungan tempat siswa berada, mungkin lingkungann sekolah, lingkungan 

keluarga ataupun lingkungan masyarakat yang dapat dipahami siswa.
35

  

Pada pembelajaran dengan PMR, guru sebagai pembimbing siswa dalam 

mengarahkan berbagai kontribusi siswa melalui pemecahan masalah konstektual. 

Menurut Treffers dalam Aditin Putra,dkk., menyebutkan ada lima karakteristik PMR 

yaitu menggunakan masalah konstektual (phenomenological exploration or the use of 

contexts), menggunakan model ( the use of models or bridging by vertical 

instruments), menghargai ragam jawaban dan kontribusi siswa ( the use of students 

own roductions and contructionstudents contribution), interaktivitas  (the interactive 

character of the teaching process  of interactivity), dan terintegrasi dengan topik 

pembelajaran lainnya ( the intertwining of various learnings strands).
36
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Karakteristik PMR tersebut dapat dijelaskan,  sebagai berikut:  

1) Menggunakan masalah konstektual ( Phenomenological exploration or the use of 

contexts); 

Pembelajaran dimulai dengan menggunakan masalah konstektual, tidak dimulai 

dengan sistem formal. Masalah konstektual yang diangkat sebagai topik 

pembelajaran harus merupakan masalah sederhana yang dikenal siswa. 

2) Menggunakan model ( the use of models or bridging by vertical instruments) 

Perhatian siswa diarahkan pada pengembangan model, skema, dan simbolisasi 

daripada hanya mentransfer rumus atau matematika secara langsung. 

3) Menghargai ragam jawaban dan kontribusi siswa ( the use of students own 

roductions and contructionstudents contribution). 

Kontribusi yang besar pada  proses mengajar belajar diharapkan datang dari siswa, 

artinya semua pikiran (kontruksi dan produksi) siswa diperhatikan. 

4) Interaktivitas  (the interactive character of the teaching process  of interactivity) 

Mengajar optimalkan proses mengajar belajar dan terdapat interaksi yang terus 

menerus antar siswa, siswa dengan guru dan siswa dengan sarana dan prasarana 

merupakan hal penting dalam pembelajaran matematika realistik, sedemikian 

hingga setiap siswa mendapat manfaat positif dari interaksi tersebut. 

5) Terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya ( the intertwining of various 

learnings strands) 

Matematika merupakan ilmu yang terstruktur, oleh karena itu keterkaitan dan 

keintegrasikan antar topik (unit pembelajaran) harus di eksplorasi untuk 

mendukung terjadinya proses belajar mengajar yang lebih bermakna sehingga 

memunculkan pemahaman secara serentak. 



Berkaitan dengan proses pengembangan konsep matematika, Gravemeijer dalam Dian 

Usdiyana, dkk., menyatakan bahwa terdapat tiga prinsip utama dalam pendekatan matematika 

realistik yaitu: (a) Guided Reinvention and Progressive Mathematization (Penemuan 

terbimbing dan Bermatematika secara Progressif), (b)Didactical Phenomenology (Penomena 

Pembelajaran), dan (c) Self-developed Models (Pengembangan Model Mandiri).
37

 Ketiga 

prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Penemuan kembali secara terbimbing dan proses matematika secara progresif (Guided 

Reinvention and Progresive Mathematizing).  

Siswa diberi kesempatan untuk memahami masalah yang sama sebagaimana konsep-

konsep matematika ditemukan. Pembelajaran dimulai dengan suatu masalah konstektual 

atau reaslistik yang selanjutnya melalui aktivitas siswa diharapkan menemukan kembali 

sifat, definisi, teorema atau prosedur-prosedur. 

2) Fenomena bersifat mendidik (Didactical Phenomenology) 

Situasi-situasi yang diberikan dalam suatu topik matematika disajikan atas dua 

pertimbangan, yaitu melihat kemungkinan aplikasi dalam pengajaran dan sebagai titik 

tolak dalam proses pematematikaan. Tujuan penyelidikan fenomena tersebut adalah 

untuk menemukan situasi-situasi masalah khusus yang dapat digeneralisasikan dan dapat 

digunakan sebagai dasar problematikaan vertikal. 

3) Mengembangkan model sendiri (Self-Developed Models). 

Kegiatan ini berperan sebagai jembatan antara pengetahuan informal dan matematika 

formal. Model dibangun sendiri oleh siswa dalam memecahkan masalah. Peserta 

menggunakan model pemecahan informal berkembang menjadi model yang formal. 

Model pada awalnya adalah suatu model dari situasi yang dikenal ( akrab) dengan siswa. 
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Dengan suatu proses generalisasi dan formalisasi, model tersebut ahirnya menjadi suatu 

model sesuai penalaran matematika. 

 

b. Langkah-langkah Pembelajaran PMR 

Pembelajaran  dimulai dengan memanfaatkan masalah konstektual yaitu 

masalah-masalah dalam matematika yang berhubungan dengan kehidupan siswa, 

sehingga memudahkan siswa dalam memahami dan menyelesaikan masalah yang 

diberikan. Menurut De Large (dalam Susanti) pembelajaran matematika dengan PMR 

meliputi beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Memulai pembelajaran dengan mengajukan masalah (soal) yang ‗riil‘ bagi siswa 

sesuai dengan pengalaman dan tingkat pengetahuannya, sehingga siswa segera 

terlibat dalam pelajaran secara bermakna. 

2) Permasalahan yang diberikan tentu harus diarahkan sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai dalam pelajaran tersebut. 

3) Siswa mengembangkan atau menciptakan model-model simbolik secara informal 

terhadap persoalan/ masalah yang diajukan. 

4) Pengajaran berlangsung secara interaktif, siswa menjelaskan dan memberikan 

alasan terhadap jawaban yang diberikannya, memahami jawaban temannya 

(siswa lain), setuju terhadap jawaban temannya, menyatakan ketidaksetujuan, 

mencari alternatif penyelesaian yang lain; dan melakukan refleksi terhadap setiap 

langkah yang ditemuh atau terhadap hasil pelajaran.
38

 

 

Dengan mengacu pada prinsip dan karakteristik PMR, maka menurut Moh. 

Yustian Yusuf Al Khan dan Muhammad Usman Hakim Fajar Alam, ―langkah-langkah 

pembelajaran matematika dengan pendekatan matematika realistik, yaitu: (1) 

memahami masalah konstektual, (2) Menjelaskan masalah konstektual, (3) 

menyelesaikan masalah konstektual, (4) Membandingkan dan mendiskusikan jawaban, 

(5) menyimpulkan‖.
39
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Adapun Langkah-langkah pembelajaran matematika dengan PMR dalam 

penelitian ini, sebagai berikut: 

Langkah 1: Memahami Masalah Konstektual 

Guru memberikan masalah konstektual sesuai dengan materi pelajaran yang sedang 

dipelajari siswa. Kemudian siswa untuk memahami masalah tersebut. Jika terdapat 

hal-hal yang kurang dipahami oleh siswa, guu menjelaskan atau memberikan petunjuk 

seperlunya terhadap bagian-bagian yang belum dipahami siswa. 

Karakteristik PMR yang muncul pada langkah ini adalah menggunakan masalah 

konstektual yang diangkat sebagai masalah awal dalam pembelajaran. 

Langkah 2: Menyelesaikan Masalah Konstektual 

Siswa secara individu, diminta untuk menyelesaikan masalah konstektual pada LKS 

secara mandiri, sehingga dimungkinkan adanya perbedaan prosedur penyelesaian. 

Selama siswa menyelesaikan masalah, guru mengamati dan mengontrol aktivitas 

siswa. 

Karakteristik PMR yang muncul pada langkah ini adalah menggunakan model. 

Langkah 3: Membandingkan dan mendiskusikan jawaban 

Guru memberikan dan kesempatan kepada siswa untuk membandingkan dan 

mendiskusikan pada diskusi kelas. 

Karakteristik PMR yang muncul pada langkah ini adalah penggunaan konstribusi 

siswa dan terdapat interaksi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. 

Langkah 4: Mengambil kesimpulan 

Guru mengarahkan siswa untuk mengambil kesimpulan  dari hasil diskusi kelas 

sehingga diperoleh suatu rumusan konsep atau prinsip maupun prosedur. 

Karakteristik PMR yang muncul pada langkah ini adalah terdapat interaksi antara 

siswa dengan guru. 



Berdasarkan Pendekatan Pembelajaran Matematika diatas, maka dapat disimpulkan 

langkah-langkah pembelajaran matematika dengan Pendekatan Saintifik dan PMR pada 

kurikulum 2013 sebagai berikut: 

Tabel 2.2: Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Saintifik dan PMR. 

 

C. K

emampu

an 

Pemecah

an 

Masalah 

1. Pengertian Kemampuan Pemecahan Masalah 

Pertanyaan/soal dalam suatu pembelajaran akan menjadi suatu masalah, jika 

seseorang tidak dapat secara langsung dengan mudah menyelesaikan pertanyaan tersebut, 

kecuali dengan menggunakan aturan/cara tertentu. Herman Hudojo menyatakan bahwa:  

Suatu pertanyaan akan merupakan suatu masalah hanya jika seseorang tidak 

mempunyai aturan/hukum tertentu yang segera dapat dipergunakan untuk 

menemukan jawaban tersebut. Pertanyaan itu dapat juga terselinap dalam 

suatu situasi sedemikian hingga situasi itu sendiri perlu mendapat 

penyelesaian.
40

 

 

Sementara itu, dalam memecahkan suatu masalah siswa memerlukan aktivitas 

mental yang tinggi. Suatu pertanyaan dapat dikatakan suatu masalah bagi seseorang, jika 

masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara langsung dengan menggunakan prosedur 

rutin. Antonius Cahya Prihandoko menjelaskan bahwa: 

Sebuah pertanyaan merupakan masalah bagi seseorang jika bersifat: (1) 

Relatif, tergantung situasi dan kondisi seseorang yang menghadapinya; (2) 

tidak dapat diselesaikan secara langsung dengan prosedur rutin tetapi masih 

memungkinkan orang tersebut untuk menyelesaikannya melalui seleksi data 
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 Herman Hudojo, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika, (Malang: Universitas 

Negeri Malang, 2005), h. 123. 

N0 Tahapan Aktivitas 

Pembelajaran dalam 

Kurikulum 2013 

Pembelajaran Matematika 

dengan Pendekatan 

Saintifik 

Pembelajaran 

Matematika dengan 

Pendekatan  PMR 

1 Mengamati Identifikasi Masalah Memahami 

masalah 

kontekstual  
2 Menanya 

3 Mencoba Membuat Hipotesis Menyelesaikan 

masalah 4 
Menalar 

Mengumpulkan dan 

Menganalisis Data 

 

5 Mengkomunikasikan 

Mengintepretasikan Data 

dan Membuat Kesimpulan 

 

Membandingkan 

jawaban 

Menyimpulkan 



informasi dan organisasi konsep lainnya; (3) dapat dimengerti, artinya suatu 

pertanyaan pada bidang tertentu merupakan masalah hanya bagi mereka yang 

mempelajari atau berkecimpung pada bidang tersebut. Suatu pertanyaan akan 

menjadi masalah tergantung kepada individu, karena suatu pertanyaan bisa 

menjadi masalah bagi siswa, tetapi mungkin bukan merupakan masalah bagi 

siswa ya ng lain.
41

  

 

Nuralam mengatakan ―masalah yang dihadapi seorang siswa dalam belajar 

matematika berbeda-beda. Artinya suatu soal matematika mungkin menjadi masalah bagi 

seseorang, namun dipihak lain mungkin tidak menjadi masalah bagi siswa lain‖.
42

 Dalam 

pembelajaran matematika, untuk menyelesaikan suatu masalah siswa harus menguasai hal-

hal yang telah dipelajari sebelumnya  yaitu mengenai pengetahuan, keterampilan dan 

pemahaman, kemudian siswa mampu menggunakannya dalam proses pemecahan masalah. 

Pemecahan masalah merupakan suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk 

mencari jalan keluar dari suatu kesulitan. Usaha tersebut tidak serta merta dapat 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Erman Suherman menyatakan bahwa  

Pemecahan masalah merupakan bagian kurikulum matematika yang sangat 

penting karena dalam proses pembelajarannya maupun penyelesaiannya, 

siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan 

serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan 

masalah atau soal yang bersifat tidak rutin
43

.  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah matematika merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran matematika, 

pemecahan masalah memerlukan aktivitas mental yang tinggi dalam menyelesaikan suatu 

pertanyaan atau soal matematika yang tidak rutin. 

2. Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah 
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Ada banyak strategi pemecahan masalah, tetapi langkah pemecahan masalah yang 

umum digunakan adalah langkah pemecahan masalah menurut Polya dalam Turmudi yang 

dikutip dari Antonius Cahya Prihandoko,  langkah pemecahan masalah meliputi: (1) 

pemahaman masalah; (2) perencanaan penyelesaian; (3) pelaksanaan penyelesaian 

masalah; (4) pengecekan kembali kebenaran penyelesaian.
44

 Selain itu, Nuralam 

menjelaskan bahwa ―Polya menawarkan strategi heuristik yang terdiri dari empat langkah 

agar kemampuan pemecahan masalah dapat dibentuk dan berkembang dalam diri siswa 

sehingga dapat pemecah masalah yang sukses‖.
45

  

Pemahaman masalah berkaitan dengan proses identifikasi terhadap apa saja yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Pada langkah ini memerlukan suatu kecermatan agar 

pemahaman yang dihasilkan tidak sampai berbeda dengan permasalahan yang sedang 

dihadapi. Setelah hal-hal yang diketahui dan ditanyakan dirumuskan, langkah selanjutnya 

adalah melakukan perencanaan penyelesaian. Langkah ini berkenaan dengan 

pengorganisasian konsep-konsep yang bersesuaian untuk menyusun strategi, termasuk 

didalamnya penentuan sarana yang dipergunakan dalam penyelesaian masalah. 

Pelaksanaan rencana penyelesaian akan menghasilkan sebuah jawaban atas 

pertanyaan dalam masalah. Jawaban tersebut kemudian dicek kembali kebenarannya. 

Pengecekan ini dilakukan dengan menstubstitusikan jawaban ke dalam model masalah. 

Berkenaan dengan pemanfaatan matematika untuk memecahakan masalah sejalan 

dengan langkah pemecahan masalah menurut Polya dalam alur berikut ini:  

 

    Pemecahan Masalah        

   rencana penyelesaian 

   

konfirmasi    pelaksanaan rencana 
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 Nuralam, ―Pemecahan Masalah...,  h 148. 

Masalah Model Matematika 



 

            

       interprestasi dan cek      

     kembali penyelesaian 

 Diadopsi dari Antonius Cahya Prihandoko.
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Gambar 2.2 : Alur Pemecahan Masalah Menggunaan Matematika 

 

Berdasarkan gambar 2.2 tentang alur pemecahan masalah matematika, maka dapat 

dijelaskan langkah-langkah menyelesaikan persoalan matematika, sebagai berikut: 

a. Memahami Masalah 

Pada kegiatan ini yang dilakukan adalah merumuskan: apa yang diketahui, apa yang 

ditanyakan, apakah informasi cukup, kondisi (syarat) apa yang harus dipenuhi, 

menyatakan kembali masalah asli dalam bentuk yang lebih operasional. 

b. Merencanakan Perencanaanya 

Kegiatan yang dilakukan pada langkah ini adalah mencoba mencari atau mengingat 

masalah yang pernah diselesaikan yang memiliki kemiripan dengan sifat yang akan 

dipecahkan, mencari pola atau aturan, menyusun prosedur penyelesaian.  

c. Melaksanakan Rencana 

Kegiatan pada langkah ini adalah menjalankan prosedur yang telah dibuat pada langkah 

sebelumnya untuk mendapatkan penyelesaian. 

d. Memeriksa Kembali Prosedur dan Hasil Penyelesaian 

Kegiatan pada langkah ini adalah menganalisis dan mengevaluasi apakah prosedur 

yang diterapkan dan hasil yang diperoleh benar, apakah ada prosedur lain yang lebih 

efektif, apakah prosedur yang dibuat dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah 

sejenis, atau apakah prosedur dapat dibuat generalisasinya. 
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 Antonius Cahya Prihandoko. Pemahaman dan Penyajian..., h. 209. 

Jawaban  terhadap 

Masalah 

Penyelesaian Model  

Matematika 



Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi indikator pemecahan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: memahami masalah, merencanakan penyelesaian masalah, 

melaksanakan perencanaan dan memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian. 

 

D. Materi Trigonometri 

Materi yang dipelajari pada penelitian ini adalah materi Trigonometri dikelas X SMA  

semester genap. Adapun salah satu Kompetensi Dasar (KD) yang harus dipenuhi pada materi 

ini yaitu: 

3.13 Menjelaskan aturan sinus dan cosinus pada segitiga.  

4.13 Menggunakan  aturan sinus dan cosinus berkaitan dengan masalah kontekstual 

Penelitian ini membatasi materi hanya pada materi aturan sinus, aturan cosinus dan 

luas segitiga. Adapun indikator yang harus dicapai dalam penelitian ini antara  lain: 

3.13.1 Mendeskripsikan aturan sinus pada segitiga. 

3.13.2 Menerapkan aturan sinus pada segitiga. 

3.13.3 Mendeskripsikan aturan cosinus pada segitiga. 

3.13.4 Menerapkan aturan cosinus pada segitiga. 

3.13.5 Menerapkan aturan sinus dan cosinus untuk mencari luas segitiga. 

3.13.6 Mengubah masalah nyata kedalam model matematika yang berhubungan dengan 

perbandingan trigonometri. 

3.13.7 Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan aturan sinus. 

3.13.8 Mengubah masalah nyata kedalam model matematika yang berhubungan dengan 

aturan cosinus pada segitga. 

3.13.9 Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan aturan cosinus. 

3.13.10 Mengubah masalah nyata kedalam model matematika yang berhubungan dengan 

luas segitga. 

3.13.11 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas segitiga. 



 

Materi Aturan Sinus dan Cosinus pada Segitiga  

Materi Aturan Sinus, aturan Cosinus dan Luas segitiga dikutip dari buku  Matematika 

SMA kelas X semester 2 (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.) dan 

Sartono Wirodikromo, Matematika Untuk SMA Jilid 2 kelas X Semester 2, (Jakarta: Erlangga, 

2006) . 

 

 Contoh Aturan Sinus: 

 

1. Diketahui segitiga ABC,     30
0
,     45

0
 dan  a = 20 cm. Tentukan : 

a. Besar sudut     

b. Panjang  sisi b 

c. Panjang sisi c 

Penyelesaian: 

Diketahui: 

∆ ABC dengan     30
0
,     45

0
 dan  a = 20 cm. 

Ditanya: 

a. Besar sudut     

b. Panjang  sisi b 



c. Panjang sisi c 

Jawab: 

Dalam ∆ ABC,               

                

       

 

    
 

 

    
 

  

      
 

 

      
 

  
 

 

 
 

 

 
√ 

 →     √   cm 

 

    
 

 

    
 

  

      
 

 

       
 

  
 

 

 
 

       
   →             cm. 

2. Sebuah  tiang bendera berdiri tegak diatas pada sebuah gedung yang bertingkat dari 

suatu temat yang berada diatas tanah, titik angkal tiang bendera terlihat dengan sudut 

elevasi 66 dan titik ujung tiang bendera terlihat dengan sudut elevasi 70. Jika jarak 

horizontal dari titik pengamatan ke titik tepian gedung sama dengan 10 meter. 

Beraakah  tinggi tiang bendera tersebut. 

Penyelesaian: 

 



Tinggi tiang bendera itu adalah CD, misalkan CD = h meter  

Dalam ∆ ABC berlaku aturan sinus, sehingga di peroleh  

  

       
 

  

       
 

      
       

       
 

  

  
        

 

 
               

                 

                 

Substitusikan nilai-nilai tersebut ke CD maka diperoleh  

      
      

      
   

     

     
  

           m 

Jadi, tinggi tiang bendera itu adalah 10. 15 meter. 
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2. Aturan Cosinus  dalam Suatu Segitiga 

Contoh: 

1. Pada  ABC berikut diketahui tiga buah unsur. 

Hitunglah sisi yang belum diketahui (teliti sampai 2 tempat desimal) 

a) a = 5, b = 7 dan  C = 68
o
  

b) a = 5, c = 6 dan  B = 52
o
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h. 119. 

Ingat! 

Aturan sinus digunakan jika diketahui: 

a. Dua sudut dan satu sisi dihadapan salah satu sudut 

diketahui. 

b. Dua sisi dan satu sudut dihadapan salah satu sisi 

diketahui. 

 



Jawab : 

a) c2
 = a

2
 + b

2
 – 2 ab Cos C 

          = 5
2
 + 7

2
 – 2,5.7 Cos 68

o
  

= 25 + 49 – 70 . 0,3746 

= 74 – 26,2224 

c
2
 = 47,7776 

c  = 7776,47  

c  = 6,9121 

c  = 6,91 

b) b2
 = a

2
 + c

2
 – 2 ac Cos B 

          = 5
2
 + 6

2
 – 2,5.6 Cos 52

o
  

= 25 + 36 – 60 . 0,8486 

= 61 – 50,8829 

= 10,1171 

b  = 1171,10  

= 3,1807 

 

 

 

 

 

3. Luas Segitiga 

a. Menghitung luas segitiga bila diketahui dua sisi dan satu sudut apitnya                                        

       

                                 

                                         
L = ½ . b . c Sin A 

 
L = ½ . a . c Sin B 
 

L = ½ . a . b Sin C 

 

C 

a 

 

Ingat! 

Aturan cosinus digunakan jika diketahui: 

a. Sisi, sudut, sisi (ss. sd.ss) 

b. Sisi, sisi, sisi. (s.s.s) 



                                                                                      

                                                  

                                                                                      

 

 

 

b. Menghitung luas segitiga yang dikatakan dua sudut dan satu sisi diapit sudut 

                                        C                  

               

 b = ?                        a = ?         

                                                                 

 

 

       

 

         

       A             c            D            B 

 

 Atau     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

c. Menghitung luas segitiga bila diketahui dua buah sisi dan satu sudut yang berhadapan 

dengan sisi yang diketahui. Misalnya a, b dan  A 

Perhatikan gambar 

                                            L = ½  ab . Sin C 

(1) Sudut A di cari dengan aturan Sinus 

(2) Sudut C ketemu 

(3) Masukkan ke Sinus luas di atas 

d. Menghitung luas segitiga bila diketahui tiga sisinya 

Jika S = ½ ( a + b + c) = setengah keliling segitiga 

L =  

L =  

L =  

E 

A 

F 

B 

c 

A 

C 

a 

b 

A 



Maka L =    csbsasS   

Contoh soal: 

Tentukan luas  ABC bila diketahui a = 15 cm;   B = 30
o
 dan   C = 45

o
. 

Penyelesaian: 

a = 15, B = 30
o
, C = 45

o
, 

L = 





105.2

45.30.15

2

. 22

Sin

SinSin

ASin

SinCSinBa
 

L = 
9659,0.2

7071,0.5000,0.225
 

L = 
9318,1

54875,79
 

L = 41,18 cm
2
  

 

E. Penerapan Pendekatan Saintifik dan PMR pada Materi Trigonometri 

1. Penerapan Pendekatan Saintifik pada Materi Trigonometri 

Dalam proses penerapan Pendekatan Saintifik pada proses pembelajaran 

matematika dengan materi Trigonometri, guru menerapkan empat langkah-langkah 

pembelajaran saintifik yaitu  Identifikasi Masalah, Membuat Hipotesis, Mengumpulkan 

dan Menganalisis Data, serta Menginterpretasi dan Membuat Kesimpulan. Didalam 

langkah-langkah tersebut, terdapat lima aktivitas yang terkandung yaitu mengamati, 

menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan. Jadi, dalam pembelajaran saintifik 

siswa dituntut untuk mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan 

dalam proses pembelajaran trigonometri dengan menggunakan sintak pendekatan saintifik 

tersebut. 

a. Mengidentifikasikan Masalah 



Langkah paling awal dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah 

mengidentifikasikan masalah. Guru menyajikan masalah trigonometri yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari siswa.  Masalah tersebut disajikan dalam bentuk LKS. Pada 

tahap ini, guru mendorong siswa untuk mengamati masalah yang diberikan, sekaligus guru 

mendorong siswa untuk bertanya terkait masalah yang sudah diamati. Siswa mengamati 

masalah dengan memperhatikan, membaca, dan memahami masalah. Kemudian siswa 

bertnaya tentang masalah tersebut baik kepada teman(siswa lain) atau kepada guru. 

Keterampilan-keterampilan belajar yang muncul pada tahap ini yaitu mengamati dan 

menanya. 

b. Membuat Hipotesis 

Membuat hipotesis dalam pembelajaran yaitu siswa membuat jawaban sementara dari 

masalah yang diteliti. Pada tahap ini guru membimbing siswa merumuskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari masalah. Kemudian siswa mencoba menyelesaikan masalah 

tersebut. aktivitas belajar siswa yang muncul pada tahap ini yaitu mencoba. 

c. Mengumpulkan Data dan Menganalisis Data 

Kegiatan pengumpulan data dalam pembelajaran dilakukan dengan melakukan 

ekperimen. Guru membimbing siswa menyelesaikan masalah pada LKS. Siswa bersama 

teman sekelompoknya mengumpulkan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dalam 

mengumpulkan data dan menganalisis data siswa didorong untuk menggunakan 

penalarannya. Sumber penalaran dapat beragam  baik dari buku,  internet atau 

pengetahuan awal siswa.  

d. Menginterpresentasi dan Membuat Kesimpulan 

  Setelah menyelesaikan masalah, dan diperoleh hasil dari penyelesaian masalah maka 

langkah selanjutnya adalah mengintrepretasikan data. Pada tahap ini, guru membimbing 

siswa untuk dapat mengkomunikasikan pengetahuan yang telah diperoleh. Siswa 



menyimpulkan hasil penyelesaian masalah dan menghubungkannya dengan teori yang 

sudah dipelajari. Kemudian guru membimbing siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi 

mereka didepan kelas. Kemudian beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

mereka didepan kelas. Beberapa siswa dari kelompok lain diminta untuk menanggapi, baik 

berupa konfirmasi, melengkapi informasi ataupun tanggaan lainnya. Kemudian siswa 

diberikan kesempatan untuk merangkum atau menyimpulkan hasil dari penyelesaian 

masalah.  

 

 

2. Penerapan PMR pada Materi Trigonometri 

Dalam proses penerapan pendekatan PMR pada proses pembelajaran matematika 

dengan materi Trigonometri, guru menerapkan empat langkah-langkah pembelajaran PMR 

yaitu memahami masalah konstektual, menyelesaikan masalah trigonometri, 

membandingkan dan mendiskusikan jawaban dan mengambil kesimpulan. Adapun 

penerapan pendekatan PMR pada materi trigonometri adalah sebagai berikut: 

a. Memahami Masalah 

Pada tahap ini guru memberikan masalah trigonometri yang terkait dengan masalah 

nyata yang berhubungan erat dengan kehidupan siswa, masalah tersebut disajikan 

dalam LKS.  Ini merupakan masalah awal dalam pembelajran trigonometri. Siswa 

memahami dengan mengamati, membaca dan bertanya kepada guru terkait masalah 

tersebut. 

b. Menyelesaikan Masalah 

Siswa bersama kelompoknya menyelesaikan masalah pada LKS dengan mencoba 

memodelkan masalah kemudian menyelesaikan dengan mengumpulkan informasi yang 

ada. 



c. Membandingkan Jawaban 

Setelah siswa menyelesaikan masalah,  kelompok yang sudah terlebih dahulu sia 

dierkenankan untuk mempresentasikan jawaban mereka. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk membandingkan jawaban dan mendiskusikannya. 

d. Mengambil Kesimpulan 

Guru mengarahkan siswa mengambil kesimulan jawaban dari masalah trigonometri 

yang sudah diselesaikan siswa. 

 

F. Penelitian yang Relevan  

Penelitian yang dilakukan oleh melya wati menunujukkan bahwa penerapan 

pendekatan saintifik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Serta 

pembelajaran metematika dengan pendekatan saintifik lebih baik daripada dengan 

menggunakan pendekatan konstektual.
48

 Selain itu, Penelitian yang dilakukan oleh Hilda 

Restina menunjukkan bahwa pembelajaran dengan penerapan pendekatan saintifik dapat 

mencapai ketuntasan hasil belajar siswa pada materi aritmatika sosial.
49

 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian, maka penelitian yang dilakukan peneliti 

bertujuan untuk mencari pengaruh pendekatan saintifik terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematika pada materi trigonometri.   Jenis penelitian yang dilakukan yaitu 

penelitian eksperimen dengan dengan design Posttest-only Control Design. Dua kelas dipilih 

secara acak, satu sebagai kelas eksperimen dan yang lainnya sebagai kelas kontrol, dengan 

memberikan postest pada kedua kelas tersebut. Kelas eksperimen diberikan pembelajaran 
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matematika dengan pendekatan saintifik, sementara kelas kontrol pembelajaran matematika 

dengan pendekatan matematika realistik. 

 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun 

hipotesis dalam penelitian ini yaitu, ―kemampuan  pemecahan masalah yang diajarkan pada 

materi trigonometri dengan pendekatan saintifik lebih tinggi daripada kemampuan 

pemecahan masalah yang diajarkan dengan pendekatan Matematika Realistik  kelas X  

SMAN 1 Unggul Darul Imarah‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Setiap penelitian  memerlukan  metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang 

tepat dan sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian  ini merupakan penelitian 

kuantitatif, yaitu menggunakan penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendali.
50

  Eksperimen selalu dilakukan untuk melihat akibat dari 

suatu perlakuan.  

Penelitian eksperimen yang digunakan berdesain“Posttest-only Control Design”, 

karena tujuan dalam penelitin ini untuk mencari pengaruh treatment.  Adapun dalam design 

ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random, yang terdiri dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen diajarkan materi trigonometri dengan 

Pendekatan Saintifik dan kelompok yang lain diajarkan materi trigonometri tetapi dengan 

PMR. Adapun pola desain penelitian ini sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

R1 X1 O1 

R2 X2 O2 

Sumber: dimodifikasi dari sugiyono 

 

Dalam design ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random 

(R). Kelompok pertama diberi perlakuan dengan menggunakan Pendekatan Saintifik (X1) dan 

kelompok yang lain dengan pendekatan RME (X2). Pengaruh adanya perlakuan (treatment) 

adalah (O1: O2).
51

  Kelompok yang diberi perlakuan dengan pendekatan saintifik disebut 
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kelompok eksperimen dan kelompok diberi perlakuan dengan pendekatan RME disebut 

kelompok kontrol.  

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, 

peristiwa atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara terencana menjadi 

target kesimpulan dan hasil akhir suatu penelitian
52

.  Jadi, populasi adalah keselurah  objek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X  SMAN 1 Unggul 

Darul Imarah  tahun pelajaran 2016/2017. 

Sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data disebut sampel atau 

cuplikan.
53

 Sampel harus diambil dari bagian populasi.Teknik sampel yang digunakan  adalah 

teknik klaster atau Cluster Sampling, teknik ini memilih sampel bukan didasarkan pada 

individual, tetapi lebih didasarkan pada kelompok, daerah atau kelompok subjek yang secara 

alami berkumpul pada kelompok.
54

 Pengambilan dilakukan secara acak karena keadaan dari 

masing-masing kelas X di SMAN 1 Unggul Darul Imarah relatif sama.  Asumsi tersebut 

didasarkan pada alasan bahwa siswa yang menjadi objek penelitian duduk pada tingkat yang 

sama dan pembagian kelas tidak berdasarkan rangking.  

Jumlah kelas X di SMAN 1 Unggul Darul Imarah terdiri dari 8 kelas, yaitu kelas X 

MIPA 1, X MIPA 2, X MIPA 3, X MIPA 4, X MIPA 5, X IPS 1, X IPS 2 dan X IPS 3. Dari 

jumlah tersebut, hanya diambil dua sebagai sampel. Satu sebagai kelas eksperimen dan yang 

lainnya sebagai kelas kontrol. Adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini yaitu Kelas X 

MIPA 3 sebagai kelas eksperimen dan kelas X MIPA 4 sebagai kelas kontrol. 
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C. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan salah satu perangkat yang digunakan dalam mencari 

sebuah jawaban dalam suatu penelitian. Untuk mempermudah pengumpulan data dan analisis 

maka dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut. 

1. Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan 

Perangkat Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

2. Lembar Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Lembar tes kemampuan pemecahan masalah digunakan untuk memperoleh data 

tentang kemampuan pemecahan masalah matematika siswa sesudah diterapkan 

pendekatan Saintifik  pada kelas eksperimen dan pendekatan RME pada kelas kontrol. 

Hasil jawaban siswa dari tes tulis dikoreksi menggunakan rubrik tingkat 

kemampuan pemecahan masalah. Pada proses pengembangan instrumen, peneliti 

memodifikasi rubrik untuk disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Rubrik hasil 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kriteria Pemberian Skor Kemampuan Pemecahan Masalah 

No. 
Aspek Yang 

dinilai 
Respon Siswa terhadap Soal Skor 

(1) (2) (3) (4) 

1 Kemampuan 

memahami 

masalah (siswa 

menuliskan yang 

diketahui dan 

yang ditanyakan 

dari soal 

matematika). 

Jika tidak menuliskan apa yang diketahui, 

dan ditanyakan pada soal. 
0 

Jika salah menuliskan apa yang 

diketahui, dan ditanyakan pada soal. 
1 

Jika menuliskan apa yang diketahui, dan 

ditanyakan pada soal tetapi salah satunya 

salah. 

2 

Jika benar menuliskan apa yang 

diketahui, dan dinyatakan pada soal. 4 

2 Kemampuan 

merencanakan 

penyelesaian 

masalah, (Siswa 

Jika tidak menuliskan 

sketsa/gambar/model/rumus/algoritma 
0 

Jika salah menuliskan 

sketsa/gambar/model/rumus/algoritma 
1 



menuliskan 

sketsa/gambar/m

odel/rumus/algor

itma untuk 

memecahkan 

masalah). 

Jika kurang tepat menuliskan 

sketsa/gambar/model/rumus/algoritma 
2 

Jika hanya sebagian yang benar dalam 

menuliskan 

sketsa/gambar/model/rumus/algoritma 

4 

Jika benar menuliskan 

sketsa/gambar/model/rumus/algoritma 6 

3 Kemampuan 

menyelesaikan 

masalah sesuai 

rencana (siswa 

dapat 

menyelesaikan 

masalah dari 

soal matematika) 

Jika tidak menuliskan penyelesaian 

masalah dari soal 0 

Jika salah menuliskan penyelesaian 

masalah dari soal 1 

Jika menuliskan penyelesaian masalah 

dari soal yang mengarah pada solusi yang 

benar 
2 

Jika hasil salah sebagian dalam 

menuliskan penyelesaian masalah dari 

soal 

4 

Jika benar menuliskan penyelesaian 

masalah dari soal 6 

(1) (2) (3) (4) 

4 Kemampuan 

menafsirkan 

solusi. (siswa 

menjawab apa 

yang ditanyakan 

dan menuliskan 

kesimpulan) 

Jika tidak menjawab apa yang ditanyakan 

atau menuliskan kesimpulan 
0 

Jika salah menjawab apa yang ditanyakan 

atau menuliskan kesimpulan 
1 

Jika kurang tepat menjawab apa yang 

ditanyakan atau menuliskan kesimpulan 
2 

Jika benar dan tepat menjawab apa yang 

ditanyakan atau menuliskan kesimpulan 
4 

Sumber: Diadaptasi dari Utari Sumarmo.
55

 

3. Lembar Angket Respon Siswa. 

Angket respon siswa, untuk  memperoleh data tentang respon siswa terhadap 

pembelajaran  matematika dengan pendekatan saintifik dan pengaruhnya terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematika. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data. 
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Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan cara peneliti 

mengumpulkan data selama penelitian dalam kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan pendekatan saintifik. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Tes sebagai tehnik pengumpul data adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki individu atau kelompok.
56

 Metode ini dilakukan untuk memperoleh data 

kemampuan pemecahan masalah matematika baik pada  kelas eksperimen dan kelas kontrol 

pada materi Trigonometri. 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah post test (tes akhir). Tes diberikan 

setelah proses belajar berlangsung  untuk mengetahui keberhasilan penerapan pembelajaran 

yang digunakan. 

2. Pengumpulan Angket 

Angket/kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan 

responden untuk dijawabnya. Angket ini ditujukan kepada siswa, dalam angket ini peneliti 

mengajukan beberapa pertanyaan yang didalamnya mencakup respon siswa terhadap 

pelaksanaan pendekatan saintifik dan pengaruhnya terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematika. 

Siswa memberikan tanda cek list pada kolom yang tersedia untuk setiap pertanyaan 

yang diajukan. Angket tersebut diberikan kepada siswa setelah semua kegiatan pembelajaran 

dan evaluasi selesai dilakukan. 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu langkah yang paling menentukan dalam suatu penelitian 

karena analisis data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. 

1. Teknik Analisis Tes Kemampuan Pemecahan Masalah  

a. Uji Normalitas 

Pada analisis tahap akhir, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal atau tidak setelah dilakukan 

tindakan. Dalam penelitian ini, pengujian normalitasnya menggunakan rumus Chi-

Kuadrat. Langkah-langkah pengujian normalitas yaitu:  

1) Mencari skor terbesar dan terkecil 

2) Mencari Rentangan (R) 

R= Skor terbesar – Skor terkecil  

3) Mencari Banyaknya Kelas (BK) 

BK = 1+ (3,3) log n (Rumus Sturgess) 

4) Mencar nilai panjang kelas (i). 

  
 

  
 

5) Membuat tabulasi dengan tabel penolong. 

6) Mencari rata-rata (mean) 

 ̅  
∑ 

  
  

∑ 
  

 

Keterangan:  

 ̅ : rata-rata (mean) 

  : frekuensi 

   : nilai tengah 

   : jumlah total frekuensi 



7) Mencari simpangan baku (standard deviasi). 

  √  ∑   
   ∑    

 

 
  

Keterangan: 

S : Simpangan baku (standard deviasi) 

  : frekuensi 

   : nilai tengah 

   : jumlah total frekuensi 

8) Membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan cara: 

a) Menentukan batas kelas, yaitu angka skor kiri kelas interval pertama dikurangi 

0,5 dan kemudian angka skor-skor kanan kelas interval ditambah 0,5. 

b) Mencari nilai Z-score untuk batas kelas interval dengan rumus: 

   
             ̅

 
 

c) Mencari luas 0 – z dengan menggunakan angka-angka untuk batas kelas. 

d) Mencari luas tiap kelas interval dengan cara mengurangkan angka-angka 0 – z 

yaitu angka baris pertama dikurangi angka baris kedua, angka baris kedua 

dikurangi baris ketiga dan begitu seterusnya, kecuali untuk angka yang berbeda 

pada baris paling tengah ditambahkan dengan angka pada baris berikutnya. 

e) Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara mengalikan luas tiap 

interval dengan jumlah responden. 

9) Mencari chi-kuadrat hitung (X
2
 hitung ). 

    ∑
        

  

 

   
 

 

10) Membandingkan    
hitung dengan    tabel 

Dengan membandingkan    hitung dengan    tabel  untuk α=0,05 dan derajad 

kebebasan dk = k – 1. 



Jika    hitung ≥    tabel , artinya distribusi data tidak normal dan jika    hitung ≤    tabel  

artinya berdistribusi normal.
57

 

 

b. Uji Homogenitas 

Pada analisis tahap akhir, uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

kelas eksperimen dan kelas kontrol homogen setelah dilakukan tindakan. Langkah-

langkah pengujian homogenitas yaitu: 

1) Mencari nilai varians terbesar dan varians terkecil dengan rumus:  

         
                

                
 

2) Membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel, dengan rumus: 

dk pembilang = n – 1 (untuk varians terbesar) 

dk penyebut= n – 1 (untuk varians terkecil) 

taraf signifikan α = 0,05, maka dicari pada tabel F. 

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

Jika Fhitung ≥ F tabel, berarti tidak homogen  

Jika Fhitung ≤ F tabel, berarti homogen.
58

 

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan uji t. Adapun rumus uji t yang 

digunakan sebagai berikut: 

   
  ̅̅̅    ̅̅ ̅ 

 √
 
  

 
 
  

 

dengan: 

   
        

           
 

       
 

Keterangan: 
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  ̅̅̅   : skor rata-rata dari kelompok eksperimen 

  ̅̅ ̅   : skor rata-rata dari kelompok kontrol 

    : banyaknya subjek kelompok eksperimen 

    : banyaknya subjek kelompok kontrol 

    : varians gabungan 

  
  : varians kelompok eksperimen 

  
  : varians kelompok kontrol 

 

Kriteria pengujian: Ho ditolak jika thitung ≥ ttabel dengan  dk =         dan 

peluang (1  α) dan Ho diterima untuk harga t lainnya.
59

 

 

Jika data yang berdistribusi normal tapi tidak homogen maka menggunakan uji t 

dengan rumus:
60

 

   
     

√
   

  
 

   

  

 

 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho :  1 ≤    2 

H1 :  1 >  2 

 Keterangan: 

Ho :  1 ≤   2 ( kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas X SMAN 1 

Unggul Darul Imarah yang diajarkan dengan pendekatan Saintifik lebih 
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rendah atau sama dengan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

yang diajarkan dengan pendekatan Matematika Realistik. 

H1 :  1 >  2 ( kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas X SMAN 1 

Unggul Darul Imarah yang diajarkan dengan pendekatan Saintifik lebih 

tinggi daripada kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang 

diajarkan dengan pendekatan Matematika Realistik. 

Pengujian Hipotesis ini dilakukan pada taraf nyata       . Kriteria p pengujian 

didapat dari daftar distribusi student t dk = (n1 + n2 – 2) dan peluang (1 -    ). Dimana  

kriteria pengujian adalah tolak H0 jika thitung  >  ttabel dan terima H1. Jika thitung  ≤ ttabel maka 

terima H0 tolak H1.
61

 

2. Teknik Analisis Respon Siswa 

Untuk mengetahui respon siswa maka dianalisis dengan menghitung rata-rata 

keseluruhan skor yang telah dibuat dengan model skala Likert. Dalam menskor skala 

kategori Likert, jawaban diberi bobot atau disamakan dengan nilai kuantitatif 4,3,2, 1 

untuk pertanyaan positif dan 1,2,3,4 untuk pertanyaan bersifat negatif.
62

 

Pada penelitian untuk pertanyaan positif diberi skor 4 untuk sangat setuju, 3 untuk 

setuju, 2 untuk tidak setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju. Sedangkan untuk pertanyaan 

negatif diberi skor sebaliknya yaitu skor 1 untuk sangat setuju, 2 untuk setuju, 3 untuk 

tidak setuju dan 4 untuk sangat tidak setuju Skor rata-rata respon siswa. Skor rata-rata 

respon siswa dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:   

               
∑       

 
   

 
 

Keterangan: 
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fi :banyak siswa yang dapat menjawab pilihan i 

ni :bobot skor pilihan i 

N: jumlah seluruh siswa yang memberikan respon 

 i : 1 – 4  

Kriteria skor rata-rata untuk respon siswa adalah sebagai berikut: 

3  skor rata-rata   4 = sangat positif 

2   skor rata-rata   3= positif 

1 skor rata-rata   2= negatif 

0 skor rata-rata   1=  sangat negatif 
63

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi  Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini diadakan  di SMAN 1 Unggul Darul Imarah yang beralamat di 

Jl. Soekarno – Hatta Km. 3 Lampeuneurut Kec. Darul Imarah, Aceh Besar, dengan 

batasan lokasi sebelah timur berbatasan dengan perumahan warga, sebelah selatan 

berbatasan dengan jalan raya dan deretan toko, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya 

dan sebelah  utara berbatasan dengan perumahan warga. 

Sekolah ini memiliki ruang belajar dan kelengkapan belajar lainnya yang memadai. 

Dari data Inventaris sekolah pada tahun 2017 keadaan SMAN 1 Unggul Darul Imarah 

adalah sebagai berikut: 

1. Sarana dan Prasarana 
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Keadaan fisik SMAN 1 Unggul Darul Imarah Aceh Besar sudah memadai, terutama 

ruang belajar, ruang kantor dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan 

prasarana dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini: 

   Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana SMAN 1 Unggul Darul Imarah 

 Sumber: 

Laporan 

Bulanan 

Sekolah, 

Februari 

tahun 2017 

 

2. Kead

aan Siswa 

Untuk 

mengetahui 

keadaan dan 

jumlah siswa SMAN 1 Unggul Darul Imarah, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 Distribusi Jumlah Siswa (i) SMAN 1 Unggul Darul Imarah 

Kelas Banyak Siswa 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

(1) (2) (3) (4) 

X MIPA 1 6 14 20 

X MIPA 2 4 18 22 

X MIPA 3 6 17 23 

X MIPA 4 6 16 22 

X MIPA 5 8 15 23 

X IPS 1 11 14 25 

X IPS 2 11 10 21 

X IPS 3 14 10 24 

Jumlah Kelas X 70 144 180 

XI IPA 1 10 17 27 

XI IPA 2 9 14 23 

XI IPA 3 13 14 27 

XI IPA 4 10 18 28 

Jumlah Kelas  XI 

IPA 

42 63 105 

XI IPS 1 15 12 27 

XI IPS 2 13 12 25 

XI IPS 3 10 15 25 

No Uraian Jumlah Luas 

(1) (2) (3) (4) 

1 Ruang Kelas 22 1584 m 

2 Ruang Kepala Sekolah 1 16 m
2
 

3 Ruang TU/Adm 1 40  m
2
 

4 Ruang Guru 1 40  m
2
 

5 Ruang BK 1 9  m
2
 

6 Ruang Laboratorium  1 108 m
2
 

7 Ruang Perpustakaan 1 120 m
2
 

(1) (2) (3) (4) 

8 WC 2 8 m
2
 

9 Ruang UKS 1 35  m
2
 

10 Ruang Komputer 1 72  m
2
 

11 Mushalla 1 140  m
2
 

12 Lapangan Basket/Volly 1 300  m
2
 



Jumlah Kelas XI 

IPS 

38 39 77 

Jumlah 

keseluruhan kelas 

XI 

80 102 182 

XII IPA  1 11 16 27 

XII IPA 2 7 20 27 

XII IPA 3 8 16 24 

(1) (2) (3) (4) 

XII IPA 4 5 18 23 

Jumlah 31 70 101 

XII IPS 1 11 14 25 

XII IPS 2 12 10 22 

XII IPS 3 12 13 25 

Jumlah Kelas XII 

IPS 
35 37 72 

Jumlah 

Keseluruhan Kelas 

XII 

66 107 173 

Jumlah Seluruhnya 

dari Kelas X, XI, 

XII 
212 323 535 

  Sumber: Laporan Bulanan Sekolah, Februari tahun 2017 

 

3. Keadaan Guru dan Karyawan 

Untuk mengetahui keadaan dan jumlah guru yang berada di SMAN 1 Unggul Darul 

Imarah, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 Data Guru SMAN 1 Unggul Darul Imarah 

No  Uraian  LK PR Jumlah 

1 Guru tetap (PNS) 13 40 53 

2 Pegawai tatap 3 3 6 

 Jumlah guru GT dan PT 16 43 59 

3 

4 

5 

 

6 

7 

Guru bantu/ kontrak 

Gutru tidak tetap(honor) 

Pegawai tidak tetap/ 

Kontrak 

Penjaga sekolah/honor 

Satpam(honor) 

- 

1 

1 

1 

2 

- 

9 

3 

- 

- 

- 

10 

5 

1 

2 

 Jumlah GTT dan PTT 6 12 18 

 Jumlah seluruhnya  22 55 77 

 Sumber: Inventaris Sekolah (Laporan Bulan Februari ) tahun 2017 

 



Adapun data guru matematika yang mengajar pada SMAN 1 Unggul Darul Imarah, 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

 

Tabel 4.4 Data Guru Matematika SMAN 1 Unggul Darul Imarah 

No Nama L/P GT/GHS Kelas 

1 Sarimin, S.Pd L GT X dan XI 

2 Rukayyah, S.Pd P GT X 

3 Syarifah Munira, S.Pd P GT XII 

4  Ivo Lusiana S.Pd P GT X dan XI 

5 Sa‘diyah S.Pd P GT XII 

  Sumber: Inventaris Sekolah (Laporan Bulan Februari ) tahun 2017 

  

 Keterangan: 

 GT  : Guru  Tetap 

 GHS : Guru Honor Sekolah 

 

 

B. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian 

  Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di SMAN 1 Unggul Darul Imarah Aceh Besar  

pada tanggal 4  s/d 11 Maret 2016. Sebelum dilaksanakan penelitian, telah dilakukan 

observasi langsung ke sekolah untuk melihat situasi dan kondisi sekolah serta konsultasi 

dengan guru bidang studi matematika tentang siswa yang akan diteliti. Kemudian peneliti 

mengkonsultasikan kepada pembimbing serta memersiapkan instrumen pengumpulan data  

yang terdiri dari soal tes, RPP dan angket respon siswa yang sebelumnya telah divalidasi oleh 

dosen matematika dan guru matematika. 

  Peneliti melaksanakan proses pembelajaran sebanyak tiga kali pertemuan dengan 

rincian waktu 6 jam pelajaran, dimana 1 jam pelajaran berdurasi 45 menit. Pengumpulan data 

dilakukan dengan memberikan tes proses pembelajaran pada materi trigonometri dengan 

pendekatan saintifik pada kelas ekperimen dan Pendekatan Matematika Realistik pada kelas 

kontrol.  



  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa setelah materi trigonometri diajarkan. Adapun jadwal kegiatan penelitian 

dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 Jadwal Kegiatan Penelitian 

NO Hari/Tanggal Kelas Jam 
Waktu 

(menit) 
Kegiatan 

1 
Sabtu/ 4 Maret 

2017 

Kontrol 08:00 – 09:15 
90 

menit 

Mengajar 

Pertemuan I  

dan Post Test 

Eksperimen 11:00 – 12:30 
90 

menit 

Mengajar 

Pertemuan I 

dan Post Test 

2 
Rabu/ 8 Maret 

2017 

Kontrol 
08:00 – 09: 

15 

90 

menit 

Mengajar 

Pertemuan II 

dan Post Test 

Eksperimen 11:00 – 12:30 
90 

menit 

Mengajar 

Pertemuan II 

dan Post Test 

3 
Sabtu/ 11 

Maret 2017 

Kontrol 08:00 – 09:15 
90 

menit 

Mengajar 

Pertemuan III 

dan Post Test 

Eksperimen 11:00 – 12:30 
90 

menit 

Mengajar 

Pertemuan III 

dan Post Test 

 

C. Analisis Data 

1. Pengolahan dan Analisis Data Kemampuan Pemecahan Matematika Siswa 

dengan MSI (Method of  Successif Interval) 

a. Post-test Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas 

Eksperimen 

Data yang diperoleh adalah data skor tes akhir kelas eksperimen. Proses 

mengubah data skor tes yang berskala ordinal menjadi interval dengan menggunakan 

MSI dengan penghitungan secara manual. Proses mengubah data tersebut ada beberapa 

tahapan yang harus dilakukan, yaitu: 

1) Menghitung frekuensi 

2) Menghitung proporsi 



3) Menghitung proporsi kumulatif 

4) Menghitung nilai z 

5) Menghitung nilai densitas fungsi z 

6) Menghitung scale value 

7) Menghitung penskalaan 

Berdasarkan langkah-langkah di atas, data tes kemampuan pemecahan 

matematika siswa diperoleh yang berskala ordinal akan diubah menjadi skala interval 

sehingga menghasilkan interval sebagai berikut: 

1) Menghitung frekuensi 

Tabel. 4.6 Hasil Penskoran Post-test Kemampuan Pemecahan Matematika Siswa 

Kelas Eksperimen 

Soal Aspek Yang diukur 
Skor Penilaian 

Jumlah 
0 1 2 4 6 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

soal 1 

 

 

 

Kemampuan memahami 

masalah 0 0 0 22 0 22 

Kemampuan 

merencanakan 

penyelesaian  masalah 0 0 3 15 4 22 

Kemampuan 

menyelesaikan masalah 0 1 9 7 5 22 

Kemampuan 

menafsirkan Jawaban 8 0 5 9 0 22 

Soal 2 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

memahami masalah 2 0 2 18 0 22 

Kemampuan 

merencanakan 

enyelesaian masalah 0 0 3 9 10 22 

Kemampuan 

menyelesaikan masalah 0 0 6 5 11 22 

Kemampuan 

menafsirkan Jawaban 1 0 11 10 0 22 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Soal 3 

 

 

 

Kemampuan 

memahami masalah 0 0 5 17 0 22 

Kemampuan 

merencanakan 

enyelesaian masalah 0 0 3 18 1 22 

Kemampuan 

menyelesaikan masalah 0 0 2 5 15 22 



Kemampuan 

menafsirkan Jawaban 0 0 2 20 0 22 

Frekuensi 11 1 51 155 46 264 

Sumber: Hasil penskoran kemampuan pemecahan masalah matematika 

 

Berdasarkan tabel hasil penskoran di atas frekuensi yang mendapat skala ordinal 

0 s/d 6 maka dengan jumlah skor jawaban adalah 264 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Nilai Frekuensi Post-test Kemampuan Pemecah an      Masalah 

Matematika 

Skala Skor ordinal Frekuensi 

0 11 

1 1 

2 51 

4 155 

6 46 

Jumlah 264 

Sumber: Hasil penskoran kemampuan pemecahan masalah matematika 

 

Berdasarkan tabel di atas mempunyai makna sebagai berikut: 

Skala ordinal 0 mempunyai frekuensi sebanyak 11 

Skala ordinal 1 mempunyai frekuensi sebanyak 1 

Skala ordinal 2 mempunyai frekuensi sebanyak 51 

Skala ordinal 4 mempunyai frekuensi sebanyak 155 

Skala ordinal 6 mempunyai frekuensi sebanyak 46 

 

 

2) Menghitung Proporsi (P) 

Proporsi dihitung dengan membagi setiap frekuensi dengan jumlah responden. 

Cara menghitung sebagai berikut: 

Untuk proporsi skala 0 dengan jawaban sebanyak 11, hasilnya adalah   = 
  

   
  0,0416 

Untuk proporsi skala 1 dengan jawaban sebanyak 1, hasilnya adalah   = 
 

   
  0,0037 



Untuk proporsi skala 2 dengan jawaban sebanyak 51, hasilnya adalah          = 
  

   
  

0,1931 

Untuk proporsi skala 4 dengan jawaban sebanyak 155, hasilnya adalah   = 
   

   
 

 0,5871 

Untuk proporsi skala 6 dengan jawaban sebanyak 46, hasilnya adalah   = 
  

   
  0,1742 

3) Menghitung Proporsi Kumulatif 

Proporsi kumulatif dihitung dengan menjumlahkan proporsi secara berurutan 

untuk setiap nilai. 

    = 0,0416 

    = 0,0416 + 0,0037 = 0,0454 

    = 0,0454 + 0,1931  = 0,2386 

    = 0,2386  +0,5871 = 0,8257 

    = 0,8257  + 0,1742 = 1,0000 

4) Mencari Nilai z 

Nilai Z diperoleh dari tabel distribusi normal baku (critical value of z). Dengan 

asumsi bahwa proporsi kumulatif berdistribusi normal baku. 

    =0,0416, nilai p yang akan dihitung adalah 0,5 - 0,0416 = 0,4584 

            

            

                       

      

      
       

         

     
        

Z0 =         



    = 0,0454, nilai p yang akan dihitung adalah 0,5 - 0,0454 = 0, 4546 

            

            

                       

      

      
        

         

      
        

Z1 =         

    = 0,2386, nilai p yang akan dihitung adalah 0,5 - 0,2386 = 0, 2614 

            

            

                       

      

      
        

         

      
        

Z2 =      14 

    = 0,8257, nilai p yang akan dihitung adalah 0,8257 - 0,5 = 0, 3257 

            

            

                       

      

      
        

         

      
        

Z3 =        

    = 1 



Z4 = tidak terdefinisi 

5) Menghitung Densitas F(z) 

Nilai F(z) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

F(z) = 
 

√  
     

 

 
   dengan    

  

 
 

F (  ) = 
 

√   
  

 
  

     
 

 
            

 = 
 

√
  

 

     
 

 
        ) 

= 
 

      
      

 

 
          

 

= 
 

      
             

= 
 

      
          = 0,0886  

Lakukan juga F      F                      dengan cara yang sama, maka 

ditemukan nilai F             F                                    

       adalah 1 nilai       . 

6) Menghitung Scale Value 

Menghitung scale value digunakan rumus: 

SV = 
                       –                       

                                              
 

Untuk nilai density dicari batas bawah dikurangi batas atas, sedang untuk nilai area 

batas atas dikurangi batas bawah. Untuk SV0 nilai batas bawah untuk densitas 

pertama adalah 0 (lebih kecil dari 0,0886), dan untuk proporsi kumulatif juga 0 

(dibawah nilai 0,0416). 

Tabel 4.8 Nilai Scale Value Kemampuan Pemecahan Masalah  Matematika 

Proporsi Kumulatif Densitas F(z) 

0,0416 0,0886 

0,0454 0,0950 

0,2386 0,3090 



0,8257 0,2572 

1,0000 0 

Sumber: Nilai scale value Kemampuan Pemecahan Masalah  Matematika 

    
        

        
         

    
             

             
         

    
             

             
         

    
             

             
       

    
        

        
        

7) Menghitung Nilai Hasil Penskalaan 

Nilai dihitung dengan cara sebagai berikut: 

a. Ubah nilai SV terkecil (nilai negatif yang terbesar) diubah menjadi nilai dengan 1. 

             

Nilai 1 diperoleh dari: 

       + X =1 

                             

                  X = 3, 1298 

Jadi, -2,1298 + 3, 1298 = 1       

b. Tranformasi nilai skala dengan rumus: 

   Y = SV + |      | 

                            

                            

                         

                           

Hasil akhir dapat dilihat pada tabel 4.9. 



 

Tabel 4.9 Hasil Penskalaan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Skala 

Ordinal 

Frek

. 
Proporsi 

Propors

Kumula

tif 

Nilai Z 
Densitas 

F(z) 

Scala 

Value 

Nilai 

Hasil 

Penskal

aan 

0 11 0,0416 0,0416 -1,7341 0,0886 

 -

2,1296 1 

1 1 0,0037 0,0454 -1,6937 0,0950 -1,6842 1,4456 

2 51 0,1931 0,2386 -0,711 0,3090 -1,1076 2,0222 

4 155 0,5871 0,8257 0,9367 0,2572 0,082 3,2118 

6 46 0,17424 1 - 0 1,4756 4,6054 

Sumber: Hasil penskalaan kemampuan pemecahan Masalah Matematika  

 

Berdasarkan hasil dari pengolahan data post-test kemampuan pemecahan Masalah 

Matematika kelas eksperimen dengan menggunakan MSI (Method of Successive Interval) 

menggunakan prosedur dalam excel dapat dilihat pada tabel sabagai berikut: 

Tabel 4.10: Tabel Hasil Post-test Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Kelas 

Eksperimen dengan Menggunakan MSI Prosedur dalam Excel 

Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 

1 0 11 0,041667 0,041667 0,089076 -1,73166 1 

 

1 1 0,003788 0,045455 0,095556 -1,69062 1,4269 

 

2 51 0,193182 0,238636 0,309907 -0,7107 2,0282 

 

4 155 0,587121 0,825758 0,257066 0,937532 3,2278 

 

6 46 0,174242 1 0 

 

4,6131 

Sumber: Hasil Post-test kemampuan pemecahan Masalah Matematika  eksperimen dalam 

bentuk interval terdapat pada lampiran 17 halaman 225. 

 

Berdasarkan tabel 4.9 hasil post-test kemampuan pemecahan Masalah Matematika 

kelas eksperimen yang sebelumnya memiliki data ordinal telah diubah menjadi data interval 

dengan menggunakan metode suksesif interval (Method of Successive Interval/MSI). 

 

b. Post-test Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas Kontrol 

 Data yang diolah adalah data skor post-test kelas kontrol.  

Tabel 4.11 Hasil Penskalaan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Skala 

Ordinal 
Frek Proporsi 

Proporsil 

Kumulatif 
Nilai Z 

Densitas 

F(z) 

Scala 

Value 

Nilai 

Hasil 

Penskal



aan 

0 23 0,0836 0,0836 -1,2475 0,1831  -1,7273 1 

1 13 0,0494 0,13308 -1,082 0,2221 -1,1470 1,5803 

2 94 0,3522 0,4922 -0,0195 0,3989 -0,5019 2,2254 

4 117 0,4431 0,9353 1,5143 0,1264 0,6149 3,3422 

6 17 0,0643 1 - 0 1,9536 4,6809 

Sumber: Hasil penskalaan kemampuan pemecahan Masalah Matematika  

 

Proses mengubah data skor post-test yang berskala ordinal menjadi interval 

menggunakan MSI (Method of Successive Interval) dengan prosedur dalam excel. Berikut 

hasil pengolahan data post-test kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 

kontrol. 

Tabel 4.12  Hasil Post-Test Kemampuan pemecahan masalah matematika Kelas Kontrol 

dengan Menggunakan MSI Prosedur dalam Excel 

Col Category Freq Prop Cum Density Z Scale 

1 0 23 0,08365 0,08365 0,15375 -1,3809 1 

  1 13 0,04943 0,13308 0,21499 -1,1119 1,5990 

  2 94 0,35741 0,49049 0,39883 -0,0238 2,3236 

  4 117 0,44487 0,93536 0,12625 1,51696 3,4507 

  6 17 0,06464 1 0   4,7911 

Sumber: Hasil tes akhir kemampuan pemecahan masalah matematika kelas kontrol dalam 

bentuk interval terdapat pada lampiran 18 halaman 226. 

 

Berdasarkan tabel 4.11 hasil post-test kemampuan pemecahan masalah matematika 

yang sebelumnya memiliki data ordinal, telah diubah menjadi data interval dengan 

menggunakan metode suksesif interval (Method of Successive Interval/MSI). 

2. Deskripsi Hasil Penelitian 

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data tes akhir berupa  tes 

kemampuan pemecahan masalah yang diberikan setelah pembelajaran di kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Materi  Trigonometri  pada kelas eksperimen peneliti menggunakan 

pendekatan saintifik, sedangkan untuk kelas kontrol peneliti menggunakan pendekatan 

Matematika Realistik. 



 Adapun data hasil tes kemampuan pemecahan masalah yang telah diubah kedata 

interval dengan menggunakan metode suksesif interval (Method of Successive Interval/MSI), 

dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.13: Hasil Post-Test Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

No 
Kode Siswa 

KE 
SA SS 

Kode Siswa 

KK 
SA SS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 AL 42 35 AF 31 31 

2 AK 52 41 AA 30 31 

3 DA 46 38 ASR 36 35 

4 FMU 34 30 DS 38 36 

5 FI 54 43 FD 30 31 

6 HS 30 28 IF 32 32 

7 KA 54 43 IM 38 36 

8 KH 46 38 IMA 27 29 

9 KI 36 32 MZ 26 28 

10 MA 42 36 MW 30 31 

11 MIM 34 31 NH 44 39 

12 MI 42 35 NA 35 34 

13 MF 41 35 NK 36 34 

14 MJ 54 43 PH 44 40 

15 NM 52 41 RN 32 32 

16 RA 54 43 RM 39 36 

17 RW 50 40 RRP 23 27 

18 RQ 48 39 SM 38 36 

19 RR 48 39 SK 36 35 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

20 SAP 52 42 SU     36 34 

21 VR 46 38 UM 46 41 

22 WYS 42 36 YS 44 40 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Ket:  

KE : Kelas Eksperimen 

KO : Kelas Kontrol 

SA : Skor Awal 

SS :  Skor Setelah Succes 

 

Pengumpulan data dilakukan dengan tes kemampuan pemecahan masalah 

matematika. Data yang digunakan untuk dianalisis  adalah data tes kemampuan pemecahan 



masalah matematika setelah di succes. Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu 

diadakan pengujian persyaratan analisis yang meliputi uji normalitas. Apabila data telah 

diketahui berdistribusi normal selanjutnya melakukan uji homogenitas untuk mengetahui 

kesamaan varians (homogenitas) antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, jika sampel 

homogen maka dianalisis perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika. 

a. Pengolahan Hasil Post Test Kelas Eksperimen 

1) Rentang (R) = Skor Terbesar – Skor Terkecil 

 = 43 – 28 

 = 15 

2) Banyak Kelas (BK) = 1 + (3,3) log n 

  = 1 + (3,3) log 22 

  = 1 + 4,429 

  = 5, 429   ( diambil Bk = 6 ) 

3) Panjang Kelas (i) = 
 

  
 

= 
  

 
           (diambil i = 3) 

 

 

 

Tabel 4.14:  Daftar Distribusi Frekuensi Nilai Post-Test Kelas Eksperimen  

Nilai Test         
           

  

28 - 30 2 29 841 58 1682 

31 -33 2 32 1024 64 2048 

34 - 36 5 35 1225 175 6125 

37 -39 5 38 1444 190 7220 

40 - 42 4 41 1681 164 6724 

43 -45 4 44 1936 176 7744 

Jumlah  22 

  

827 31543 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

 Dari data diatas diperoleh nilai rata-rata: 

 ̅   
∑     

∑  
 

 ̅   
   

  
 

 ̅        

Dan simpangan baku adalah: 

  
  

 ∑    
   ∑     

 

      
 



  
  

                

        
 

  
  

             

      
 

  
  

     

   
 

  
        

  √            

 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh   ̅        dan         yang 

selanjutnya akan dilakukan uji normalitas. 

 

b. Uji Normalitas Kelas Ekperimen 

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data dari masing-masing 

kelas dalam penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.  

Tabel 4.15: Uji Normalitas Nilai Post-Test kelas Eksperimen  

Nilai  

Batas 

Kelas        

Batas Luas 

Dareah 

Luas 

Daerah       

  27,5 -2,16 0,4846       

28 - 30       0,0489 1,0758 2 

  30,5 -1,52 0, 4357       

31 - 33       0,127 2,794 2 

  33,5 -0,87 0,3078       

34 - 36       0,2168 4,7696 5 

  36,5 -0,23 0,091       

37 - 39       0,2501 5,5022 5 

  39,5 0,41 0,1591       

40 - 42       0,194 4,268 4 

  42,5 1,05 0,3531       

43 - 45         0,1023 2,2506 4 

  45,5 1,7 0,4554       

Sumber: Hasil Pengolah Data 

 

Maka nilai chi-kuadrat hitung adalah sebagai berikut: 

  
       ∑

        
 

  

 

   
 

  
       

           

      
 

          

     
 

           

      
 

           

      

 
           

      
 

           

      
 



  
                                                 

  
             

dk = n - 1 

dk = 6 - 1   = 5 

  
        

           

  
        

             

  
        

           

  
           

 

Setelah dilakukan pengolahan data, diperoleh bahwa     
 
      

   
      atau 

          maka dapat disimpulkan bahwa sebaran data  post- test kelas eksperimen 

berdistribusi normal. 

c. Pengolahan Hasil Post Test Kelas Kontrol 

1) Rentang (R) = Skor Terbesar – Skor Terkecil 

 = 41 – 27 

 = 14 

2) Banyak Kelas (BK) = 1 + (3,3) log n 

  = 1 + (3,3) log 22 

  = 1 + 4,429 

  = 5, 429   ( diambil BK = 5) 

3) Panjang Kelas (i) = 
 

  
 

= 
  

 
      ( diambil i = 3) 

 

Tabel 4.16:  Daftar Distribusi Frekuensi Nilai Post-Test Kelas Kontrol 

Nilai Test         
           

  

27 - 29 3 28 784 84 2352 

30 -32 6 31 961 186 5766 

33 - 35 5 34 1156 170 5780 

36 -38 4 37 1369 148 5476 

39 - 41 4 40 1600 160 6400 

Jumlah  22 

  

748 25774 

     Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Dari data diatas diperoleh nilai rata-rata: 

 ̅   
∑     

∑  
 

 ̅   
   

  
 

 ̅     



 

Dan simpangan baku adalah: 

 

  
  

 ∑    
   ∑     

 

      
 

  
  

                

        
 

  
  

             

      
 

  
  

    

   
 

  
        

  √            

 

4) Uji Normalitas Kelas Kontrol 

Tabel 4.17: Uji Normalitas Nilai Post-Test kelas Kontrol 

Nilai  

Batas 

Kelas        

Batas Luas 

Dareah 

Luas 

Daerah       

  26,5 -1,86 0,4648 

   27- 29     

 

0,0983 2,1626 3 

  29,5 -1,11 0, 3655 

   30 – 32     

 

0,2222 4,8884 6 

  32,5 -0,37 0,1443 

   33 – 35     

 

0.2886 6.3492 5 

  35,5 0,37 0,1443 

   36- 38     

 

0,2222 4,8884 4 

  38,5 1,11 0,3665 

   39 – 41     

 

0,0983 2,1626 4 

  41,5 1,86 0,4648 
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dk = n - 1   

dk = 5 - 1   = 4 

  
        

           

  
        

             

  
        

           



  
           

 

Karena      
 
      

   
      atau           maka dapat disimpulkan bahwa 

sebaran data  post- test kelas kontrol berdistribusi normal. 

 

5) Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas digunakan untuk menguji homogen atau tidaknya data sampel 

yang diambil dari populasi dengan varians yang sama, sehingga hasil dari penelitian ini 

berlaku bagi populasi. 

          
 
 
              

                       

        2,07 

        
                

                
 

        
  

 

   
 

        
       

       
 

     

     
        

Setelah dilakukan pengolahan data, diperoleh  

             dan             ,  Karena                 maka kedua varians 

data  dari  kelas eksperimen dan kontrol homogen.  

6) Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan pengjian normalitas dan homogenitas data diatas didapatkan bahwa 

kedua kelompok dinyatakan berdistribusi normal dan memiliki variansi yang homogen 

maka dilanjutkan dengan uji kesamaan rata-rata dengan menggunakan uji-t satu pihak. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah tes kemampuan pemecahan masalah 

kelas eksperimen dengan pendekatan saintifik lebih tinggi daripada kemampuan 

pemecahan masalah pada kelas kontrol dengan menggunakan pendekatan RME.  

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 



Ho :  1 ≤   2 ( kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas X SMAN 1 Unggul 

Darul Imarah yang diajarkan dengan pendekatan Saintifik  lebih rendah atau 

sama dengan  kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang 

diajarkan dengan pendekatan Matematika Realistik) 

H1 :  1 >  2 ( kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas X SMAN 1 Unggul 

Darul Imarah yang diajarkan dengan pendekatan Saintifik lebih tinggi daripada 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang diajarkan dengan 

pendekatan Matematika Realistik) 
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          1,68 

 

Berdasarkan kritria pengujian yang berlaku tolak H0   jika                 dan 

terima H0  jika t mempunyai harga-harga lain. Berdasarkan hasil pengolahan data diatas 

diperoleh bahwa               dan              . Maka                maka terima 

H1 tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa yang diajarkan dengan pendekatan Saintifik lebih tinggi daripada 



kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang diajarkan dengan pendekatan 

Matematika Realistik. 

3. Analisis Angket Respon Siswa  

  Angket respon siswa terdiri dari pernyataan-pernyataan yang mengacu pada 

kemampuan pemecahan masalah matematika, dengan bertujuan  untuk mengetahui 

perkembangan kemampuan pemecahan masalah matematika selama penelitian. Berdasarkan 

angket yang diisi oleh 22 siswa setelah mengikuti pembelajaran pada materi trigonometri 

dengan menggunakan pendekatan Saintifik, maka diperoleh hasil dengan rincian seperti pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.18 Respon siswa terhadap pernyataan No.1 

Respon Siswa fi 
Bobot 

Skor (ni) 
ni   fi 

         

 
 

Sangat Setuju (SS) 10 4 40 1,82 

Setuju (S) 12 3 36 1,64 

Tidak Setuju (TS) 0 2 0 0 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 
0 1 0 0 

Jumlah  22    76 3,45 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

  Tabel 4.18 memperlihatkan bahwa pernyataan ―Pembelajaran matematika dengan 

pendekatan saintifik membuat saya lebih aktif dalam belajar‖  mendapat respon yang sangat 

positif dari siswa  dengan skor rata-rata 3,45. Mayoritas siswa menyatakan setuju bahwa 

pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik dapat membuat mereka lebih aktif 

dalam belajar. 

 

 

Tabel 4.19 Respon siswa terhadap pernyataan No. 2 

Respon Siswa fi 
Bobot Skor 

(ni) 
ni   fi          

 
 

 

Sangat Setuju (SS) 7 4 28 1,27 

Setuju (S) 15 3 45 2,05 



Sumber: 

Hasil 

Pengolah

an Data 

 

  Tabel 4.19 memperlihatkan bahwa pernyataan ―saya sangat berminat mengikuti 

proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik‖  mendapat respon yang 

sangat positif dari siswa  dengan skor rata-rata 3,32. Mayoritas siswa menyatakan setuju 

bahwa siswa sangat berminat mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan saintifik. 

Tabel 4.20 Respon siswa terhadap pernyataan No. 3 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data 

  

 Tabel 4.20  memperlihatkan bahwa pernyataan ―Pembelajaran matematika dengan 

pendekatan saintifik dapat menggali potensi dalam diri saya‖  mendapat respon yang sangat 

positif dari siswa  dengan skor rata-rata 3,45. Mayoritas siswa menyatakan setuju bahwa 

pembelajaran matematika pendekatan saintifik dapat menggali potensi siswa. 

 

Tabel 4.21 Respon siswa terhadap pernyataan No. 4 

Respon Siswa fi 
Bobot 

Skor (ni) 
ni   fi 

  
         

 
 

Sangat Setuju (SS) 6 4 24 1,09 

Setuju (S) 15 3 45 2,05 

Tidak Setuju (TS) 1 2 2 0,09 

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 1 0 0 

Jumlah  22   71 3,23 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Tidak Setuju (TS) 0 2 0 0 

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 1 0 0 

Jumlah 22 
 

73 3,32 

Respon Siswa fi 
Bobot 

Skor (ni) 
ni   fi          

 
 

  

Sangat Setuju (SS) 11 4 44 2,00 

Setuju (S) 10 3 30 1,36 

Tidak Setuju (TS) 1 2 2 0,09 

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 1 0 0 

Jumlah  22   76 3,45 



  Tabel 4.21 memperlihatkan bahwa pernyataan ―Pembelajaran matematika dengan 

pendekatan saintifik membuat saya bisa dengan mudah  memahami materi pelajaran‖ 

mendapat respon yang sangat positif dari siswa  dengan skor rata-rata 3,23. Mayoritas siswa 

menyatakan setuju bahwa pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik dapat 

memudahkan siswa memahami materi pelajaran. 

Tabel 4.22 Respon siswa terhadap pernyataan No. 5 

Respon Siswa fi 
Bobot 

Skor (ni) 
ni   fi 

  
         

 
 

Sangat Setuju (SS) 6 4 24 1,09 

Setuju (S) 16 3 48 2,18 

Tidak Setuju (TS) 0 2 0 0 

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 1 0 0 

Jumlah  22   72 3,27 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

  Tabel 4.22 memperlihatkan bahwa pernyataan ―dengan pendekatan saintifik, saya 

lebih mudah memahami masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata‖  mendapat respon 

yang sangat positif dari siswa  dengan skor rata-rata 3,27. Mayoritas siswa menyatakan setuju 

bahwa pendekatan saintifik membuat siswa lebih mudah memahami masalah yang berkaitan 

dengan kehidupan nyata. 

 

 

Tabel 4.23 Respon siswa terhadap pernyataan No. 6 

Respon Siswa fi 
Bobot 

Skor (ni) 
ni   fi 

  
         

 
 

Sangat Setuju (SS) 12 4 48 2,18 

Setuju (S) 8 3 24 1,09 

Tidak Setuju (TS) 2 2 4 0,18 

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 1 0 0 

Jumlah  22   76 3,45 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

  Tabel 4.23  memperlihatkan bahwa pernyataan ―pendekatan saintifik dapat 

meningkatkan kemampuan saya dalam berfikir dan mengolah informasi.‖  mendapat respon 



yang sangat positif dari siswa  dengan skor rata-rata 3,45. Mayoritas siswa menyatakan setuju 

bahwa pendekatan saintifik dapat meningkatkan kemampuan saya dalam berfikir dan 

mengolah informasi. 

Tabel 4.24 Respon siswa terhadap pernyataan No. 7 

Respon Siswa fi 
Bobot 

Skor (ni) 
ni   fi 

  
         

 
 

Sangat Setuju (SS) 7 4 28 1,27 

Setuju (S) 7 3 21 0,95 

Tidak Setuju (TS) 8 2 16 0,73 

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 1 0 0 

Jumlah  22   65 2,95 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

  Tabel 4.24  memperlihatkan bahwa pernyataan ―pendekatan saintifik dapat 

memotivasi saya untuk bekerja sama dengan baik di dalam  kelompok diskusi‖  mendapat 

respon yang positif dari siswa  dengan skor rata-rata 2,95. Mayoritas siswa menyatakan 

setuju bahwa pendekatan saintifik dapat memotivasi siswa untuk bekerja sama dengan baik di 

dalam  kelompok diskusi. 

 

 

Tabel 4.25 Respon siswa terhadap pernyataan No. 8 

Respon Siswa fi 
Bobot 

Skor (ni) 
ni   fi 

         

 
 

Sangat Setuju (SS) 10 4 40 1,82 

Setuju (S) 12 3 36 1,64 

Tidak Setuju (TS) 0 2 0 0 

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 1 0 0 

Jumlah  22    76 3,45 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

  Tabel 4.25 memperlihatkan bahwa pernyataan ―pendekatan saintifik melatih saya 

untuk berani bertanya dan mengemukakan pendapat baik kepada guru atau teman didalam 

kelas‖  mendapat respon yang sangat positif dari siswa  dengan skor rata-rata 3,45. Mayoritas 



siswa menyatakan setuju bahwa pendekatan saintifik melatih siswa untuk berani bertanya dan 

mengemukakan pendapat baik kepada guru atau teman didalam kelas. 

Tabel 4.26 Respon siswa terhadap pernyataan No. 9 

Respon Siswa fi 
Bobot Skor 

(ni) 
ni   fi 

  
         

 
 

Sangat Setuju (SS) 10 4 40 1,82 

Setuju (S) 10 3 30 1,36 

Tidak Setuju (TS) 2 2 4 0,18 

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 1 0 0 

Jumlah  22   74 3,36 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

  Tabel 4.26  memperlihatkan bahwa pernyataan ―pendekatan saintifik dapat 

memudahkan saya untuk merencanakan penyelesaian masalah yang diberikan‖  mendapat 

respon yang sangat positif dari siswa  dengan skor rata-rata 3,36. Mayoritas siswa 

menyatakan setuju bahwa pendekatan saintifik dapat memudahkan siswa untuk 

merencanakan penyelesaian masalah. 

 

Tabel 4.27: Respon siswa terhadap pernyataan No. 10 

Respon Siswa fi 
Bobot 

Skor (ni) 
ni   fi 

  
         

 
 

Sangat Setuju (SS) 6 4 24 1,09 

Setuju (S) 15 3 45 2,05 

Tidak Setuju (TS) 1 2 2 0,09 

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 1 0 0 

Jumlah  22   71 3,23 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

  Tabel 4.27 memperlihatkan bahwa pernyataan ―Pendekatan saintifik melatih saya 

dalam memecahkan masalah matematika‖ mendapat respon yang sangat positif dari siswa  

dengan skor rata-rata 3,23. Mayoritas siswa menyatakan setuju bahwa pembelajaran 

matematika dengan pendekatan saintifik dapat melatih siswa dalam memecahkan masalah 

matematika. 

 Tabel 4.28 Respon siswa terhadap pernyataan No. 11 



 Sumbe

r: Hasil 

Pengolah

an Data 

 

 

 Tabel 

4.28 

memperlihatkan bahwa pernyataan ―Pendekatan saintifik melatih saya untuk selalu meninjau 

kembali hasil penyelesaian masalah dan menfsirkan jawabannnya‖ mendapat respon yang 

sangat positif dari siswa  dengan skor rata-rata 3,32. Mayoritas siswa menyatakan setuju 

bahwa pendekatan saintifik dapat melatih siswa untuk selalu meninjau kembali hasil 

penyelesaian masalah dan menfsirkan jawabannnya. 

 

Tabel 4.29 Respon siswa terhadap pernyataan No. 12 

Respon Siswa fi 
Bobot 

Skor (ni) 
ni   fi 

  
         

 
 

Sangat Setuju (SS) 5 4 20 0,91 

Setuju (S) 15 3 45 2,05 

Tidak Setuju (TS) 2 2 4 0,18 

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 1 0 0 

Jumlah  22   69 3,14 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

  

  Tabel 4.29 memperlihatkan bahwa pernyataan ―Pendekatan saintifik melatih saya 

dalam menyampaikan hasil diskusi  pemecahan masalah‖ mendapat respon yang sangat 

positif dari siswa  dengan skor rata-rata 3,14. Mayoritas siswa menyatakan setuju bahwa 

pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik dapat melatih siswa dalam 

menyampaikan hasil diskusi pemecahan masalah. 

Tabel 4.30 Respon siswa terhadap pernyataan No. 13 

Respon Siswa fi 
Bobot 

Skor (ni) 
ni   fi 

  
         

 
 

Sangat Setuju (SS) 7 4 28 1,27 

Respon Siswa fi 
Bobot 

Skor (ni) 
ni   fi          

 
 

  

Sangat Setuju (SS) 7 4 28 1,27 

Setuju (S) 15 3 45 2,05 

Tidak Setuju (TS) 0 2 0 0 

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 1 0 0 

Jumlah  22    73 3,32 



Setuju (S) 10 3 30 1,36 

Tidak Setuju (TS) 4 2 8 0,36 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 1 1 0,05 

Jumlah  22   66 3,05 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

  Tabel 4.30 memperlihatkan bahwa pernyataan ―saya dapat dengan mudah memahami 

memahami materi dan konsep-konsep trigonometri yang dibelajarkan dengan pendekatan 

saintifik‖ mendapat respon yang sangat positif dari siswa  dengan skor rata-rata 3,05. 

Mayoritas siswa menyatakan setuju bahwa pembelajaran matematika dengan pendekatan 

saintifik dapat memudahkan siswa memahami memahami materi dan konsep-konsep 

trigonometri. 

 

Tabel 4.31 Respon siswa terhadap pernyataan No. 14 

Respon Siswa fi 
Bobot 

Skor (ni) 
ni   fi 

  
         

 
 

Sangat Setuju (SS) 4 1 4 0,18 

Setuju (S) 5 2 10 0,45 

Tidak Setuju (TS) 10 3 30 1,36 

Sangat Tidak Setuju (STS) 3 4 12 0,54 

Jumlah  22   56 2,53 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

  Tabel 4.31 memperlihatkan bahwa pernyataan ―saya tidak dapat memahami dengan 

jelas cara kerja diskusi kelompok yang digunakan dalam pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik‖  mendapat respon yang positif dari siswa  dengan skor rata-rata 2,53. Mayoritas 

siswa menyatakan tidak setuju bahwa siswa tidak dapat memahami dengan jelas cara kerja 

diskusi kelompok yang digunakan dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik. 

Tabel 4.32: Respon siswa terhadap pernyataan No. 15 

Respon Siswa fi 
Bobot Skor 

(ni) 
ni   fi          

 
 

  

Sangat Setuju (SS) 5 1 5 0,22 

Setuju (S) 6 2 12 0,54 

Tidak Setuju (TS) 5 3 15 0,68 

Sangat Tidak Setuju (STS) 6 4 24 1,09 



Su

mber: 

Hasil Pengolahan Data 

 

Tabel 4.32 memperlihatkan bahwa pernyataan ―Menurut saya, pendekatan saintifik 

membuat saya bingung dalam memahami materi trigonometrit‖  mendapat respon yang 

sangat sangat positif dari siswa  dengan skor rata-rata 3,62. Artinya siswa tidak setuju bahwa 

pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik dapat membuat siswa bingung dalam 

memahami materi trigonometri. 

 

Tabel 4.33 Respon siswa terhadap pernyataan No. 16 

Respon Siswa fi 

Bobot 

Skor 

(ni) 

ni   fi 

  
         

 
 

Sangat Setuju (SS) 5 4 20 0,91 

Setuju (S) 6 3 18 0,82 

Tidak Setuju (TS) 5 2 10 0,45 

Sangat Tidak Setuju (STS) 6 1 6 0,27 

Jumlah  22   48 2,45 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Tabel 4.33 memperlihatkan bahwa pernyataan ―Pendekatan saintifik memudahkan 

saya dalam menyelesaikan masalah trigonometri‖  mendapat respon yang positif dari siswa  

dengan skor rata-rata 2,45. Mayoritas siswa menyatakan setuju bahwa pembelajaran 

matematika dengan pendekatan saintifik dapat memudahkan siswa dalam menyelesaikan 

masalah trigonometri. 

Tabel 4.34 Respon siswa terhadap pernyataan No. 17 

Respon Siswa fi 
Bobot 

Skor (ni) 
ni   fi 

  
         

 
 

Sangat Setuju (SS) 10 4 40 1,82 

Setuju (S) 10 3 30 1,36 

Tidak Setuju (TS) 2 2 4 0,18 

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 1 0 0 

Jumlah  22   74 3,36 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Jumlah  22   56 3,62 



Tabel 4.34 memperlihatkan bahwa pernyataan ―dengan pembelajaran ini, saya dapat 

berkonsentrasi dengan baik‖  mendapat respon yang  sangat positif dari siswa  dengan skor 

rata-rata 3,36. Mayoritas siswa menyatakan setuju bahwa pembelajaran matematika dengan 

pendekatan saintifik dapat membuat mereka berkonsentrasi dengan baik dalam belajar. 

 

 

Tabel 4.35 Respon siswa terhadap pernyataan No. 18 

Respon Siswa fi 

Bobot 

Skor 

(ni) 

ni   fi 

  
         

 
 

Sangat Setuju (SS) 13 4 52 2,36 

Setuju (S) 8 3 24 1,09 

Tidak Setuju (TS) 1 2 2 0,09 

Sangat Tidak Setuju (STS) 0 1 0 0 

Jumlah  22   78 3,55 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Tabel 4.35 memperlihatkan bahwa pernyataan ―saya tertarik untuk belajar dengan 

pendekatan saintifik di materi lainnya‖  mendapat respon yang sangat positif dari siswa  

dengan skor rata-rata 3,55. Mayoritas siswa menyatakan sangat setuju bahwa mereka merasa 

tertarik untuk mengikuti pembelajaran dengan pendekatan saintifik di materi lainnya. 

Tabel 4.36 Skor Rata- Rata Respon Siswa  

NO Pernyataan 
Skor Rata – 

Rata 

(1) (2) (3) 

1 Pembelajaran matematika dengan Pendekatan Saintifik 

membuat saya lebih aktif dalam belajar 

3,45 

2 Saya sangat berminat mengikuti proses pembelajaran 

dengan menggunakan Pendekatan Saintifik 

3,32 

3 Pembelajaran matematika dengan Pendekatan Saintifik 

dapat menggali otensi dalam diri saya 

3,45 

4 Pembelajaran matematika dengan Pendekatan Saintifik 

membuat saya  bisa dengan mudah memahami  materi 

pembelajaran 

3,23 

5 Dengan Pendekatan Saintifik, saya lebih mudah 

memahami masalah yang berkaitan dengan kehidupan 

nyata 

3,27 

6 Pendekatan Saintifik dapat meningkatkan kemampuan 3,45 



saya dalam berpikir dan mengolah informasi 

7 Pendekatan Saintifik dapat memotivasi saya untuk 

bekerja sama dengan baik di dalam kelompok diskusi 

2,95 

8 Pendekatan Saintifik melatih saya untuk berani 

bertanya dan mengemukakan pendapat baik kepada 

guru atau teman di dalam kelas. 

3,45 

(1) (2) (3) 

9 Pendekatan Saintifik dapat memudahkan saya untuk 

merencanakan penyelesaian masalah yang diberikan  

3,36 

10 Pendekatan Saintifik dapat melatih saya dalam 

memecahkan masalah matematika 

3,23 

11 Pendekatan Saintifik melatih saya untuk selalu 

meninjau kembali hasil penyelesaian masalah dan 

menafsirkan jawabannya. 

3,32 

12 Pendekatan Saintifik melatih saya untuk berani 

menyampaikan hasil diskusi pemecahan masalah  

3,14 

13 Saya dapat dengan mudah memahami materi dan 

konsep-konsep  trigonometri yang dibelajarkan dengan 

Pendekatan Saintifik 

3,05 

14 Saya tidak dapat memahami dengan jelas cara kerja 

diskusi kelompok yang digunakan dalam pembelajaran 

dengan Pendekatan Saintifik. 

2,53 

15 Menurut saya, Pendekatan Saintifik membuat saya 

bingung dalam memahami materi trigonometri 

3,62 

16 Pendekatan Saintifik memudahkan dalam 

menyelesaikan masalah trigonometri 

2,45 

17 Dengan pembelajaran ini, saya dapat berkonsentrasi 

dengan baik 

3,36 

18 Saya tertarik untuk belajar dengan Pendekatan Saintifik 

di materi lainnya 

3,55 

Jumlah 57,84 

Skor Rata-Rata 3,21 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan Tabel 4.36 memperlihatkan bahwa respon siswa untuk setiap pernyataan 

berkisar antara sangat sangat positif dan positif atau dapat dikatakan respon siswa terhadap 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik sangat setuju dan setuju, dan berdasarkan nilai 

rata-rata keseluruhan diperoleh skor 3,21, maka berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

dapat disimpulkan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran melalui pendekatan saintifik 

sangat positif. 

 

 

 



 

 

 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Pada penelitian ini kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dilihat dari 

hasil tes yang diberikan pada setiap akhir pertemuan. Tes berbentuk essay yang berjumlah 

3 soal. Tiap soal mempunyai bobot skor yang berbeda sesuai dengan rubrik penskoran 

kemampuan pemecahan masalah. Soal tes yang diberikan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol adalah soal yang sama tanpa ada perbedaan sedikitpun. 

Kelas eksperimen yaitu kelas X MIPA 3 yang diberikan perlakuan pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan saintifik. Sementara kelas kontrol adalah kelas X MIPA 

4 yang diberikan perlakuan pembelajaran dengan pendekan RME. 

Berdasarkan hasil pengolahan  data  pada kelas eksperimen diperoleh nilai rata-rata 

siswa yaitu 37, 59 dengan simpangan baku 4,65. Sedangan pada kelas kontrol  diperoleh 

nilai rata-rata siswa yaitu 34 dengan simpangan baku 4,035. Hal tersebut diketahui bahwa 

nilai rata-rata pada kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol. 

Dari  hasil analisis data tes kemampuan pemecahan masalah secara statistik dengan 

menggunakan uji t, diperoleh bahwa                 dan              . Karena 

                maka terima H1 tolak H0. Sehingga dapat diperoleh  bahwa kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa yang diajarkan dengan Pendekatan Saintifik lebih 

tinggi daripada kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang diajarkan dengan 

pendekatan Matematika Realistik. 

Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik ditujukan untuk membangun 

kompetensi siswa dalam memecahkan masalah melalui pendayagunaan pengetahuan 

kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dengan tahapan 

pendekatan saintifik siswa diarahkan untuk menyelesaikan masalah. 



Pendekatan Saintifik menfasilitasi siswa agar mendapatkan pengetahuan atau 

keterampilan dengan prosedur yang didasarkan pada metode ilmiah. Sehingga 

pembelajaran   berlangsung secara sistematis dengan sedikit arahan guru. Dengan tahapan 

ilmiah siswa mampu secara mandiri memahami materi dan menyelesaikan masalah 

matematika baik yang berkaitan dengan dunia nyata. 

Selama pembelajaran, siswa memahami masalah yang disajikan dengan mengamati 

dan membaca masalah yang diberikan. Siswa juga aktif bertanya tentang hal-hal yang 

belum dipahami, baik kepada guru atau teman sekelompoknya. Siswa juga dengan aktif 

berdiskusi membuat hipotesis dari masalah dengan mencoba menyelesaikan masalah, dan 

siswa berdiskusi mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah. 

Selama pembbelajaran dengan Pendekatan Saintifik siswa diberikan kesempatan 

untuk menggali atau mengumpulkan informasi dari berbagai sumber belajar, baik buku 

lain yang berkaitan atau internet dan lain sebagainya. Selama proses diskusi siswa dituntut 

untuk bekerja sama  dengan aktif  bertanya baik keada guru atau teman sekelompoknya. 

Sehingga siswa belajar dengan membangun pengalamannya sendiri.  

Pada tahap menginterpretasikan data, beberapa  kelompok kemudian 

mempresentasikan hasil temuan mereka didepan kelas. Siswa dengan percaya diri 

memaparkan jawaban LKS yang telah diselesaikan.  Tahapan ini melatih siswa untuk 

mengkomunikasikan ide-ide yang mereka dapatkan. Selain itu, siswa dengan kreatif dapat  

mengembangkan  karakter dalam diri mereka. 

Aktivitas-aktivitas saintifik seperti mengamati, bertanya, mencoba, menalar dan  

mengkomunikasikan muncul pada tahapan pembelajaran di kelas.  siswa terlibat aktif 

dalam kegiatan memecahakan masalah, berfikir kreatif, curah gagasan dan membangun 

konseptual  pengetahuan.  Serta diperoleh hasil belajar siswa yang tinggi. Hal ini sesuai 

dengan salah satu keunggulan Pendekatan Saintifik yang diungkapkan A. Machin, bahwa 



keunggulan pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik yaitu diperolehnya hasil belajar 

yang tinggi.
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 Oleh karena itu, Pendekatan Saintifik berpengaruh terhadap kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah matematika.  

Dengan demikian, diketahui bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa pada materi trigonometri yang diajar dengan Pendekatan Saintifik lebih tinggi 

daripada kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang diajar dengan PMR. 

 

2. Respon Siswa 

Angket respon siswa diberikan kepada siswa pada akhir pertemuan yaitu setelah 

siswa selesai menyelesaikan tes akhir. Angket respon siswa bertujuan untuk mengetahui 

perasaan siswa, minat siswa dan pendapat siswa mengenai pembelajaran dengan 

menggunakan Pendekatan Saintifik.. 

Dari 18 pernyataan yang diberikan, respon siswa yang diberikan mayoritasnya 

setuju dengan skor rata-rata 3,21, yang termasuk kategori sangat positif. Respon siswa 

untuk setiap pernyataan berkisar antara sangat positif dan positif atau dapat dikatakan 

respon siswa terhadap pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik sangat setuju dan setuju. 

Sehingga Pendekatan Saintifik memberikan pengaruh yang sangat positif terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 

Angket respon siswa diberikan kepada siswa pada akhir pertemuan yaitu setelah 

siswa menyelesaikan tes akhir. Angket respon siswa bertujuan untuk mengetahui perasaan 

siswa, minat siswa dan tanggapan siswa mengenai pembelajaran dengan menggunakan 

Pendekatan Saintifik. 
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Berdasarkan data hasil penelitian diperoleh bahwa respon siswa terhadap 

pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik adalah sangat positif karena  Pendekatan 

Saintifik membuat siswa lebih aktif dalam belajar. Hal ini diketahui dari hasil respon 

siswa yang mendapat respon sangat positif dengan skor rata-rata 3,45.  Siswa juga sangat 

berminat untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan Pendekatan Saintifik. 

Minat positif dari siswa akan membuat siswa antusias untuk belajar. Sehingga siswa 

diharapkan memperoleh hasil belajar yang lebih baik.  

Selain itu, mayortitas siswa menyatakan setuju bahwa pembelajaran matematika 

dengan Pendekatan Saintifik dapat memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran. 

Hal ini sesuai dengan hasil respon siswa yang sangat tidak setuju dengan pernyataan, 

―Menurut saya, Pendekatan Saintifik membuat saya bingung dalam memahami materi 

trigonometri‖. Dengan perolehan skor 3,62 dan termasuk mkategori sangat positif. 

Berkaitan dengan kemampuan pemecahanan masalah matematika dengan 

Pendekatan Saintifik, mendapat respon yang sangat positif dari siswa. Hal ini berdasarkan 

pernyataan siswa yang mayoritasnya setuju bahwa dengan Pendekatan Saintifik membuat 

siswa merasa lebih mudah memahami masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. 

Selain itu Siswa juga merasa mudah dalam merencanakan penyelesaian masalah yang 

diberikan. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir dan mengolah 

informasi.  

Pendekatan Saintifik dapat melatih siswa dalam memecahkan masalah matematika, 

melatih siswa untuk selalu meninjau kembali hasil penyelesaian masalah dan menafsirkan 

jawaban. Untuk pernyataan tersebut mendapat respon yang sangat positif dari siswa. 

Artinya, siswa merasa mudah dalam memecahkan masalah matematika. Siswa juga setuju 

dengan pernyataan ―Pendekatan Saintifik dapat memudahkan saya dalam menyelesaikan 

masalah  trigonometri‖, dengan mendapat respon positif dengan skor rata-rata 2,45.  



Berdasarkan hasil respon siswa yang diperoleh, maka diketahui bahwa Pendekatan 

Saintifik berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Salah 

satunya adalah dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP  

 



 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Pendekatan Saintifik terhadap 

kemampuan pemecahan matematika siswa pada pelajaran matematika kelas X di SMAN 1 

Unggul Darul Imarah pada materi Trigonometri, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran 

sebagai berikut: 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan bahwa: 

1. Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada pelajaran matematika  materi 

trigonometri lebih  tinggi dibandingkan dengan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa dengan PMR di  kelas X SMAN 1 Unggul Darul Imarah. 

2. Respon siswa terhadap pembelajaran matematika setelah diajarkan dengan Pendekatan 

Saintifik sangat positif dengan skor rata-rata 3,21. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Guru dapat menerapkan Pendekatan Saintifik untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika dalam pembelajaran matematika pada materi lain. 

2. Diharapkan kesadaran setiap guru matematika agar dapat menggunakan berbagai macam  

pendekatan  pembelajaran yang sesuai dalam pembelajaran matematika, sehingga minat 

siswa untuk belajar matematika semakin meningkat. 

3. Diharapkan kepada siswa agar lebih termotivasi dalam belajar dan saling bekerjasama 

untuk mencapai kemampuan pemecahan  matematika dengan cara bekerja kelompok 

menyelesaikan soal-soal latihan. 



4. Diharapkan bagi peneliti lainnya yang berniat melakukan penelitian ini lebih lanjut agar 

dapat memvariasikan Pendekatan Saintifik dengan pendekatan lainnya sehingga dapat 

meningkatkan kemamupuan pemecahan masalah matematika. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah   : SMAN 1 Unggul Darul Imarah 

Mata Pelajaran   : Matematika-Wajib 

Kelas    : X  

Semester   : II (Genap) 

Materi Pokok   : Trigonometri 

Sub Materi   : Aturan Sinus dalam Suatu Segitiga 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

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. 

3. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang  ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 

dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar 

4. KD pada KI-3 

3.14  Menjelaskan aturan sinus dan cosinus pada segitiga 

3.14.1 Mendeskripsikan aturan sinus pada segitiga. 

3.14.2 Menerapkan aturan sinus pada segitiga. 

3.14.3 Mendeskripsikan aturan cosinus pada segitiga. 

3.14.4 Menerapkan aturan cosinus pada segitiga. 

3.14.5 Menerapkan aturan sinus dan cosinus untuk mencari luas segitiga. 

 

 

 



5. KD pada KI-4 

4.13  Menggunakan  aturan sinus dan cosinus berkaitan dengan masalah kontekstual 

4.13.1 Mengubah masalah nyata kedalam model matematika yang 

berhubungan dengan perbandingan trigonometri. 

4.13.2 Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan aturan sinus. 

4.13.3 Mengubah masalah nyata kedalam model matematika yang 

berhubungan dengan aturan cosinus pada segitga. 

4.13.4 Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan aturan cosinus. 

4.13.5 Mengubah masalah nyata kedalam model matematika yang 

berhubungan dengan luas segitga. 

4.13.6 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas 

segitiga. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dengan teliti dapat mendeskripsikan aturan sinus dan cosinus pada segitiga. 

2. Siswa tidak mudah menyerah menerapkan aturan sinus dan cosinus pada segitiga. 

3. Siswa dapat mengubah masalah nyata kedalam model matematika yang berhubungan 

dengan aturan sinus dan cosinus. 

4. Siswa dapat menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan aturan sinus dan 

cosinus. 

5. Siswa dapat saling menghargai pendapat dan karya teman. 

 

D. Materi Pelajaran 

Materi Aturan Sinus dan Cosinus pada Segitiga 



 

 

Contoh Penggunaan Aturan Sinus dalam Segitiga: 

2. Diketahui segitiga ABC,     30
0
,     45

0
 dan  a = 20 cm. Tentukan : 

a. Besar sudut     

b. Panjang  sisi b 

c. Panjang sisi c 

Penyelesaian: 

Diketahui: 

∆ ABC dengan     30
0
,     45

0
 dan  a = 20 cm. 

Ditanya: 

d. Besar sudut     

e. Panjang  sisi b 

f. Panjang sisi c 

Jawab: 

Dalam ∆ ABC,               



                

       

 

    
 

 

    
 

  

      
 

 

      
 

  
 

 

 
 

 

 
√ 

 →     √   cm 

 

    
 

 

    
 

  

      
 

 

       
 

  
 

 

 
 

       
   →             cm. 

2. Sebuah  tiang bendera berdiri tegak diatas pada sebuah gedung yang bertingkat dari 

suatu temat yang berada diatas tanah, titik angkal tiang bendera terlihat dengan sudut 

elevasi 66 dan titik ujung tiang bendera terlihat dengan sudut elevasi 70. Jika jarak 

horizontal dari titik pengamatan ke titik tepian gedung sama dengan 10 meter. 

Beraakah  tinggi tiang bendera tersebut. 

 

Penyelesaian: 



 
  

Tinggi tiang bendera itu adalah CD, misalkan CD = h meter  

Dalam ∆ ABC berlaku aturan sinus, sehingga di peroleh  

  

       
 

  

       
 

      
       

       
 

  

  
        

 

 
               

                 

                 

Substitusikan nilai-nilai tersebut ke CD maka diperoleh  

      
      

      
   

     

     
  

           m 

 



Jadi, tinggi tiang bendera itu adalah 10. 15 meter. 
65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contoh Pennggunaan Aturan Cosinus  dalam Suatu Segitiga 

2. Pada  ABC berikut diketahui tiga buah unsur. 

Hitunglah sisi yang belum diketahui (teliti sampai 2 tempat desimal) 

c) a = 5, b = 7 dan  C = 68
o
  

d) a = 5, c = 6 dan  B = 52
o
  

Jawab : 

c) c
2
 = a

2
 + b

2
 – 2 ab Cos C 

          = 5
2
 + 7

2
 – 2,5.7 Cos 68

o
  

= 25 + 49 – 70 . 0,3746 

= 74 – 26,2224 

c
2
 = 47,7776 

c  = 7776,47  

c  = 6,9121 

c  = 6,91 

d) b
2
 = a

2
 + c

2
 – 2 ac Cos B 

          = 5
2
 + 6

2
 – 2,5.6 Cos 52

o
  

= 25 + 36 – 60 . 0,8486 

= 61 – 50,8829 

= 10,1171 

b  = 1171,10  

= 3,1807 
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h. 119. 

Ingat! 

Aturan sinus digunakan jika diketahui: 

c. Dua sudut dan satu sisi dihadapan salah satu sudut 

diketahui. 

d. Dua sisi dan satu sudut dihadapan salah satu sisi 

diketahui. 

 



3. Sebuah kapal layar berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan arah 45
0
, beberapa 

saat kemudian dari pelabuhan B bergerak ke pelabuhan C dengan membentuk sudut  

120
0
. Jika jarak pelabuhan A ke pelabuhan B adalah 250 km dan dari pelabuhan B ke 

Pelabuhan C adalah 300 km, berapakah jarak dari pelabuhan A ke pelabuhan C? 

Diketahui:  

kapal layar berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan arah 45
0
. 

kapal layar berlayar dari pelabuhan B ke pelabuhan C dengan arah 120
0
. 

Jarak pelabuhan A ke pelabuhan B adalah 250 km. 

pelabuhan B ke Pelabuhan C adalah 300 km. 

Ilustrasi sebagai berikut: 

  

 

Ditanya:  Jarak dari      pelabuhan A ke pelabuhan C. 

 UBD =  UAB – 45
0
 

 DBC =  UBC –  UBD 

=120
0
 – 45

0
 

= 75
0 

 ABC = 180
0
 –  DBC 

=180
0
 – 75

0 

=105
0
 

Dengan menggunakan aturan cosinus, di peroleh  

                               

                                      



                               

                 

            

   √        

           

Jadi, jarak dari pelauhan A ke pelabuhan C adalah        km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas Segitiga 

                                 

                                         

                                                                                      

                                                  

                                                                                      

 

 

 

e. Menghitung luas segitiga yang dikatakan dua sudut dan satu sisi diapit sudut 

                                        C                  

               

 b = ?                        a = ?         

                                                                 

 

 

       

 

         

 

Ingat! 

Aturan cosinus digunakan jika diketahui: 

c. Sisi, sudut, sisi (ss. sd.ss) 

d. Sisi, sisi, sisi. (s.s.s) 

L = ½ . b . c Sin A 

 
L = ½ . a . c Sin B 
 

L = ½ . a . b Sin C 

 

 

L =  

E 

A 

F 

B 

c 

a 



       A             c            D            B 

 

 Atau     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

f. Menghitung luas segitiga bila diketahui dua buah sisi dan satu sudut yang berhadapan 

dengan sisi yang diketahui. Misalnya a, b dan  A 

Perhatikan gambar 

                                            L = ½  ab . Sin C 

(4) Sudut A di cari dengan aturan Sinus 

(5) Sudut C ketemu 

(6) Masukkan ke Sinus luas di atas 

g. Menghitung luas segitiga bila diketahui tiga sisinya 

Jika S = ½ ( a + b + c) = setengah keliling segitiga 

Maka L =    csbsasS   

Contoh soal: 

Tentukan luas  ABC bila diketahui a = 15 cm;   B = 30
o
 dan   C = 45

o
. 

Penyelesaian: 

a = 15, B = 30
o
, C = 45

o
, 

L = 





105.2

45.30.15

2

. 22

Sin

SinSin

ASin

SinCSinBa
 

L = 
9659,0.2

7071,0.5000,0.225
 

L =  

L =  

A 

C 

a 

b 

A 



L = 
9318,1

54875,79
 

 

E. Metode/Model Pembelajaran 

Pendekatan : Matematika Realistik 

Metode : Tanya Jawab, Diskusi dan Penyelesaian masalah. 

F. Kegiatan Pembelajaran  

Pertemuan 1  : Atura Sinus pada Segitiga 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

Tahap 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

Akitivitas Guru Aktivitas Siswa  

Pendahuluan  10 Menit  

 

 

 Membuka pelajaran 

dengan memberi salam 

dan berdo‘a. 

 Menjawab salam dan 

berdo‘a. 

2 Menit 

 Mengabsen siswa dan 

menanyakan kabar 

siswa. 

 Merespon  absen guru 

dan menjawab kabar. 

1 Menit 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran,yaitu 

siswa dapat 

menyelesaikan masalah 

nyata yang berkaitan 

dengan aturan sinus 

pada segitiga. 

 Memahami tujuan 

pembelajaran. 

1 Menit 

 Mengingatkan kembali 

tentang materi 

sebelumnya yaitu 

tentang sudut-sudut 

istimewa, 

perbandingan 

trigonometri pada 

segitiga siku-siku, dan  

identitas trigonometri. 

 Mereview materi 

sebelumnya 

 

 1 Menit 

 Memberitahukan 

tentang pentingnya 

memahami aturan sinus, 

seperti untuk 

pengukuran ketinggian / 

kontur tanah.  

 

 Siswa mencoba 

menyebutkan manfaat 

lain.  

2 Menit 



 

 Menyampaikan bahwa 

proses belajar akan 

dilakukan secara 

berkelompok, masing-

masing kelompok akan 

memecahkan masalah 

yang terdapat didalam 

LKS, mepresentasikan 

hasil diskusi kemudian 

di akhir pelajaran 

memberikan tes tulis 

pemecahan masalah. 

 Mendengarkan acuan 

pembelajaran yang 

disampaikan  guru. 

 

1 Menit 

 Membagi siswa dalam 

beberapa kelompok 

dengan kemampuan 

anggota yang heterogen 

 Siswa duduk 

berdasarkan 

kelompoknya masing-

masing. 

2 Menit 

Kegiatan Inti  55 Menit 

Identifikasi 

Masalah  

 Menampilkan dan 

menjelaskan materi 

aturan sinus pada slide. 

 Masing-masing 

kelompok siswa 

diberikan LKS yang 

terdapat masalah aturan 

sinus berikut untuk 

mengamatinya guna 

memancing sikap kritis 

dan ketelitian mereka. 

Mengamati 

 Siswa memperhatikan  

materi pada slide. 

 Siswa memahami  

materi aturan sinus. 

 Siswa mengamati 

masalah yang 

diberikan. 

 Siswa mengidentifikasi   

masalah pada LKS 

dengan teliti. 

10 Menit 



 Mendorong siswa untuk 

mengajukan pertanyaan 

terkait materi dan LKS 

yang diberikan. 

 

Menanya 

 Siswa menanya tentang 

materi aturan sinus. 

 Siswa bertanya tentang 

masalah yang ada di 

dalam LKS  

 

5 Menit 

Membuat 

Hipotesis 

 Membimbing siswa 

merumuskan apa yang 

ditanya dari masalah 

 Memberi arahan ketika 

siswa diskusi 

 

Mencoba 

 Berdiskusi 

merumuskan apa yang 

ditanyakan dalam 

masalah 

  Menyelesaikan LKS  

yang terkait dengan 

masalah nyata. 

15 Menit 

Mengumpulkan 

dan Menganalisis 

Data  

 Membimbing siswa 

menyelesaikan masalah 

pada LKS. 

Menalar 

 Siswa 

mengumpulkan 

informasi untuk 

menyelesaikan 

masalah. 

 Siswa bernalar 

menggunakan aturan 

yang ada dalam 

menyelesaikan 

masalah. 

10 Menit 

Menginterprestasik

an dan 

Menyimpulkan 

data 

 Membimbing siswa 

dalam 

mempresentasikan LKS 

yang sudah 

diselesaikan. 

 

 

 

Mengkomunikasikan  

  Beberapa kelompok 

mempresentasikan hasil 

diskusi mereka didepan 

kelas. 

 Beberapa siswa dari 

kelompok lain diminta 

untuk menanggapi 

hasil presentasi 

kelompok tersebut 

berupa konfirmasi, 

melengkapi informasi 

ataupun tangggapan 

lainnya. 

10 Menit 

 

 Memberikan  penegasan 

(konfirmasi)  terhadap  

hasil diskusi siswa. 

 Siswa merangkum  

dan menyimpulkan 

hasil dari 

penyelesaian 

masalahpada LKS. 

5 Menit 



Penutup  25 Menit 

  Memberi tes tulis 

kepada siswa terkait 

materi aturan sinus 

pada segitiga. 

 Siswa mengerjakan tes 

tulis terkait masalah 

aturan sinus. 

15 menit 

 Meminta siswa untuk 

merangkum isi 

pembelajaran tentang 

aturan sinus yang sudah 

dipelajari. 

 Siswa menyimpulkan 

tentang materi yang 

sudah dipelajari. 

 

3 menit 

 Menanyakan  tanggapan 

siswa mengenai proses 

pembelajaran yang 

sudah berlangsung. 

 Siswa memberi 

tanggaan tentang roses 

pembelajaran yang 

sudah berlangsung. 

2 menit 

 Menginformasikan 

bahwa pertemuan 

selanjutnya akan 

membahas tentang 

aturan cosinus pada 

segitiga. 

 Siswa mendengar 

arahan guru. 

 

 

3 menit 

 Menutup pembelajaran 

dan meminta siswa 

untuk mengulang 

pelajaran dirumah. 

 

 Menutup pelajaran 

dengan membaca 

alhamdulillah 

2  menit 

 

Pertemuan 2: (2 x 45 menit) 

Tahap 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

Akitivitas Guru Aktivitas Siswa  

Pendahuluan  10 Menit  

 

 

 Membuka pelajaran 

dengan memberi salam 

dan berdo‘a. 

 Menjawab salam dan 

berdo‘a. 

2 Menit 

 Mengabsen siswa dan 
 Merespon  absen guru 1 Menit 



menanyakan kabar 

siswa. 

dan menjawab kabar. 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran,yaitu 

siswa dapat 

menyelesaikan masalah 

nyata yang berkaitan 

dengan aturan  cosinus 

pada segitiga. 

 Memahami tujuan 

pembelajaran. 

1 Menit 

 Mengingatkan kembali 

tentang materi 

sebelumnya yaitu 

tentang sudut-sudut 

istimewa, 

perbandingan 

trigonometri pada 

segitiga siku-siku,  

identitas trigonometri, 

dan aturan sinus pada 

segitiga. 

 Mereview materi 

sebelumnya 

 

 1 Menit 

 Memberitahukan 

tentang pentingnya 

memahami aturan  

cosinus, seperti untuk 

pengukuran ketinggian / 

kontur tanah.  

 

 

 Siswa mencoba 

menyebutkan manfaat 

lain.  

2 Menit 

 Menyampaikan bahwa 

proses belajar akan 

dilakukan secara 

berkelompok, masing-

masing kelompok akan 

memecahkan masalah 

yang terdapat didalam 

LKS, mepresentasikan 

hasil diskusi kemudian 

di akhir pelajaran 

 Mendengarkan acuan 

pembelajaran yang 

disampaikan  guru. 

 

1 Menit 



memberikan tes tulis 

pemecahan masalah. 

 Membagi siswa dalam 

beberapa kelompok 

dengan kemampuan 

anggota yang heterogen 

 Siswa duduk 

berdasarkan 

kelompoknya masing-

masing. 

2 Menit 

Kegiatan Inti  55 Menit 

Identifikasi 

Masalah  

 Menampilkan dan 

menjelaskan materi 

aturan cosinus pada 

slide. 

 Masing-masing 

kelompok siswa 

diberikan LKS yang 

terdapat masalah aturan 

cosinus berikut untuk 

mengamatinya guna 

memancing sikap kritis 

dan ketelitian mereka. 

Mengamati 

 Siswa memperhatikan  

materi pada slide. 

 Siswa memahami  

materi aturan cosinus. 

 Siswa mengamati 

masalah yang 

diberikan. 

 Siswa mengidentifikasi   

masalah pada LKS 

dengan teliti. 

10 Menit 

 Mendorong siswa untuk 

mengajukan pertanyaan 

terkait materi dan LKS 

yang diberikan. 

 

Menanya 

 Siswa menanya tentang 

materi aturan cosinus. 

 Siswa bertanya tentang 

masalah yang ada di 

dalam LKS  

 

5 Menit 

Membuat 

Hipotesis 

 Membimbing siswa 

merumuskan apa yang 

ditanya dari masalah 

 Memberi arahan ketika 

siswa diskusi 

 

Mencoba 

 Berdiskusi 

merumuskan apa yang 

ditanyakan dalam 

masalah 

  Menyelesaikan LKS  

yang terkait dengan 

masalah nyata. 

15 Menit 

Mengumpulkan 

dan Menganalisis 

Data  

 Membimbing siswa 

menyelesaikan masalah 

pada LKS. 

Menalar 

 Siswa 

mengumpulkan 

informasi untuk 

menyelesaikan 

masalah. 

 Siswa bernalar 

menggunakan aturan 

yang ada dalam 

10 Menit 



menyelesaikan 

masalah. 

Menginterprestasik

an dan 

Menyimpulkan 

data 

 Membimbing siswa 

dalam 

mempresentasikan LKS 

yang sudah 

diselesaikan. 

 

 

 

Mengkomunikasikan  

  Beberapa kelompok 

mempresentasikan hasil 

diskusi mereka didepan 

kelas. 

 Beberapa siswa dari 

kelompok lain diminta 

untuk menanggapi 

hasil presentasi 

kelompok tersebut 

berupa konfirmasi, 

melengkapi informasi 

ataupun tangggapan 

lainnya. 

10 Menit 

 

 Memberikan  penegasan 

(konfirmasi)  terhadap  

hasil diskusi siswa. 

 Siswa merangkum  

dan menyimpulkan 

hasil dari 

penyelesaian 

masalahpada LKS. 

5 Menit 

Penutup  25 Menit 

  Memberi tes tulis 

kepada siswa terkait 

materi aturan cosinus 

pada segitiga. 

 Siswa mengerjakan tes 

tulis terkait masalah 

aturan sinus. 

15 menit 

 Meminta siswa untuk 

merangkum isi 

pembelajaran tentang 

aturan cosinus yang 

sudah dipelajari. 

 Siswa menyimpulkan 

tentang materi yang 

sudah dipelajari. 

 

3 menit 

 Menanyakan  tanggapan 

siswa mengenai proses 

pembelajaran yang 

sudah berlangsung. 

 Siswa memberi 

tanggaan tentang roses 

pembelajaran yang 

sudah berlangsung. 

2 menit 

 Menginformasikan 

bahwa pertemuan 

selanjutnya akan 

 Siswa mendengar 

arahan guru. 

 

3 menit 



membahas tentang 

penggunaan aturan 

sinus dan cosinus untuk 

mencari luas segitiga. 

 

 Menutup pembelajaran 

dan meminta siswa 

untuk mengulang 

pelajaran dirumah. 

 

 Menutup pelajaran 

dengan membaca 

alhamdulillah 

2  menit 

 

Pertemuan 3: (2 x 45 menit) 

Tahap 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

Akitivitas Guru Aktivitas Siswa  

Pendahuluan  10 Menit  

 

 

 Membuka pelajaran 

dengan memberi salam 

dan berdo‘a. 

 Menjawab salam dan 

berdo‘a. 

2 Menit 

 Mengabsen siswa dan 

menanyakan kabar 

siswa. 

 Merespon  absen guru 

dan menjawab kabar. 

1 Menit 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran,yaitu 

siswa dapat 

menyelesaikan masalah 

nyata yang berkaitan 

dengan luas segitiga. 

 Memahami tujuan 

pembelajaran. 

1 Menit 

 Mengingatkan kembali 

tentang materi 

sebelumnya yaitu 

tentang aturan sinus 

dan cosinus pada 

segitiga. 

 Mereview materi 

sebelumnya 

 

 1 Menit 

 Memberitahukan 

tentang pentingnya 

memahami luas 

segitiga, seperti 

menghitung luas tanah.  

 

 Siswa mencoba 

menyebutkan manfaat 

lain.  

2 Menit 

 Menyampaikan bahwa 

proses belajar akan 

 Mendengarkan acuan 

pembelajaran yang 

1 Menit 



dilakukan secara 

berkelompok, masing-

masing kelompok akan 

memecahkan masalah 

yang terdapat didalam 

LKS, mepresentasikan 

hasil diskusi kemudian 

di akhir pelajaran 

memberikan tes tulis 

pemecahan masalah. 

disampaikan  guru. 

 

 Membagi siswa dalam 

beberapa kelompok 

dengan kemampuan 

anggota yang heterogen 

 Siswa duduk 

berdasarkan 

kelompoknya masing-

masing. 

2 Menit 
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Identifikasi 

Masalah  

 Menampilkan dan 

menjelaskan materi 

luas segitiga pada slide. 

 Masing-masing 

kelompok siswa 

diberikan LKS yang 

terdapat masalah aturan 

cosinus berikut untuk 

mengamatinya guna 

memancing sikap kritis 

dan ketelitian mereka. 

Mengamati 

 Siswa memperhatikan  

materi pada slide. 

 Siswa memahami  

materi luas segitiga. 

 Siswa mengamati 

masalah yang 

diberikan. 

 Siswa mengidentifikasi   

masalah pada LKS 

dengan teliti. 

11 Menit 

 Mendorong siswa untuk 

mengajukan pertanyaan 

terkait materi dan LKS 

yang diberikan. 

 

Menanya 

 Siswa menanya tentang 

materi luas segitiga. 

 Siswa bertanya tentang 

masalah yang ada di 

dalam LKS  

 

6 Menit 

Membuat 

Hipotesis 

 Membimbing siswa 

merumuskan apa yang 

ditanya dari masalah 

 Memberi arahan ketika 

siswa diskusi 

Mencoba 

 Berdiskusi 

merumuskan apa yang 

ditanyakan dalam 

masalah 

16 Menit 



   Menyelesaikan LKS  

yang terkait dengan 

masalah nyata. 

Mengumpulkan 

dan Menganalisis 

Data  

 Membimbing siswa 

menyelesaikan masalah 

pada LKS. 

Menalar 

 Siswa mengumpulkan 

informasi untuk 

menyelesaikan 

masalah. 

 Siswa bernalar 

menggunakan aturan 

yang ada dalam 

menyelesaikan 

masalah. 

11 Menit 

Menginterprestasik

an dan 

Menyimpulkan 

data 

 Membimbing siswa 

dalam 

mempresentasikan LKS 

yang sudah 

diselesaikan. 

 

Mengkomunikasikan  

  Beberapa kelompok 

mempresentasikan hasil 

diskusi mereka didepan 

kelas. 

 Beberapa siswa dari 

kelompok lain diminta 

untuk menanggapi 

hasil presentasi 

kelompok tersebut 

berupa konfirmasi, 

melengkapi informasi 

ataupun tangggapan 

lainnya. 

11 Menit 

 

 Memberikan  penegasan 

(konfirmasi)  terhadap  

hasil diskusi siswa. 

 Siswa merangkum  

dan menyimpulkan 

hasil dari 

penyelesaian 

masalahpada LKS. 

5 Menit 

Penutup  25 Menit 

  Memberi tes tulis 

kepada siswa terkait 

materi luas segitiga. 

 Siswa mengerjakan tes 

tulis terkait masalah 

luas segitiga. 

15 menit 

 Meminta siswa untuk 

merangkum isi 

pembelajaran tentang 

luas segitiga yang sudah 

dipelajari. 

 Siswa menyimpulkan 

tentang materi yang 

sudah dipelajari. 

 

3 menit 



 Menanyakan  tanggapan 

siswa mengenai proses 

pembelajaran yang 

sudah berlangsung. 

 Siswa memberi 

tanggaan tentang roses 

pembelajaran yang 

sudah berlangsung. 

2 menit 

 Menginformasikan 

bahwa pertemuan 

selanjutnya akan 

membahas tentang 

grafik trigonometri. 

 Siswa mendengar 

arahan guru. 

 

 

3 menit 

 Menutup pembelajaran 

dan meminta siswa 

untuk mengulang 

pelajaran dirumah. 

 

 Menutup pelajaran 

dengan membaca 

alhamdulillah 

2  menit 

 

 

G. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar 

1. Media / alat 

a) Proyektor 

b) Papan tulis 

c) Spidol 

d) Penggaris  

e) kalkulator 

 

2. Bahan 

a) LKS (terlampir) 

b) Slide   

3. Sumber Belajar  

a)  (buku siswa): Sinaga, Bornok, dkk. 2016. Matematika Kelas X 

SMA/MA/SMK/MAK Edisi Revisi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Jakarta : kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

b) (buku siswa): Sinaga, Bornok, dkk. 2014. Matematika Kelas X 

SMA/MA/SMK/MAK Edisi Revisi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Jakarta : Politeknik Negeri Media Kreatif. 



c) Sartono Wirodikromo.2006. Matematika Untuk SMA Jilid 2 Kelas X Semester 2. 

Jakarta: Erlangga 

d) Sunardi, dkk. 2008. Matematika 1 SMA/MA. Jakarta: Bumi Aksara. 

e) B.K. Noor Mandiri. 2008. Matematika : Jilid 1 untuk SMA kelas X. Jakarta : 

Erlangga. 

f) Internet. 

 

H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

1. Teknik penilaian: pengamatan, tes tertulis 

2. Prosedur penilaian 

No Aspek yang 

dinilai 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Waktu Penilaian 

1. Sikap 

 

Pengamatan  Lembar 

pengamatan 

Selama proses pembelajaran 

dan saat diskusi 

2. Pengetahuan 

 

Pengamatan 

dan tes 

Tes uraian Penyelesaian tugas individu 

dan kelompok 

3. Keterampilan 

 

Pengamatan 

dan tes 

Lembar 

pengamatan 

Penyelesaian tugas 

kelompok dan saat diskusi. 

 

 

3. Instrumen Penilaian 

LEMBAR  PENGAMATAN  SIKAP 

No Nama Siswa 

 
SIKAP 

Keteran

gan 

 

Teliti 

Tidak 

mudah 

menyerah 

Menghargai 

pendapat dan 

karya teman 

 

1          

2          

3          

4          

6          

7          



8          

9          

10       

11       

12       

13       

14       

15          

16          

17       

 

Rubrik penilaian sikap 

a.  

b.  

Jenis 

penilaiaan 

Kriteria Skor Indikator 

Teliti  Sangat 

baik (SB) 

4 Selalu teliti dalam menyelesaiakn tugas 

dan soal yang diberikan guru 

Baik (B) 3 Sering  teliti dalam menyelesaiakn tugas 

dan soal yang diberikan guru 

Cukup (C) 2 Kadang-kadang  teliti  dalam 

menyelesaiakn tugas dan soal yang 

diberikan guru 

Kurang 

(K) 

1 Tidak pernah teliti dalam menyelesaiakn 

tugas dan soal yang diberikan guru 

tidak 

mudah 

menyerah 

Sangat 

baik (SB) 

4 Selalu santun dalam bersikap dan bertutur 

kata kepada guru dan teman  

Baik (B) 3 Sering  santun dalam bersikap dan 

bertutur kata kepada guru dan teman  

Cukup (C) 2 Kadang santun dalam bersikap dan 

bertutur kata kepada guru dan teman  

Kurang 

(K) 

1 Tidak Pernah santun dalam bersikap dan 

bertutur kata kepada guru dan teman  

Menghargai 

pendapat 

dan karya 

teman 

Sangat 

baik (SB 

4 Selalu Menghargai pendapat dan karya 

teman baik dalam diskusi atau dalam 

presentasi. 

Baik (B) 3 Sering  Menghargai pendapat dan karya 

teman baik dalam diskusi atau dalam 

presentasi. 

Cukup (C) 2 kadang  Menghargai pendapat dan karya 

teman baik dalam diskusi atau dalam 

presentasi. 

Kurang 

(K) 

1 Tidak pernah Menghargai pendapat dan 

karya teman baik dalam diskusi atau 

dalam presentasi. 



c.  

d.  

e.  

f.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR TES TULIS 



Soal Tes 1: 

Seseorang berdiri sejauh 20 m dari pintu gerbang sebuah gedung bertingkat.  Sudut elevasi 

gedung apabila dilihat dari tempat berdiri orang tersebut  dan dari puncak pintu gerbang  

berturut- turut adalah 50
0
 dan 60

0
. Jika tempat orang tersebut sama dengan tinggi pintu 

gerbang yaitu 2 meter. Tentukan tinggi gedung tersebut? 

Kunci Jawaban: 

Pembahasan Skor 

Langkah 1 : (memahami masalah) 

Diketahui:   

 Jarak orang berdiri dari pintu gerbang  gedung adalah 20 m. 

 Sudut elevasi dari tempat orang berdiri adalah 50
0
. 

 Sudut elevasi dari puncak pintu gerbang gedung  adalah 60
0
. 

 Tinggi orang tersebut sama dengan tinggi pintu gerbang adalah 2 m. 

Ditanya:  tinggi gedung ? 

 

2 

 

 

 

 

2 

Langkah 2: (merencanakan masalah) 

Ilustrasi dari masalah yaitu: 

 

Tinggi orang = tinggi gedung → AC = BD = FG = 2 m. 

Sudut elevasi   ECF = 50
0
 dan  EDF = 60

0
. 

Jarak orang ke pintu gerbang yaitu  AB = CD = 20 m. 

Dengan menggunakan aturan sinus , maka diperoleh: 

  

         
  

  

         
 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 



     =                     

     =                          

     =                    

     =           

     =    . 

 

2 

 

 

 

Langkah 3: (Menyelesaikan masalah) 

  

         
  

  

         
 

  

        
  

  

           
 

  

     
  

  

       
 

                      

                  

              

           

         
  

   
 

         
  

      
 

                   

                 

         m. 

EG = EF + FG 

EG =       m + 2 m 

EG =         m 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Langkah 4: (Menafsirkan jawaban) 

EG = tinggi gedung =          m 

Jadi, tinggi gedung tersebut adalah         meter 

 

2 

2 

 

Soal Tes 2: 

1. Ani, Bela, dan Seti bermain dilapangan yang datar, jarak antara Bela dan Seti adalah 8 

meter , besar sudut yang dibentuk oleh posisi Bela, Seti, dan Ani adalah 40
0
, 

Sedangkan jarak Bela dan Ani adalah 10 meter dan sudut yang di Bentuk oleh posisi 

Bela, Ani dan Seti adalah 82
0
. Hitunglah  Jarak Ani dan Seti. 



Kunci Jawaban  

Pembahasan Skor 

Langkah 1 : (memahami masalah) 

Diketahui:   

 Jarak antara Bela dan Seti adalah 8 meter. 

 Jarak Bela dan Ani adalah 10 meter. 

 Sudut yang dibentuk oleh posisi Bela, Seti, dan Ani adalah 40
0
. 

 Sudut yang di Bentuk oleh posisi Bela, Ani dan Seti adalah 82
0
. 

Ditanya:  Jarak dari  Ani  dan  Seti. 

 

2 

 

 

 

 

2 

Langkah 2: (merencanakan masalah) 

Ilustrasi sebagai berikut: 

  

Misal : 

A : posisi Bela 

B : posisi Ani 

C : posisi Seti 

 

 BAC =180
0 

– (  ACB + ABC) 

 BAC = 180
0 

– (40
0
 + 82

0
) 

 BAC = 180
0 

–  122
0 
 

 BAC = 58
0
 

 

 

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

 

Langkah 3: (Menyelesaikan masalah) 

Dengan menggunakan aturan cosinus, di peroleh  

                               
                               
                      
             

         

   √      
          meter.  

 

 

2 

2 

 

2 

Langkah 4: (Menafsirkan jawaban) 

Jarak  Ani dan Seti = AC =       meter. 

Jadi, Jarak antara Ani dan Seti adalah       meter. 

. 

 

2 

2 

 

SOAL TES 3 



Pak Ifni ingin menanam rumput pada bekas kebun bunganya. Kebun tersebut berbentuk 

segitiga  dengan panjang tiap sisi kebun  7 m, 8m dan  9 m. Hargabibit rumput Rp10.000,00 

per m². Tentukanlah uang yang harus dikeluarkan Pak Ifni. 

 

Kunci jawaban: 

Pembahasan Skor 

Langkah 1 : (memahami masalah) 

Diketahui:   

 Panjang tiap sisi kebun pak Ifni yaitu  7 m, 8m dan  9 m.  

 Harga bibit rumput Rp10.000,00 per m². 

2 

Ditanya:  Berapakah uang yang harus dikeluarkan pak Ifni untuk membeli 

rumput tersebut? 

2 

Langkah 2: (merencanakan masalah) 

Misalkan Kebun pak Ifni = segitiga ABC, 

 

 
Gambar: Ilustrasi kebun Pak Ifni.  

 

2 

AC =  7  meter. 

BC = 8 meter 

AB = 9 meter 

Menghitung luas segitiga bila diketahui tiga sisinya 

s =  ½ ( AB  + BC + AC) 

s =  ½ ( 9 + 8 + 7) 

s =  ½ ( 24 ) 

s = 12 

2 

 

L     =    ACsBCsABss 
 

2 

Langkah 3: (Menyelesaikan masalah) 

L     =    ACsBCsABss 
 

2 

 

 

https://www.plengdut.com/Perpustakaan/harga/
https://www.plengdut.com/Perpustakaan/uang/
https://www.plengdut.com/Perpustakaan/harga/


 L     √                      
 

 

L     √               
 

 

L     √   
 

      L          
 

Jadi, luas kebun pak Ifni adalah       m
2
. 

 

 

 

2 

 

 

 

Jika Harga bibit rumput Rp10.000,00 per m². 

Maka uang yang harus dikeluarkan Pak Ifni adalah luas tanah x harga bibit 

rumput 

=                

=                

=          

2 

Langkah 4: (Menafsirkan jawaban) 

luas kebun pak Ifni adalah       m
2
. 

Jadi, uang yang harus dikeluarkan pak Ifni untuk membeli rumput adalah 

        rupiah. 

 

2 

2 

 

 

 

LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETERAMPILAN 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester   : X/ II 

Tahun Pelajaran  : 2016/2017 

 

Indikator terampil menerapkan konsep/prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan 

yang berkaitan dengan aturan sinus. 

1. Skor 1  : Kurang terampil jika sama sekali tidak dapat menerapkan konsep/prinsip dan 

strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan aturan sinus 

2. Skor 2  : Cukup terampil jika menunjukkan mampumenerapkan konsep/prinsip dan 

strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan aturan sinus 

namun membutuhkan lebih lama. 

https://www.plengdut.com/Perpustakaan/harga/


3. Skor 3  : Terampil ,jika menunjukkan mampumenerapkan konsep/prinsip dan strategi 

pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan aturan sinus dalam waktu 

normal. 

4. Skor 4  : Sangat terampil ,jika menunjukkan mampu menerapkan konsep/prinsip 

danstrategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan aturan 

sinus dalam waktu yang lebih singkat. 

 

Isilah Skor  pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 

No Nama Kelompok 

Keterampilan 

Menerapkan konsep/prinsip dan strategi 

pemecahan masalah 

1 2 3 4 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah   : SMAN 1 Unggul Darul Imarah 

Mata Pelajaran   : Matematika-Wajib 

Kelas    : X  

Semester   : II (Genap) 

Materi Pokok   : Trigonometri 

Sub Materi   : Aturan Sinus dalam Suatu Segitiga 

 

G. Kompetensi Inti 



5. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

6. 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. 

7. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang  ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 

dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

8. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

H. Kompetensi Dasar 

6. KD pada KI-3 

3.15  Menjelaskan aturan sinus dan cosinus pada segitiga 

3.15.1 Mendeskripsikan aturan sinus pada segitiga. 

3.15.2 Menerapkan aturan sinus pada segitiga. 

3.15.3 Mendeskripsikan aturan cosinus pada segitiga. 

3.15.4 Menerapkan aturan cosinus pada segitiga. 

3.15.5 Menerapkan aturan sinus dan cosinus untuk mencari luas segitiga. 

 

 

 

7. KD pada KI-4 

5.13  Menggunakan  aturan sinus dan cosinus berkaitan dengan masalah kontekstual 

5.13.1 Mengubah masalah nyata kedalam model matematika yang 

berhubungan dengan perbandingan trigonometri. 

5.13.2 Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan aturan sinus. 

5.13.3 Mengubah masalah nyata kedalam model matematika yang 

berhubungan dengan aturan cosinus pada segitga. 

5.13.4 Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan aturan cosinus. 

5.13.5 Mengubah masalah nyata kedalam model matematika yang 

berhubungan dengan luas segitga. 



5.13.6 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas 

segitiga. 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

6. Siswa dengan teliti dapat mendeskripsikan aturan sinus dan cosinus pada segitiga. 

7. Siswa tidak mudah menyerah menerapkan aturan sinus dan cosinus pada segitiga. 

8. Siswa dapat mengubah masalah nyata kedalam model matematika yang berhubungan 

dengan aturan sinus dan cosinus. 

9. Siswa dapat menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan aturan sinus dan 

cosinus. 

10. Siswa dapat saling menghargai pendapat dan karya teman. 

 

J. Materi Pelajaran 

Materi Aturan Sinus dan Cosinus pada Segitiga 

 

 

Contoh Penggunaan Aturan Sinus dalam Segitiga: 

3. Diketahui segitiga ABC,     30
0
,     45

0
 dan  a = 20 cm. Tentukan : 

a. Besar sudut     

b. Panjang  sisi b 

c. Panjang sisi c 

Penyelesaian: 

Diketahui: 



∆ ABC dengan     30
0
,     45

0
 dan  a = 20 cm. 

Ditanya: 

g. Besar sudut     

h. Panjang  sisi b 

i. Panjang sisi c 

Jawab: 

Dalam ∆ ABC,               

                

       

 

    
 

 

    
 

  

      
 

 

      
 

  
 

 

 
 

 

 
√ 

 →     √   cm 

 

    
 

 

    
 

  

      
 

 

       
 

  
 

 

 
 

       
   →             cm. 

2. Sebuah  tiang bendera berdiri tegak diatas pada sebuah gedung yang bertingkat dari 

suatu temat yang berada diatas tanah, titik angkal tiang bendera terlihat dengan sudut 

elevasi 66 dan titik ujung tiang bendera terlihat dengan sudut elevasi 70. Jika jarak 

horizontal dari titik pengamatan ke titik tepian gedung sama dengan 10 meter. 

Beraakah  tinggi tiang bendera tersebut. 

 

Penyelesaian: 



 
  

Tinggi tiang bendera itu adalah CD, misalkan CD = h meter  

Dalam ∆ ABC berlaku aturan sinus, sehingga di peroleh  

  

       
 

  

       
 

      
       

       
 

  

  
        

 

 
               

                 

                 

Substitusikan nilai-nilai tersebut ke CD maka diperoleh  

      
      

      
   

     

     
  

           m 

 



Jadi, tinggi tiang bendera itu adalah 10. 15 meter. 
66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contoh Pennggunaan Aturan Cosinus  dalam Suatu Segitiga 

4. Pada  ABC berikut diketahui tiga buah unsur. 

Hitunglah sisi yang belum diketahui (teliti sampai 2 tempat desimal) 

e) a = 5, b = 7 dan  C = 68
o
  

f) a = 5, c = 6 dan  B = 52
o
  

Jawab : 

e) c
2
 = a

2
 + b

2
 – 2 ab Cos C 

          = 5
2
 + 7

2
 – 2,5.7 Cos 68

o
  

= 25 + 49 – 70 . 0,3746 

= 74 – 26,2224 

c
2
 = 47,7776 

c  = 7776,47  

c  = 6,9121 

c  = 6,91 

f) b
2
 = a

2
 + c

2
 – 2 ac Cos B 

          = 5
2
 + 6

2
 – 2,5.6 Cos 52

o
  

= 25 + 36 – 60 . 0,8486 

= 61 – 50,8829 

= 10,1171 

b  = 1171,10  

= 3,1807 

5. Sebuah kapal layar berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan arah 45
0
, beberapa 

saat kemudian dari pelabuhan B bergerak ke pelabuhan C dengan membentuk sudut  

                                                           
66

 Sartono Wirodikromo, Matematika Untuk SMA Jilid 2 kelas X Semester 2, (Jakarta: Erlangga, 2006) 

h. 119. 

Ingat! 

Aturan sinus digunakan jika diketahui: 

e. Dua sudut dan satu sisi dihadapan salah satu sudut 

diketahui. 

f. Dua sisi dan satu sudut dihadapan salah satu sisi 

diketahui. 

 



120
0
. Jika jarak pelabuhan A ke pelabuhan B adalah 250 km dan dari pelabuhan B ke 

Pelabuhan C adalah 300 km, berapakah jarak dari pelabuhan A ke pelabuhan C? 

Diketahui:  

kapal layar berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan arah 45
0
. 

kapal layar berlayar dari pelabuhan B ke pelabuhan C dengan arah 120
0
. 

Jarak pelabuhan A ke pelabuhan B adalah 250 km. 

pelabuhan B ke Pelabuhan C adalah 300 km. 

Ilustrasi sebagai berikut: 

  

 

Ditanya:  Jarak dari      pelabuhan A ke pelabuhan C. 

 UBD =  UAB – 45
0
 

 DBC =  UBC –  UBD 

=120
0
 – 45

0
 

= 75
0 

 ABC = 180
0
 –  DBC 

=180
0
 – 75

0 

=105
0
 

Dengan menggunakan aturan cosinus, di peroleh  

                               

                                      

                               



                 

            

   √        

           

Jadi, jarak dari pelauhan A ke pelabuhan C adalah        km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas Segitiga 

                                 

                                         

                                                                                      

                                                  

                                                                                      

 

 

 

h. Menghitung luas segitiga yang dikatakan dua sudut dan satu sisi diapit sudut 

                                        C                  

               

 b = ?                        a = ?         

                                                                 

 

 

       

 

         

       A             c            D            B 

 

 

Ingat! 

Aturan cosinus digunakan jika diketahui: 

e. Sisi, sudut, sisi (ss. sd.ss) 

f. Sisi, sisi, sisi. (s.s.s) 

L = ½ . b . c Sin A 

 
L = ½ . a . c Sin B 
 

L = ½ . a . b Sin C 

 

 

L =  

E 

A 

F 

B 

c 

a 



 Atau     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

i. Menghitung luas segitiga bila diketahui dua buah sisi dan satu sudut yang berhadapan 

dengan sisi yang diketahui. Misalnya a, b dan  A 

Perhatikan gambar 

                                            L = ½  ab . Sin C 

(7) Sudut A di cari dengan aturan Sinus 

(8) Sudut C ketemu 

(9) Masukkan ke Sinus luas di atas 

j. Menghitung luas segitiga bila diketahui tiga sisinya 

Jika S = ½ ( a + b + c) = setengah keliling segitiga 

Maka L =    csbsasS   

Contoh soal: 

Tentukan luas  ABC bila diketahui a = 15 cm;   B = 30
o
 dan   C = 45

o
. 

Penyelesaian: 

a = 15, B = 30
o
, C = 45

o
, 

L = 





105.2

45.30.15

2

. 22

Sin

SinSin

ASin

SinCSinBa
 

L = 
9659,0.2

7071,0.5000,0.225
 

L = 
9318,1

54875,79
 

L =  

L =  

A 

C 

a 

b 

A 



 

 

K. Metode/Model Pembelajaran 

Pendekatan : Matematika Realistik 

Metode : Tanya Jawab, Diskusi dan Penyelesaian masalah. 

L. Kegiatan Pembelajaran  

Pertemuan 1  : Atura Sinus pada Segitiga 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

Tahap 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

Akitivitas Guru Aktivitas Siswa  

Pendahuluan 

 10 menit 

 Membuka pelajaran 

dengan memberi salam 

dan berdo‘a. 

 Menjawab salam dan 

berdo‘a. 

 

2 menit 

 Mengabsen siswa dan 

menanyakan kabar 

siswa. 

 

 Merespon  absen guru 

dan menjawab kabar. 

 

1 menit 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran,yaitu 

siswa dapat 

menyelesaikan masalah 

nyata yang berkaitan 

dengan aturan sinus 

pada segitiga. 

 

 Memahami tujuan 

pembelajaran. 

 

 1 menit 

 Mengingatkan kembali 

tentang materi 

sebelumnya yaitu 

tentang sudut-sudut 

istimewa, identitas 

trigonometri dan 

perbandingan 

trigonometri pada 

segitiga siku-siku. 

 

 Meregingat kembali 

materi sebelumnya 

 

1 menit 

 Memberitahukan 

tentang pentingnya 

memahami aturan sinus, 

seperti untuk 

pengukuran ketinggian / 

kontur tanah.  

 Siswa mencoba 

menyebutkan manfaat 

lain. 

 

 

2 menit 



 

 Menyampaikan bahwa 

proses belajar akan 

dilakukan secara 

berkelompok, masing-

masing kelompok akan 

memecahkan masalah 

yang terdapat didalam 

LKS, mepresentasikan 

hasil diskusi kemudian 

di ahir pelajaran 

memberikan tes tulis 

pemecahan masalah. 

 Mendengarkan acuan 

pembelajaran yang 

disampaikan  guru. 

 

 1 menit 

 Membagi siswa dalam 

beberapa kelompok 

dengan kemampuan 

beberapa anggota yang 

heterogen. 

 Siswa duduk 

berdasarkan 

kelompoknya masing-

masing. 

 2 menit 

Kegiatan Inti  55 Menit 

1. Memahami 

masalah 

konstektual 

 Menampilkan dan 

menjelaskan materi 

aturan sinus pada slide. 

 

Mengamati 

 Siswa memperhatikan 

penjelasan materi yang 

diberikan. 

 

6 Menit 



 Masing-masing 

kelompok siswa 

diberikan LKS yang 

terdapat masalah aturan 

sinus berikut untuk 

mengamatinya guna 

memancing sikap kritis 

dan ketelitian mereka. 

 Siswa memahami  

materi aturan sinus. 

 Siswa mengidentifikasi   

masalah pada LKS 

dengan teliti. 
10  menit 

 Mendorong siswa untuk 

mengajukan pertanyaan 

terkait materi dan LKS 

yang diberikan. 

 

Menanya 

 Siswa menanya tentang 

materi aturan sinus. 

 Siswa bertanya tentang 

masalah yang ada di 

dalam LKS  

 

5 Menit 

2. Menyelesaikan 

masalah 

 Membimbing siswa 

dalam kelompok ketika 

menyelesaikan masalah 

pada LKS. 

 

Mencoba 

 Siswa berdiskusi dalam 

menyelesaikan LKS  

yang terkait dengan 

masalah nyata. 

10 Menit 

 Menalar 

 Siswa mengumpulkan 

informasi untuk 

menyelesaikan 

masalah. 

 Siswa bernalar 

menggunakan aturan 

dalam menyelesaikan 

masalah. 

10 menit 

11 Membandingka

n jawaban 

 Membimbing siswa 

dalam 

mempresentasikan 

jawaban LKS 

 Membandingkan 

jawaban setiap 

kelompok. 

 Meminta siswa untuk 

menanggapi hasil 

presentasi melengkapi 

informasi ataupun 

tangggapan lainnya. 

 

Mengkomunikasikan  

 Satu Kelompok 

ditunjuk untuk  

mempresentasikan hasil 

diskusi mereka. 

 Setiap kelompok 

membandingkan 

jawaban mereka 

dengan kelompok lain 

 Beberapa siswa dari 

kelompok lain 

menanggapi hasil 

presentasi kelompok 

tersebut. 

10 Menit 



Menyimpulkan  Memberikan  

penegasan (konfirmasi)  

terhadap  jawaban LKS 

yang benar 

 Menyimpulkan  dan 

mengoreksi jawaban 

LKS yang benar. 

 

5 menit 

Penutup 

 

 25 menit 

  Memberi tes tulis 

kepada siswa terkait 

materi aturan sinus 

pada segitiga. 

 Siswa mengerjakan tes 

tulis terkait masalah 

aturan sinus. 

15 menit 

  Meminta siswa untuk 

merangkum isi 

pembelajaran tentang 

aturan sinus pada 

segitiga. 

 Siswa menyimpulkan 

tentang materi yang 

sudah dipelajari. 

 

3  menit 

  Menanyakan  tanggapan 

siswa mengenai proses 

pembelajaran yang 

sudah berlangsung. 

 Siswa memberi 

tanggaan tentang 

proses pembelajaran 

yang sudah 

berlangsung. 

2 menit 

  Menginformasikan 

bahwa pertemuan 

selanjutnya akan 

membahas tentang 

aturan cosinus pada 

segitiga. 

 Siswa mendengar 

arahan guru. 

3 menit 

  Menutup pembelajaran 

dan meminta siswa 

untuk mengulang 

pelajaran dirumah. 

 

 Menutup pelajaran 

dengan membaca 

alhamdulillah 

2  menit 

 

 

Petemuan 2 :2 x 45 menit 



Tahap 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

Akitivitas Guru Aktivitas Siswa  

Pendahuluan 
 15 menit 

 

 Membuka pelajaran 

dengan memberi salam 

dan berdo‘a. 

 Menjawab salam dan 

berdo‘a. 

 

2 menit 

 

 Mengabsen siswa dan 

menanyakan kabar 

siswa. 

 

 Merespon  absen guru 

dan menjawab kabar. 

 

2 menit 

 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran,yaitu 

siswa dapat 

menyelesaikan masalah 

nyata yang berkaitan 

dengan aturan cosinus 

pada segitiga. 

 

 Memahami tujuan 

pembelajaran. 

 

 1 menit 

 

 Mengingatkan kembali 

tentang materi 

sebelumnya yaitu 

tentang sudut-sudut 

istimewa, identitas 

trigonometri dan 

perbandingan 

trigonometri pada 

segitiga siku-siku, 

serta aturann sinus 

pada segitiga 

 

 Meregingat kembali 

materi sebelumnya 

 

2 menit 

 

 Memberitahukan 

tentang pentingnya 

memahami aturan sinus, 

seperti untuk 

pengukuran ketinggian / 

kontur tanah.  

 

 

 Siswa mencoba 

menyebutkan manfaat 

lain. 

 

 

3 menit 



 

 Menyampaikan bahwa 

proses belajar akan 

dilakukan secara 

berkelompok, masing-

masing kelompok akan 

memecahkan masalah 

yang terdapat didalam 

LKS, mepresentasikan 

hasil diskusi kemudian 

di ahir pelajaran 

memberikan tes tulis 

pemecahan masalah. 

 Mendengarkan acuan 

pembelajaran yang 

disampaikan  guru. 

 

 2 menit 

 

 Membagi siswa dalam 

beberapa kelompok 

dengan kemampuan 

beberapa anggota yang 

heterogen. 

 Siswa duduk 

berdasarkan 

kelompoknya masing-

masing. 

 3 menit 
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3. Memahami 

masalah 

konstektual 

 Menampilkan dan 

menjelaskan materi 

aturan cosinus pada 

slide. 

 

Mengamati 

 Siswa memperhatikan 

penjelasan materi yang 

diberikan. 

 

6 Menit 

 Masing-masing 

kelompok siswa 

diberikan LKS yang 

terdapat masalah aturan 

sinus berikut untuk 

mengamatinya guna 

memancing sikap kritis 

dan ketelitian mereka. 

 Siswa memahami  

materi aturan sinus. 

 Siswa mengidentifikasi   

masalah pada LKS 

dengan teliti. 
10  menit 

 Mendorong siswa untuk 

mengajukan pertanyaan 

terkait materi dan LKS 

yang diberikan. 

 

Menanya 

 Siswa menanya tentang 

materi aturan sinus. 

 Siswa bertanya tentang 

masalah yang ada di 

dalam LKS  

 

7 Menit 



4. Menyelesaikan 

masalah 

 Membimbing siswa 

dalam kelompok ketika 

menyelesaikan masalah 

pada LKS. 

 

Mencoba 

 Siswa berdiskusi dalam 

menyelesaikan LKS  

yang terkait dengan 

masalah nyata. 

12 Menit 

  Menalar 

 Siswa mengumpulkan 

informasi untuk 

menyelesaikan 

masalah. 

 Siswa bernalar 

menggunakan aturan 

dalam menyelesaikan 

masalah. 

10 menit 

13 Membandingka

n jawaban 

 Membimbing siswa 

dalam 

mempresentasikan 

jawaban LKS 

 Membandingkan 

jawaban setiap 

kelompok. 

 Meminta siswa untuk 

menanggapi hasil 

presentasi melengkapi 

informasi ataupun 

tangggapan lainnya. 

 

Mengkomunikasikan  

 Satu Kelompok 

ditunjuk untuk  

mempresentasikan hasil 

diskusi mereka. 

 Setiap kelompok 

membandingkan 

jawaban mereka 

dengan kelompok lain 

 Beberapa siswa dari 

kelompok lain 

menanggapi hasil 

presentasi kelompok 

tersebut. 

10 Menit 

Menyimpulkan  Memberikan  

penegasan (konfirmasi)  

terhadap  jawaban LKS 

yang benar 

 Menyimpulkan  dan 

mengoreksi jawaban 

LKS yang benar. 

 

5 menit 

Penutup 

 

 25 menit 

  Memberi tes tulis 

kepada siswa terkait 

materi aturan cosinus 

pada segitiga. 

 Siswa mengerjakan tes 

tulis terkait masalah 

aturan cosinus. 

15 menit 

  Meminta siswa untuk 

merangkum isi 

pembelajaran tentang 

 Siswa menyimpulkan 

tentang materi yang 

sudah dipelajari. 

3  menit 



aturan cosinus pada 

segitiga. 

 

  Menanyakan  tanggapan 

siswa mengenai proses 

pembelajaran yang 

sudah berlangsung. 

 Siswa memberi 

tanggaan tentang 

proses pembelajaran 

yang sudah 

berlangsung. 

2 menit 

  Menginformasikan 

bahwa pertemuan 

selanjutnya akan 

membahas tentang 

penggunaan aturan 

sinus dan cosinus untuk 

mencari luas segitiga. 

 Siswa mendengar 

arahan guru. 

3 menit 

  Menutup pembelajaran 

dan meminta siswa 

untuk mengulang 

pelajaran dirumah. 

 

 Menutup pelajaran 

dengan membaca 

alhamdulillah 

2  menit 

 

Petemuan 3 :2 x 45 menit 

Tahap 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

Akitivitas Guru Aktivitas Siswa  

Pendahuluan 
 15 menit 

 

 Membuka pelajaran 

dengan memberi salam 

dan berdo‘a. 

 Menjawab salam dan 

berdo‘a. 

 

2 menit 

 

 Mengabsen siswa dan 

menanyakan kabar 

siswa. 

 

 Merespon  absen guru 

dan menjawab kabar. 

 

2 menit 

 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran,yaitu 

siswa dapat 

menyelesaikan masalah 

nyata yang berkaitan 

dengan luas segitiga. 

 Memahami tujuan 

pembelajaran. 

 

 1 menit 



 

 

 Mengingatkan kembali 

tentang materi 

sebelumnya yaitu 

tentang aturan sinus 

dan cosinus pada 

segitiga 

 

 Meregingat kembali 

materi sebelumnya 

 

2 menit 

 

 Memberitahukan 

tentang pentingnya 

memahami luas segitiga 

seperti mengukur luas 

tanah 

 

 Siswa mencoba 

menyebutkan manfaat 

lain. 

 

 

3 menit 

 

 Menyampaikan bahwa 

proses belajar akan 

dilakukan secara 

berkelompok, masing-

masing kelompok akan 

memecahkan masalah 

yang terdapat didalam 

LKS, mepresentasikan 

hasil diskusi kemudian 

di ahir pelajaran 

memberikan tes tulis 

pemecahan masalah. 

 Mendengarkan acuan 

pembelajaran yang 

disampaikan  guru. 

 

 2 menit 

 

 Membagi siswa dalam 

beberapa kelompok 

dengan kemampuan 

beberapa anggota yang 

heterogen. 

 Siswa duduk 

berdasarkan 

kelompoknya masing-

masing. 

 3 menit 

Kegiatan Inti  61 Menit 

5. Memahami 

masalah 

konstektual 

 Menampilkan dan 

menjelaskan materi 

luas segitiga.pada slide. 

 

Mengamati 

 Siswa memperhatikan 

penjelasan materi yang 

diberikan. 

 

8 Menit 



 Masing-masing 

kelompok siswa 

diberikan LKS yang 

terdapat masalah aturan 

sinus berikut untuk 

mengamatinya guna 

memancing sikap kritis 

dan ketelitian mereka. 

 Siswa memahami  

materi aturan sinus. 

 Siswa mengidentifikasi   

masalah pada LKS 

dengan teliti. 
10  menit 

 Mendorong siswa untuk 

mengajukan pertanyaan 

terkait materi dan LKS 

yang diberikan. 

 

Menanya 

 Siswa menanya tentang 

materi aturan sinus. 

 Siswa bertanya tentang 

masalah yang ada di 

dalam LKS  

 

9 Menit 

6. Menyelesaikan 

masalah 

 Membimbing siswa 

dalam kelompok ketika 

menyelesaikan masalah 

pada LKS. 

 

Mencoba 

 Siswa berdiskusi dalam 

menyelesaikan LKS  

yang terkait dengan 

masalah nyata. 

14 Menit 

  Menalar 

 Siswa mengumpulkan 

informasi untuk 

menyelesaikan 

masalah. 

 Siswa bernalar 

menggunakan aturan 

dalam menyelesaikan 

masalah. 

10 menit 

15 Membandingka

n jawaban 

 Membimbing siswa 

dalam 

mempresentasikan 

jawaban LKS 

 Membandingkan 

jawaban setiap 

kelompok. 

 Meminta siswa untuk 

menanggapi hasil 

presentasi melengkapi 

informasi ataupun 

tangggapan lainnya. 

 

Mengkomunikasikan  

 Satu Kelompok 

ditunjuk untuk  

mempresentasikan hasil 

diskusi mereka. 

 Setiap kelompok 

membandingkan 

jawaban mereka 

dengan kelompok lain 

 Beberapa siswa dari 

kelompok lain 

menanggapi hasil 

presentasi kelompok 

tersebut. 

11 Menit 



Menyimpulkan  Memberikan  

penegasan (konfirmasi)  

terhadap  jawaban LKS 

yang benar 

 Menyimpulkan  dan 

mengoreksi jawaban 

LKS yang benar. 

 

5 menit 

Penutup 

 

 25 menit 

  Memberi tes tulis 

kepada siswa terkait 

materi luas segitiga. 

 Siswa mengerjakan tes 

tulis terkait masalah 

luas segitiga. 

15 menit 

  Meminta siswa untuk 

merangkum isi 

pembelajaran tentang 

luas segitiga. 

 Siswa menyimpulkan 

tentang materi yang 

sudah dipelajari. 

 

3  menit 

  Menanyakan  tanggapan 

siswa mengenai proses 

pembelajaran yang 

sudah berlangsung. 

 Siswa memberi 

tanggaan tentang 

proses pembelajaran 

yang sudah 

berlangsung. 

2 menit 

  Menginformasikan 

bahwa pertemuan 

selanjutnya akan 

membahas tentang 

grafik trigonometri. 

 Siswa mendengar 

arahan guru. 

3 menit 

  Menutup pembelajaran 

dan meminta siswa 

untuk mengulang 

pelajaran dirumah. 

 

 Menutup pelajaran 

dengan membaca 

alhamdulillah 

2  menit 

 

 

I. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar 

4. Media / alat 

f) Proyektor 

g) Papan tulis 

h) Spidol 



i) Penggaris  

j) kalkulator 

 

5. Bahan 

c) LKS (terlampir) 

d) Slide   

6. Sumber Belajar  

g)  (buku siswa): Sinaga, Bornok, dkk. 2016. Matematika Kelas X 

SMA/MA/SMK/MAK Edisi Revisi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Jakarta : kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

h) (buku siswa): Sinaga, Bornok, dkk. 2014. Matematika Kelas X 

SMA/MA/SMK/MAK Edisi Revisi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Jakarta : Politeknik Negeri Media Kreatif. 

i) Sartono Wirodikromo.2006. Matematika Untuk SMA Jilid 2 Kelas X Semester 2. 

Jakarta: Erlangga 

j) Sunardi, dkk. 2008. Matematika 1 SMA/MA. Jakarta: Bumi Aksara. 

k) B.K. Noor Mandiri. 2008. Matematika : Jilid 1 untuk SMA kelas X. Jakarta : 

Erlangga. 

l) Internet. 

 

J. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

4. Teknik penilaian: pengamatan, tes tertulis 

5. Prosedur penilaian 

No Aspek yang 

dinilai 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Waktu Penilaian 

1. Sikap 

 

Pengamatan  Lembar 

pengamatan 

Selama proses pembelajaran 

dan saat diskusi 

2. Pengetahuan 

 

Pengamatan 

dan tes 

Tes uraian Penyelesaian tugas individu 

dan kelompok 

3. Keterampilan 

 

Pengamatan 

dan tes 

Lembar 

pengamatan 

Penyelesaian tugas 

kelompok dan saat diskusi. 

 



 

6. Instrumen Penilaian 

LEMBAR  PENGAMATAN  SIKAP 

No Nama Siswa 

 
SIKAP 

Keteran

gan 

 

Teliti 

Tidak 

mudah 

menyerah 

Menghargai 

pendapat dan 

karya teman 

 

1          

2          

3          

4          

6          

7          

8          

9          

10       

11       

12       

13       

14       

15          

16          

17       

 

Rubrik penilaian sikap 



 

 

 

 

 

LEMBAR TES TULIS 

Soal Tes 1: 

Seseorang berdiri sejauh 20 m dari pintu gerbang sebuah gedung bertingkat.  Sudut elevasi 

gedung apabila dilihat dari tempat berdiri orang tersebut  dan dari puncak pintu gerbang  

berturut- turut adalah 50
0
 dan 60

0
. Jika tempat orang tersebut sama dengan tinggi pintu 

gerbang yaitu 2 meter. Tentukan tinggi gedung tersebut? 

Kunci Jawaban: 

Pembahasan Skor 

Langkah 1 : (memahami masalah) 

Diketahui:   

 Jarak orang berdiri dari pintu gerbang  gedung adalah 20 m. 

 

2 

 

Jenis 

penilaiaan 

Kriteria Skor Indikator 

Teliti  Sangat 

baik (SB) 

4 Selalu teliti dalam menyelesaiakn tugas 

dan soal yang diberikan guru 

Baik (B) 3 Sering  teliti dalam menyelesaiakn tugas 

dan soal yang diberikan guru 

Cukup (C) 2 Kadang-kadang  teliti  dalam 

menyelesaiakn tugas dan soal yang 

diberikan guru 

Kurang 

(K) 

1 Tidak pernah teliti dalam menyelesaiakn 

tugas dan soal yang diberikan guru 

tidak 

mudah 

menyerah 

Sangat 

baik (SB) 

4 Selalu santun dalam bersikap dan bertutur 

kata kepada guru dan teman  

Baik (B) 3 Sering  santun dalam bersikap dan 

bertutur kata kepada guru dan teman  

Cukup (C) 2 Kadang santun dalam bersikap dan 

bertutur kata kepada guru dan teman  

Kurang 

(K) 

1 Tidak Pernah santun dalam bersikap dan 

bertutur kata kepada guru dan teman  

Menghargai 

pendapat 

dan karya 

teman 

Sangat 

baik (SB 

4 Selalu Menghargai pendapat dan karya 

teman baik dalam diskusi atau dalam 

presentasi. 

Baik (B) 3 Sering  Menghargai pendapat dan karya 

teman baik dalam diskusi atau dalam 

presentasi. 

Cukup (C) 2 kadang  Menghargai pendapat dan karya 

teman baik dalam diskusi atau dalam 

presentasi. 

Kurang 

(K) 

1 Tidak pernah Menghargai pendapat dan 

karya teman baik dalam diskusi atau 

dalam presentasi. 



 Sudut elevasi dari tempat orang berdiri adalah 50
0
. 

 Sudut elevasi dari puncak pintu gerbang gedung  adalah 60
0
. 

 Tinggi orang tersebut sama dengan tinggi pintu gerbang adalah 2 m. 

Ditanya:  tinggi gedung ? 

 

 

 

2 

Langkah 2: (merencanakan masalah) 

Ilustrasi dari masalah yaitu: 

 

Tinggi orang = tinggi gedung → AC = BD = FG = 2 m. 

Sudut elevasi   ECF = 50
0
 dan  EDF = 60

0
. 

Jarak orang ke pintu gerbang yaitu  AB = CD = 20 m. 

Dengan menggunakan aturan sinus , maka diperoleh: 

  

         
  

  

         
 

     =                     

     =                          

     =                    

     =           

     =    . 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 



Langkah 3: (Menyelesaikan masalah) 

  

         
  

  

         
 

  

        
  

  

           
 

  

     
  

  

       
 

                      

                  

              

           

         
  

   
 

         
  

      
 

                   

                 

         m. 

EG = EF + FG 

EG =       m + 2 m 

EG =         m 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Langkah 4: (Menafsirkan jawaban) 

EG = tinggi gedung =          m 

Jadi, tinggi gedung tersebut adalah         meter 

 

2 

2 

 

Soal Tes 2: 

2. Ani, Bela, dan Seti bermain dilapangan yang datar, jarak antara Bela dan Seti adalah 8 

meter , besar sudut yang dibentuk oleh posisi Bela, Seti, dan Ani adalah 40
0
, 

Sedangkan jarak Bela dan Ani adalah 10 meter dan sudut yang di Bentuk oleh posisi 

Bela, Ani dan Seti adalah 82
0
. Hitunglah  Jarak Ani dan Seti. 

Kunci Jawaban  

Pembahasan Skor 

Langkah 1 : (memahami masalah) 

Diketahui:   

 

2 



 Jarak antara Bela dan Seti adalah 8 meter. 

 Jarak Bela dan Ani adalah 10 meter. 

 Sudut yang dibentuk oleh posisi Bela, Seti, dan Ani adalah 40
0
. 

 Sudut yang di Bentuk oleh posisi Bela, Ani dan Seti adalah 82
0
. 

Ditanya:  Jarak dari  Ani  dan  Seti. 

 

 

 

 

2 

Langkah 2: (merencanakan masalah) 

Ilustrasi sebagai berikut: 

  

Misal : 

A : posisi Bela 

B : posisi Ani 

C : posisi Seti 

 

 BAC =180
0 

– (  ACB + ABC) 

 BAC = 180
0 

– (40
0
 + 82

0
) 

 BAC = 180
0 

–  122
0 
 

 BAC = 58
0
 

 

 

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

 

Langkah 3: (Menyelesaikan masalah) 

Dengan menggunakan aturan cosinus, di peroleh  

                               
                               
                      
             

         

   √      
          meter.  

 

 

2 

2 

 

2 

Langkah 4: (Menafsirkan jawaban) 

Jarak  Ani dan Seti = AC =       meter. 

Jadi, Jarak antara Ani dan Seti adalah       meter. 

. 

 

2 

2 

 

SOAL TES 3 

Pak Ifni ingin menanam rumput pada bekas kebun bunganya. Kebun tersebut berbentuk 

segitiga  dengan panjang tiap sisi kebun  7 m, 8m dan  9 m. Harga bibit rumput Rp10.000,00 

per m². Tentukanlah uang yang harus dikeluarkan Pak Ifni. 

 

Kunci jawaban: 

Pembahasan Skor 

Langkah 1 : (memahami masalah) 2 

https://www.plengdut.com/Perpustakaan/harga/
https://www.plengdut.com/Perpustakaan/uang/


Diketahui:   

 Panjang tiap sisi kebun pak Ifni yaitu  7 m, 8m dan  9 m.  

 Harga bibit rumput Rp10.000,00 per m². 

Ditanya:  Berapakah uang yang harus dikeluarkan pak Ifni untuk membeli 

rumput tersebut? 

2 

Langkah 2: (merencanakan masalah) 

Misalkan Kebun pak Ifni = segitiga ABC, 

 

 
Gambar: Ilustrasi kebun Pak Ifni.  

 

2 

AC =  7  meter. 

BC = 8 meter 

AB = 9 meter 

Menghitung luas segitiga bila diketahui tiga sisinya 

s =  ½ ( AB  + BC + AC) 

s =  ½ ( 9 + 8 + 7) 

s =  ½ ( 24 ) 

s = 12 

2 

 

L     =    ACsBCsABss 
 

2 

Langkah 3: (Menyelesaikan masalah) 

L     =    ACsBCsABss 
 

 L     √                      
 

 

L     √               
 

 

L     √   
 

      L          
 

2 

 

 

 

 

2 
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Jadi, luas kebun pak Ifni adalah       m
2
. 

 

 

Jika Harga bibit rumput Rp10.000,00 per m². 

Maka uang yang harus dikeluarkan Pak Ifni adalah luas tanah x harga bibit 

rumput 

=                

=                

=          

2 

Langkah 4: (Menafsirkan jawaban) 

luas kebun pak Ifni adalah       m
2
. 

Jadi, uang yang harus dikeluarkan pak Ifni untuk membeli rumput adalah 

        rupiah. 

 

2 

2 

 

 

 

LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETERAMPILAN 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester   : X/ II 

Tahun Pelajaran  : 2016/2017 

 

Indikator terampil menerapkan konsep/prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan 

yang berkaitan dengan aturan sinus. 

5. Skor 1  : Kurang terampil jika sama sekali tidak dapat menerapkan konsep/prinsip dan 

strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan aturan sinus 

6. Skor 2  : Cukup terampil jika menunjukkan mampumenerapkan konsep/prinsip dan 

strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan aturan sinus 

namun membutuhkan lebih lama. 

7. Skor 3  : Terampil ,jika menunjukkan mampumenerapkan konsep/prinsip dan strategi 

pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan aturan sinus dalam waktu 

normal. 

8. Skor 4  : Sangat terampil ,jika menunjukkan mampu menerapkan konsep/prinsip 

danstrategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan aturan 

sinus dalam waktu yang lebih singkat. 

 

Isilah Skor  pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 

No Nama Kelompok 
Keterampilan 

Menerapkan konsep/prinsip dan strategi 
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pemecahan masalah 

1 2 3 4 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUTIR SOAL POSTTEST 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 



Sekolah  : SMAN 1 Unggul Darul Imarah 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/II 

Materi pokok : Trigonometri 

Alokasi Waktu : 3 x pertemuan (3 x 20 menit) 

Tahun Ajaran : 2016/2017 

Petunjuk: 

1. Tulislah nama, kelas dan tanggal pelaksanaan tes pada lembar jawaban yang telah 

disediakan. 

2. Selesaikan soal yang anda anggap mudah terlebih mudah dahulu dengan teliti. 

3. Kerjakan soal menurut pemahaman sendiri 

4. Dilarang menyontek dan menggunakan kalkulator dan hp 

 

Soal: 

Soal Tes 1: 

Seseorang berdiri sejauh 20 m dari pintu gerbang sebuah gedung bertingkat.  Sudut elevasi 

gedung apabila dilihat dari tempat berdiri orang tersebut  dan dari puncak pintu gerbang  

berturut- turut adalah 50
0
 dan 60

0
. Jika tempat orang tersebut sama dengan tinggi pintu 

gerbang yaitu 2 meter. Tentukan tinggi gedung tersebut? 

Soal Tes 2: 

Ani, Bela, dan Seti bermain dilapangan yang datar, jarak antara Bela dan Seti adalah 8 meter , 

besar sudut yang dibentuk oleh posisi Bela, Seti, dan Ani adalah 40
0
, Sedangkan jarak Bela 

dan Ani adalah 10 meter dan sudut yang di Bentuk oleh posisi Bela, Ani dan Seti adalah 82
0
. 

Hitunglah  Jarak Ani dan Seti. 

Soal Tes 3: 

Pak Ifni ingin menanam rumput pada bekas kebun bunganya. Kebun tersebut berbentuk 

segitiga  dengan panjang tiap sisi kebun  7 m, 8m dan  9 m. Harga bibit rumput Rp10.000,00 

per m². Tentukanlah uang yang harus dikeluarkan Pak Ifni. 

 

 

 

ALTERNATIF KUNCI JAWABAN SOAL POSTTEST 
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KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Kunci  Jawaban Soal 1: 

Pembahasan Skor 

Langkah 1 : (memahami masalah) 

Diketahui:   

 Jarak orang berdiri dari pintu gerbang  gedung adalah 20 m. 

 Sudut elevasi dari tempat orang berdiri adalah 50
0
. 

 Sudut elevasi dari puncak pintu gerbang gedung  adalah 60
0
. 

 Tinggi orang tersebut sama dengan tinggi pintu gerbang adalah 2 m. 

Ditanya:  tinggi gedung ? 

 

2 

 

 

 

 

2 

Langkah 2: (merencanakan masalah) 

Ilustrasi dari masalah yaitu: 

 

Tinggi orang = tinggi gedung → AC = BD = FG = 2 m. 

Sudut elevasi   ECF = 50
0
 dan  EDF = 60

0
. 

Jarak orang ke pintu gerbang yaitu  AB = CD = 20 m. 

Dengan menggunakan aturan sinus , maka diperoleh: 

  

         
  

  

         
 

     =                     

     =                          

     =                    

     =           

     =    . 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 



 

Langkah 3: (Menyelesaikan masalah) 

  

         
  

  

         
 

  

        
  

  

           
 

  

     
  

  

       
 

                      

                  

              

           

         
  

   
 

         
  

      
 

                   

                 

         m. 

EG = EF + FG 

EG =       m + 2 m 

EG =         m 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Langkah 4: (Menafsirkan jawaban) 

EG = tinggi gedung =          m 

Jadi, tinggi gedung tersebut adalah         meter 

 

2 

2 

 

Kunci Jawaban Soal 2: 

Pembahasan Skor 

Langkah 1 : (memahami masalah) 

Diketahui:   

 Jarak antara Bela dan Seti adalah 8 meter. 

 Jarak Bela dan Ani adalah 10 meter. 

 Sudut yang dibentuk oleh posisi Bela, Seti, dan Ani adalah 40
0
. 

 Sudut yang di Bentuk oleh posisi Bela, Ani dan Seti adalah 82
0
. 

 

2 

 

 

 

 



Ditanya:  Jarak dari  Ani  dan  Seti. 2 

Langkah 2: (merencanakan masalah) 

Ilustrasi sebagai berikut: 

  

Misal : 

A : posisi Bela 

B : posisi Ani 

C : posisi Seti 

 

 BAC =180
0 

– (  ACB + ABC) 

 BAC = 180
0 

– (40
0
 + 82

0
) 

 BAC = 180
0 

–  122
0 
 

 BAC = 58
0
 

 

 

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

 

Langkah 3: (Menyelesaikan masalah) 

Dengan menggunakan aturan cosinus, di peroleh  

                               
                               
                      
             

         

   √      
          meter.  

 

 

2 

2 

 

2 

Langkah 4: (Menafsirkan jawaban) 

Jarak  Ani dan Seti = AC =       meter. 

Jadi, Jarak antara Ani dan Seti adalah       meter. 

. 

 

2 

2 

 

Kunci Jawaban Soal 3: 

Pembahasan Skor 

Langkah 1 : (memahami masalah) 

Diketahui:   

 Panjang tiap sisi kebun pak Ifni yaitu  7 m, 8m dan  9 m.  

 Harga bibit rumput Rp10.000,00 per m². 

2 

Ditanya:  Berapakah uang yang harus dikeluarkan pak Ifni untuk membeli 

rumput tersebut? 

2 

Langkah 2: (merencanakan masalah) 

Misalkan Kebun pak Ifni = segitiga ABC, 

 

2 
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Gambar: Ilustrasi kebun Pak Ifni.  

 

AC =  7  meter. 

BC = 8 meter 

AB = 9 meter 

Menghitung luas segitiga bila diketahui tiga sisinya 

s =  ½ ( AB  + BC + AC) 

s =  ½ ( 9 + 8 + 7) 

s =  ½ ( 24 ) 

s = 12 

2 

 

L     =    ACsBCsABss 
 

2 

Langkah 3: (Menyelesaikan masalah) 

L     =    ACsBCsABss 
 

 L     √                      
 

 

L     √               
 

 

L     √   
 

      L          
 

Jadi, luas kebun pak Ifni adalah       m
2
. 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Jika Harga bibit rumput Rp10.000,00 per m². 

Maka uang yang harus dikeluarkan Pak Ifni adalah luas tanah x harga bibit 

rumput 

=                

=                

2 
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=          

Langkah 4: (Menafsirkan jawaban) 

luas kebun pak Ifni adalah       m
2
. 

Jadi, uang yang harus dikeluarkan pak Ifni untuk membeli rumput adalah 

        rupiah. 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian di Kelas Eksperimen



 

 

 

Siswa menanya kepada guru 

 

 

Siswa berdiskusi menyelesaikan masalah 

pada LKS 

 

 

 

 

Siswa mempresentasikan hasil Kerja 

Siswa 

 

 

Siswa  sedang mengikuti tes Kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa 

 

 

 

Penelitian di Kelas Kontrol 



 

 

Siswa mengamati dan mendengarkan penjelasan guru 

 

Siswa berdiskusi menyelesaikan masalah pada LKS 

 

 

 



 

Siswa menyelesaikan masalah pada LKS 

 

 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
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