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ABSTRAKSI 

Anwar, Khoirul. 2006. Mengembangkan Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Turnamen Belajar Untuk Meningkatkan Ketuntasan Belajar 
Matematika Pada Siswa SMA. Tesis. Program Studi Pendidikan 
Matematika. Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing: I. Drs. Nathan Hindarto,Ph.D., II. Drs. Moh. Asikin, 
M.Pd. 

 

Kata Kunci: Turnamen Belajar, Ketuntasan Belajar 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model 

pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar  yang efektif mencapai 
tujuan pembelajaran, pembelajaran yang berpusat pada siswa, mengetahui 
perbedaan hasil belajar antara kelompok atas, menengah, dan bawah serta 
mengetahui pengaruh antara kemahiran berproses dengan hasil belajar 
siswa. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IA semester 
gasal SMA Negeri 1 Dempet tahun pelajaran 2005/2006, yang terdiri 2 
kelas. Berdasarkan hasil tes pengetahuan awal, diketahui kedua kelas 
mempunyai kemampuan yang sama. Kelas XI IA-2 sebagai tempat 
pelaksanaan tahap pengembangan (develop), sedang kelas XI IA-1 sebagai 
tempat pelaksanaan tahap penyebaran (disseminate). Ke dua kelas 
memperoleh pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe turnamen belajar. Setelah pembelajaran dengan 
menggunakan model turnamen belajar dilaksanakan, maka  diadakan 
postes, hasilnya digunakan untuk analisis data akhir. Berdasarkan uji 
normalitas, hasil belajar matematika berdistribusi normal. Berdasarkan 
pengama-tan, pembelajaran didominasi aktivitas siswa. Berdasarkan uji 
perbedaan hasil belajar, F hitung = 3,496 > F tabel = 3,25 dengan α =5% dan 
dk=(2,37), maka terdapat perbedaan hasil belajar antara kelompok atas, 
menengah, dan bawah. Berdasarkan uji LSD dan Tukey HSD, yang 
berbeda secara signifikan adalah kelompok atas dan bawah. Kemahiran 
berproses memberikan kontribusi 64,8% terhadap hasil belajar. Besarnya 
peningkatan hasil belajar dapat diketahui dari persamaan regresi 

^
Y =0,678+0,825 X, dengan Y = hasil belajar, dan X = kemahiran 
berproses. Berdasarkan uji ketuntasan belajar, t hitung = 2,963 > t tabel = 2,021 
dengan α = 5% dan dk= 38, maka hasil belajar telah mencapai ketuntasan 
belajar. Respon siswa terhadap model pembelajaran turnamen belajar 
adalah positif (baik). 

 Dengan demikian, model pembelajaran kooperatif tipe turnamen 
belajar merupakan model pembelajaran yang efektif, pembelajaran 
berpusat pada siswa, kemahiran berproses siswa berpengaruh kuat 
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terhadap hasil belajar, serta ada perbedaan hasil belajar antara kelompok 
atas, menengah, dan bawah . Oleh karena itu, para guru matematika 
diharapkan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe turnamen 
belajar pada proses pembelajaran matematika, khususnya pokok bahasan 
trigonometri serta memperhatikan kemahiran berproses siswa sehingga 
hasil belajar siswa dapat maksimal mencapai ketuntasan belajar. 
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ABSTRACT 
 

Anwar, Khoirul. 2006. To develope the cooperative learning model of 
tournament type to improve the mastery learning of mathematics 
lesson to senior high school students. Thesis. Mathematics 
education study program.            Post graduate Studies of 
Semarang State University. Supervisors:                     I. Drs. 
Nathan Hindarto,Ph.D.,  II. Moh.Asikin,M.Pd. 

 
 

The Keywords : Learning Tournament, Mastery Learning 
  

 
The aim of this research is to develope the cooperative learning 

model of tournament type effectively for achieving of a learning goal, 
knowing the deferent result of high, middle low ability groups and 
knowing the influence of processing ability and the result of the students. 

Population in the research is  XI grade students group IA-1 and IA-
2 in the odd semester of SMA Negeri 1 Dempet in 2005/2006. The class is 
given basic knowledge test. From the result, it is known that both of the 
two classes have the same ability. The class XI 1A-2 is used for the place 
of development stage while the class XI 1A-1 for the place of 
dissemination stage. Both classes are given the cooperative learning model 
of tournament type. After that they are given the post tests, including 
normality description of teachers’ and students’ activities, classification, 
effect, and the mastery learning. The result of the normality test, it has a 
normal distribution. Based on the research that the teaching learning 
activity is dominated by students. The classification test is F = 3,496 > F 
table = 3,25 with α =5%, dk = (2,37), it has a different classification of 
high, middle and low ability groups. From the further test of LSD and 
Tukey HSD, it is concluded that the significant deference is the high and 
low ability groups. The processing ability contributes  64,8 % to the 
learning result. The improvement of the learning result is showed from the 
equation of regression Y= 0,678 + 0,825 X, with Y = learning result and 
X= processing ability. The value of mastery learning test is t =2,963 > t 
table = 2,021  with α =5%, dk= 38, the result is a mastery learning. The 
result of the students’ response to learning model is positive. 

In this case, the cooperative learning model of tournament type is 
effective model, concentrated to the student, the processing ability has a 
strong effect on the learning result, and there is a deferent classification of 
high, middle, and low ability groups. So the mathematics teachers are 
expected to apply this kind of model to the learning process of 
mathematics, particularly trigonometry  subject  and to pay attention to the 
processing ability of students to reach the maximal result of the students’ 
mastery learning. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional  pada Bab II Pasal 3 (2005:5) dijelaskan bahwa. 

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. 
 

Dengan demikian, tugas sekolah adalah mengembangkan potensi peserta 

didik secara optimal  sehingga memiliki kemampuan untuk hidup di 

masyarakat dan ikut mensejahterakan masyarakat. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan, diperlukan kurikulum dan sistem 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan itu. Jadi sistem  

pendidikan di Indonesia, selain bertujuan untuk menggali potensi anak 

didik juga memperhatikan perkembangan moral dan sosial untuk 

mempersiapkannya terjun dalam masyarakat (Lie,2002:13). Model 

pembelajaran di sekolah sebaiknya berorientasi pada tujuan pembelajaran 

tersebut, yaitu mengembangkan kemampuan akademik dan interaksi 

sosial.  

Menurut Lie (2002:22) ada tiga model pembelajaran yaitu kompetisi, 

individual, dan pembelajaran kooperatif. Setiap model pembelajaran 
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mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga seorang guru dapat 

memilih salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang 

diberikan, jika perlu menggabungkan beberapa model pembelajaran. 

Pemilihan model pembelajaran yang dilakukan oleh guru bertujuan agar 

tercipta iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, 

dan kebutuhan peserta didik yang beragam sehingga terjadi interaksi yang 

optimal antara guru dengan siswa serta antara siswa dengan siswa. 

Pemilihan model pembelajaran itu diharapkan dapat mencapai tujuan 

pembelajaran secara maksimal. Ketercapaian tujuan dapat diketahui 

tercapainya standar ketuntasan belajar. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sutadi (2003) menyimpulkan  

bahwa persentase siswa yang mendapat nilai murni matematika pada 

ulangan umum di atas 5,50 tidak lebih dari 34,4% dan nilai 6,50 tidak 

lebih dari 4%. Dengan demikian, persentase siswa yang mencapai 

ketuntasan belajar masih rendah, sehingga ketuntasan belajar merupakan 

masalah dalam pembelajaran matematika yang perlu mendapat pemecahan 

secepatnya. Disamping itu, problematika pembelajaran yang perlu 

mendapat pemecahan segera adalah rendahnya aktivitas siswa pada setiap 

proses pembelajaran. Hal ini disebabkan kebanyakan guru menerapkan 

model pembelajaran yang dominasi guru sangat kuat. Hal ini sesuai 

pendapat Abba (2000:2) yang mengatakan bahwa  kebanyakan guru 

menggunakan model pembelajaran yang bersifat konvensional dan banyak 

didominasi guru, sehingga mengakibatkan keaktifan siswa rendah.  
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Ketuntasan belajar yang dicapai siswa  dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Menurut Hudoyo (1988:6) faktor-faktor yang mempengaruhi 

proses belajar mengajar matematika adalah peserta didik, pengajar, sarana 

prasarana dan penilaian. Rendahnya ketuntasan belajar matematika 

dipengaruhi oleh aktivitas siswa. Rendahnya aktivitas peserta didik (siswa) 

dalam proses pembelajaran dipengaruhi oleh model pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru (Abba,2000:2). Aktivitas siswa dapat dilihat dari 

kemahiran berproses siswa dalam proses pembelajaran. Siswa yang aktif 

mengikuti proses pembelajaran menunjukkan siswa tersebut memiliki 

kemahiran dalam mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu model 

pembelajaran yang dipilih hendaknya dapat meningkatkan aktivitas siswa 

(berpusat pada siswa) dan kemahiran berproses siswa dalam belajar, 

sehingga dapat meningkatkan standar ketuntasan belajar dapat meningkat. 

Ketuntasan belajar matematika terkait dengan penguasaan materi 

matematika oleh siswa. Materi-materi pembelajaran matematika  pada 

umumnya tersusun secara hirarkis, materi yang satu merupakan prasyarat 

untuk materi berikutnya. Akibatnya, apabila seorang siswa tidak 

menguasai prasyarat yang diperlukan,  siswa tersebut dimungkinkan tidak 

dapat menguasai materi pembelajaran dengan baik. Menurut  Gagne 

(dalam Hidayat,2004:24) penguasaan suatu pengetahuan atau suatu 

kemampuan pada umumnya membutuhkan penguasaan terhadap 

pengetahuan atau kemampuan prasyarat. Siswa yang tidak menguasai 

materi prasyarat dengan baik dan tidak mendapat perhatian pada proses 
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pembelajaran, siswa tersebut tidak dapat mencapai ketuntasan belajar. 

Oleh karena itu model pembelajaran yang diterapkan guru, hendaknya  

dapat membantu siswa yang memiliki kemampuan penguasan materi 

prasyarat rendah, sedang, dan tinggi untuk mencapai ketuntasan belajar. 

Kreatifitas guru dalam menerapkan model pembelajaran sangat 

diperlukan, karena tidak ada model pembelajaran yang paling baik. 

Seorang guru dapat menggabungkan beberapa model pembelajaran yang 

ada, sehingga pembelajarannya dapat bervariasi. Penggabungan beberapa 

model pembelajaran dapat dilakukan dengan memperhatikan kelebihan-

kelebihan model pembelajaran yang ada.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belajar kooperatif 

merupakan pendekatan pembelajaran yang efektif di sekolah menengah 

dan model ini dianjurkan untuk diterapkan dalam pembelajaran 

matematika (Winarno, 2002). Namun berdasarkan kenyataan banyak 

pengajar yang menerapkan model pembelajaran kompetisi dalam 

pengajarannya (Lie,2002:23). Model ini mendidik siswa senantiasa 

berkompetisi memperoleh suatu nilai. Untuk memotivasi siswa, seorang 

guru sering memberikan imbalan dan ganjaran kepada siswa. Imbalan dan 

ganjaran diberikan kepada siswa yang berhasil memenuhi tuntutan 

kurikulum dan sebaliknya. 

Model pembelajaran kooperatif sangat banyak tipenya, diantaranya 

tipe Jigsaw, STAD, dan TGT (Teams games Tournaments). Masing-masing 

tipe tersebut memiliki kelebihan-kelebihan. Menurut Sularyo (2003:17) 
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kelebihan pembelajaran kelompok model Jigsaw adalah adanya kelompok 

ahli yang memberikan pembelajaran kepada anggota dalam kelompoknya, 

sedangkan model STAD adalah pemberian materi oleh guru secara lebih 

terfokus sehingga siswa lebih mempunyai gambaran yang lebih baik 

tentang topik yang sedang dipelajari. Sedangkan menurut Silberman 

(1996:182) kelebihan turnamen belajar yang merupakan versi sederhana 

dari “turnamen-permainan-tim” atau  TGT (Teams games Tournaments) 

adalah adanya kesempatan dari setiap kelompok untuk menjalani sesi 

belajar antar masing-masing ronde dalam tahap evaluasi. Model 

pembelajaran TGT dapat menjadikan proses pembelajaran  lebih efektif, 

sebagaimana hasil penelitian Fatimah (2004:54) yang menyimpulkan 

bahwa hasil belajar matematika siswa pada pokok bahasan Teorema 

Pythagoras siswa kelas II semester ganjil SLTP 24 Semarang tahun 

pelajaran 2003/2004 dengan pembelajaran yang menggunakan metode 

TGT lebih efektif daripada siswa yang pembelajarannya dengan tidak 

menggunakan metode TGT.  

Untuk mengetahui keberhasilan model pembelajaran yang 

digunakan, diperlukan penilaian (evaluasi) yang baik. Penilaian ini dapat 

memberikan hasil optimal, apabila diikuti program tindak lanjut (follow 

up). Hal ini diperlukan untuk memberi bantuan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan sejak dini. Pada umumnya follow up diberikan oleh 

guru, sehingga kurang dapat berhasil secara optimal. Pada umumnya siswa 

lebih senang bertanya kepada teman yang lebih pandai dan siswa lebih 
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cepat memahami penjelasan dari temannya daripada penjelasan dari guru. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Lie (2002:12) yang mengatakan bahwa 

pengajaran oleh rekan sebaya lebih efektif daripada pengajaran oleh guru. 

Oleh karena itu diperlukan model pembelajaran yang pada tahap evaluasi 

memungkinkan siswa, apabila mengalami kesulitan dapat bertanya kepada 

teman yang lebih pandai (follow up sesama teman).  

Dengan demikian, agar proses pembelajaran memberikan hasil yang 

optimal dalam meningkatkan aktivitas dan standar ketuntasan belajar baik 

dari kelompok atas, kelompok menengah maupun  kelompok bawah, 

diperlukan pengembangan model pembelajaran yang menggabungkan 

antara model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, STAD, dan TGT serta 

sistem evaluasi yang ada jeda waktu antara ronde/babak  dalam evaluasi 

yang diselenggarakan, jeda waktu itu memungkinkan siswa dapat saling 

mengevaluasi dan memfollow-up sesama siswa. Model yang dimaksud 

disebut model turnamen belajar. Model turnamen belajar dapat digunakan 

untuk meningkatkan pembelajaran beragam fakta, konsep, dan ketrampilan 

(Silberman,1996:181). 

Pengembangan model pembelajaran turnamen belajar dapat berjalan 

secara efektif, apabila didukung oleh suatu perencanaan yang baik. 

Perencanaan itu meliputi pembuatan rencana pembelajaran dan penyiapan 

bahan ajar siswa (buku siswa). Perencanaan itu hendaknya berorientasi 

pada model yang akan diterapkan, sehingga ada kesesuaian antara rencana 

yang dibuat dengan model yang ada. Hal ini sesuai pendapat Sutikno 
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(2005:43) yang mengatakan ada tiga tahap untuk mengefektifkan 

pembelajaran, yaitu persiapan/perencanaan, pelaksanaan, dan 

penilaian/evaluasi. 

Pokok bahasan trigonometri memuat konsep-konsep yang sulit, 

memerlukan pengetahuan prasyarat, dan diberikan kepada siswa mulai dari 

kelas X sampai kelas XII. Akibatnya materi pokok bahasan trigonometri 

yang diberikan pada suatu kelas memerlukan pengetahuan prasyarat dari 

pengetahuan yang diberikan pada kelas sebelumnya dan materi tersebut 

merupakan prasyarat bagi materi yang diberikan pada kelas sesudahnya, 

sehingga penguasaan materi tersebut secara tuntas sangat diperlukan. Oleh 

karena itu, untuk dapat menguasai materi secara tuntas diperlukan model 

pembelajaran yang dapat menuntaskan penguasaan materi tersebut baik 

melalui pengajaran oleh guru maupun oleh siswa melalui belajar kelompok 

(kooperatif). Model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar 

merupakan model pembelajaran yang menekankan penuntasan penguasaan 

materi melalui belajar kelompok (kooperatif). Dengan demikian, model 

pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar dapat digunakan untuk 

menyampaikan materi pokok bahasan trigonometri. 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari penjelasan diatas, muncul permasalahan. 

1. Bagaimana pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe 

turnamen belajar? 
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2. Bagaimana aktivitas siswa mengikuti proses pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar?  

3. Adakah perbedaan hasil belajar antara siswa yang berasal dari 

kelompok  bawah, kelompok menengah, dan kelompok atas setelah 

diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar? 

4. Adakah pengaruh kemahiran berproses siswa dalam proses 

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

turnamen belajar terhadap hasil belajar? 

5. Adakah peningkatan standar ketuntasan belajar metematika pokok 

bahasan trigonometri bila proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar pada siswa  SMA?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengembangkan model pembelajaran kooperatif tipe turnamen 

belajar. 

2. Mendiskripsikan aktivitas siswa mengikuti proses pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar. 

3. Mengetahui perbedaan hasil belajar antara siswa yang berasal dari 

kelompok  bawah, kelompok menengah, dan kelompok atas setelah 

diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar.  

4. Mengetahui pengaruh kemahiran berproses siswa dalam proses 

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

turnamen belajar terhadap hasil belajar. 
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5. Mengetahui peningkatan standar ketuntasan belajar metematika pokok 

bahasan trigonometri bila proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar pada siswa SMA . 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Bagi sekolah 

a. Memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait tentang manfaat 

turnamen belajar dalam proses pembelajaran. 

b. Meningkatkan layanan pendidikan kepada masyarakat. 

2. Bagi guru 

a. Memberikan masukan kepada guru bahwa model  pembelajaran 

kooperatif tipe turnamen belajar dapat diterapkan dalam proses 

pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. 

b. Memberi motivasi kepada guru untuk meningkatkan 

profesionalisme guru dalam proses pembelajaran melalui 

kreatifitas dalam menerapkan model-model pembelajaran. 

c. Tersedianya paket pembelajaran yang berorientasi model 

pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar. 

3. Bagi siswa 

a. Memberikan kemampuan siswa dalam bersosialisasi dalam 

masyarakat, melalui model pembelajaran kooperatif tipe turnamen 

belajar. 

b. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam bidang studi matematika. 
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E. Asumsi dan Keterbatasan 

1. Semua responden diasumsikan dalam mengerjakan tes dilakukan 

dengan sungguh-sungguh dan mengisi angket sesuai dengan kondisi 

yang sebenarnya. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan di kelas XI IA SMA Negeri 1 Dempet 

semester gasal tahun pelajaran 2005/2006 dengan kajian pokok 

bahasan  trigonometri. 

F. Penegasan Istilah 

1. Turnamen belajar dalam penelitian ini merupakan model pembelajaran 

yang menggabungkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

(Student Teams Achievement Division),  Jigsaw dan TGT (Teams 

games Tournaments) yang dalam tahap evaluasi memberikan 

kesempatan setiap siswa untuk belajar kembali dalam kelompoknya 

sebelum melanjutkan tahap/ronde berikutnya. 

2. Pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar, 

meliputi. 

a. Pengembangan perangkat pembelajaran berorientasi model 

pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar yang meliputi Buku 

guru, Buku Siswa, dan Rencana Pembelajaran. 

b. Instrumen pengamatan berupa lembar pengamatan pengelolaan 

pembelajaran, lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa. 
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c. Respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe turnamen belajar. 

d. Instrumen tes hasil belajar. 

3. Meningkatkan ketuntasan belajar matematika ditandai dengan 

meningkatnya SKBM (standar ketuntasan belajar minimal) yang 

dicapai. Ketuntasan belajar adalah pencapaian taraf penguasaan 

minimal yang telah ditetapkan oleh guru dalam tujuan pembelajaran 

setiap satuan pelajaran. Berdasarkan SK Kepala SMA Negeri 1 

Dempet Nomor: 424/116A/VII/2005, SKBM SMA Negeri 1 Dempet 

tahun pelajaran 2005/2006 untuk mata pelajaran matematika        kelas 

XI IA adalah 6,00 (lampiran 24). 

4. Aktivitas siswa adalah sejumlah keterlibatan siswa selama kegiatan 

proses pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe turnamen belajar. 

5. Pengelompokkan siswa ke dalam kelompok bawah, kelompok 

menengah, dan kelompok atas didasarkan pada hasil tes 

kemampuan/pengetahuan awal yang diberikan pada awal proses 

pembelajaran. 

6. Kemahiran berproses siswa adalah kemampuan seorang siswa dalam 

mengikuti tahapan-tahapan dalam pembelajaran. Kemahiran berproses 

siswa meliputi kemampuan bertanya kepada guru/teman atau 

menanggapi pertanyaan teman/guru, kemampuan berperan dalam 

diskusi kelompok asal, kemampuan berperan dalam diskusi kelompok 
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ahli serta kemapuan siswa menyelesaikan soal-soal pop quiz, tes 

turnamen belajar, dan mengerjakan tugas rumah. 

G. Sistematika Tesis 

1. Bagian Awal 

Bagian awal tesis meliputi: halaman judul, sari, halaman pengesahan, 

motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi 

Bagian isi terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil 

penelitian, asumsi dan keterbatasan, penegasan istilah, dan 

sistematika tesis. 

Bab II Landasan teori  dan perumusan hipotesis, di dalam landasan 

teori berisi uraian teoritis atau pendapat para ahli tentang 

masalah-masalah yang berhubungan dengan judul tesis. 

Bab III Metode penelitian: metode penentuan subjek penelitian, 

metode pengumpulan data, metode penyusunan instrumen, 

dan metode analisis data. 

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi: hasil 

penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 

Bab V Penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir tesis ini meliputi: daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 



 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Hakikat Belajar dan Mengajar Matematika 

Menurut Bruner (dalam Hidayat,2004:8) belajar merupakan suatu 

proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru 

di luar informasi yang diberikan kepada dirinya. Sedang menurut Gagne 

(dalam Dahar, 1989:11) belajar didefinisikan sebagai suatu proses dimana 

suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman.  

Menurut Gagne (dalam Hidayat,2004:18) fase-fase kegiatan belajar 

terdiri atas empat fase yang terjadi secara berurutan, yaitu: 

1. Fase aprehensi (apprehention phase) 

Pada fase ini siswa menyadari adanya stimulus yang berkaitan dengan 

kegiatan belajar yang akan ia lakukan.  

2. Fase akuisisi (acquisiton phase) 

Pada fase ini siswa melakukan akuisisi (pemerolehan, penyerapan, atau 

internalisasi) terhadap berbagai fakta, ketrampilan, konsep atau prinsip 

yang menjadi sasaran dalam kegiatan belajar tersebut. 

3. Fase penyimpanan (storage phase) 

Pada fase ini siswa menyimpan hasil belajar yang ia peroleh dalam 

ingatan jangka pendek (short term memory) atau ingatan jangka 

panjang (long term memory). 
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4. Fase pemanggilan (retrieval phase) 

Pada fase ini siswa berusaha memanggil kembali hasil-hasil kegiatan 

belajar yang telah ia peroleh dan disimpan dalam ingatan, baik yang 

menyangkut fakta, ketrampilan, konsep maupun prinsip. 

Untuk dapat menguasai suatu pengetahuan atau materi pelajaran 

dengan baik, diperlukan penguasaan pengetahuan prasyarat yang ada. 

Menurut Gagne (dalam Hidayat,2004:24) penguasaan suatu pengetahuan 

atau suatu kemampuan pada umumnya membutuhkan penguasaan 

terhadap pengetahuan atau kemampuan prasyarat. Kemampuan prasyarat 

ini kemungkinan besar memerlukan beberapa prasyarat pula, demikian 

seterusnya sehingga membentuk susunan hirarkis dari pengetahuan atau 

kemampuan. Seorang siswa dapat menguasai materi dengan baik, apabila 

siswa tersebut telah menguasai materi prasyarat yang diperlukan. Materi 

matematika pada umumnya tersusun secara hirarkis, materi yang satu 

merupakan prasyarat untuk materi berikutnya. Apabila siswa tidak 

menguasai materi prasyarat, siswa tersebut akan mengalami kesulitan 

dalam menguasai materi yang memerlukan materi prasyarat tersebut. 

Banyak siswa mengalami kesulitan belajar matematika karena materi 

prasyarat untuk hal-hal yang dipelajari belum dikuasai. Oleh karena itu, 

proses pembelajaran akan berjalan optimal apabila  para siswa menguasai 

materi prasyarat yang diperlukan. 
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B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar Matematika 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika 

meliputi faktor yang berasal dari dalam siswa dan faktor yang berasal dari 

luar siswa. 

Menurut Tim Pengembangan MKDK (1989) faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar adalah: 

1. Faktor dari dalam siswa, meliputi: 

a. Kondisi fisiologis 

b. Kondisi psikologis, meliputi: 

1) Kecerdasan, 

2) bakat, 

3) minat, 

4) motivasi, 

5) emosi, dan 

6) kemampuan kognitif. 

2. Faktor dari luar siswa, meliputi: 

a. Faktor lingkungan, meliputi: 

1) lingkungan alami, dan 

2) lingkungan social.  

b. Faktor instrumental, meliputi: 

1) kurikulum, 

2) program, 

3) sarana prasarana, dan 
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4) guru atau tenaga pengajar 

Hasil belajar matematika sangat dipengaruhi oleh kemampuan 

kognitif siswa. Kemampuan kognitif siswa dapat berupa pengetahuan awal 

siswa (pengetahuan prasyarat) yang dibutuhkan untuk menguasai suatu 

materi tertentu. Disamping itu kemampuan guru dalam memilih dan 

menerapkan model pembelajaran akan berpengaruh terhadap ketuntasan 

hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 

 

C. Kriteria Ketuntasan Belajar Matematika 

Ketuntasan belajar adalah pencapaian taraf penguasaan minimal 

yang telah ditetapkan oleh guru dalam tujuan pembelajaran setiap satuan 

pelajaran. Ketuntasan belajar dapat dianalisis dari dua segi yaitu 

ketuntasan belajar pada siswa dan ketuntasan belajar pada materi pelajaran 

/ tujuan pembelajaran, yang keduanya dapat dianalisis secara perorangan 

maupun perkelas. 

Menurut  Sularyo (2003:6) kriteria ketuntasan belajar adalah 

sebagai berikut. 

1. Ketuntasan  pada materi 

Setiap materi / pokok uji / soal / yang merupakan ketercapaian TIK 

mencapai ketuntasan apabila telah dikuasai oleh sekurang-kurangnya 

65% siswa sekelas.  

2. Ketuntasan pada siswa 
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a. Setiap siswa mencapai ketuntasan belajar apabila telah menguasai 

sekurang-kurangnya 65% (atau sekurang-kurangnya memperoleh 

nilai 6,5) dari keseluruhan materi pokok uji. 

b. Setiap kelas (seluruh siswa dalam kelas) mencapai ketuntasan 

belajar apabila jumlah siswa yang memperoleh nilai minimal 6,5 

mencapai sekurang-kurangnya 85% dari jumlah seluruh siswa 

dikelas itu. 

Standar ketuntasan belajar yang harus dicapai siswa ditentukan 

oleh sekolah masing-masing. Nilai standar ketuntasan belajar ditetapkan  

oleh sekolah di awal tahun pelajaran untuk setiap mata pelajaran, berupa 

standar ketuntasan belajar minimal (SKBM). Dengan demikian, standar 

ketuntasan belajar suatu sekolah dapat berbeda-beda. SKBM SMA Negeri 

1 Dempet tahun pelajaran 2005/2006 untuk mata pelajaran matematika 

kelas XI IA adalah 6,00.  

 

D. Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar siswa adalah sejumlah keterlibatan siswa selama 

kegiatan proses pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe turnamen belajar, sedangkan aktivitas guru adalah sejumlah 

kegiatan guru selama proses pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar. 

Proses pembelajaran yang terjadi, melibatkan aktivitas siswa dan 

guru. Proses pembelajaran akan bermakna, apabila siswa terlibat secara 
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aktif dalam proses pembelajaran. Aktivitas yang ditunjukkan siswa akan 

menentukan kualitas pembelajaran. Menurut Nasution (2004:88) 

pengajaran modern mengutamakan aktivitas siswa. Dengan demikian, 

pembelajaran dapat memberikan hasil yang optimal, apabila siswa 

mempunyai aktivitas yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran, 

sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator. Jadi pembelajaran yang 

efektif didominasi oleh aktivitas siswa.  

Aktivitas siswa dalam pembelajaran merupakan keaktifan siswa 

dalam mengkonstruksi pengetahuan baru dengan dilandasi pengetahuan 

awal yang telah dimilikinya. Menurut Resnick (dalam Megawangi, 

2005:89) belajar dipahami melalui tiga hal, yaitu: 1) Belajar merupakan 

sebuah proses konstruksi pengetahuan, bukan merupakan perekaman atau 

absorpsi pengetahuan; 2) Ketika belajar, seseorang perlu menggunakan 

pengetahuan yang dimiliki sebelumnya untuk mengkonstruksi 

pengetahuan baru; dan 3) Belajar sangat dipengaruhi oleh situsai ketika 

proses belajar itu terjadi. Dengan demikian, agar siswa dapat belajar secara 

optimal, maka siswa perlu mengkonstruksi secara aktif terhadap 

pengetahuan baru yang ada, dengan didukung oleh pengetahuan yang 

dimiliki sebelumnya dan situasi tempat berlangsungnya proses 

pembelajaran. Agar siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan secara aktif, 

dapat dilakukan dengan diskusi kelompok. Pada  kegiatan diskusi siswa 

dapat melakukan keaktifan seperti mengumpulkan informasi-informasi 

yang diperlukan, mengkomunikasikan pendapat, menimbang/menerima 
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gagasan orang lain, atau mengambil kesimpulan. Semakin banyak aktivitas 

yang dilakukan siswa terhadap suatu materi, akan mempertinggi 

penguasaan siswa terhadap materi itu. 

Menurut Piaget (dalam Nasution, 2004:89) seorang anak berfikir 

sepanjang ia berbuat, tanpa perbuatan, anak tak berfikir. Dengan demikian, 

aktivitas yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran meliputi 

keaktifan secara jasmani maupun rohani. Namun kedua-duanya saling 

berhubungan. Menurut Sriyono (1992:75) keaktifan jasmani maupun 

rohani meliputi. 

1. Keaktifan inderawi, meliputi pendengaran, penglihatan, peraba dan 

lain-lain. 

2. Keaktifan akal, meliputi memecahkan masalah, menyusun pendapat, 

mengambil kesimpulan dan lain-lain. 

3. Keaktifan ingatan, meliputi menerima bahan pengajaran dan 

menyimpannya dalam otak serta suatu saat siap dan mampu 

mengutarakan kembali. 

4. Keaktifan emosi, meliputi menaruh minat, merasa senang, berani dan 

lain-lain. 

Sedang aktivitas siswa dalam penelitian ini, meliputi. 

1. Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru atau siswa (termasuk 

mencatat yang relevan dengan PBM). 

2. Membaca/mencermati (buku siswa). 

3. Bekerja dalam menyelesaikan tugas meliputi. 
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a. Bekerja menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya               

(kelompok asal).  

b.   Bekerja menyelesaikan tugas (kelompok ahli). 

c.  Melakukan kegiatan penularan hasil belajar kelompok ahli ke 

anggota kelompoknya 

4.    Bertanya antar siswa / guru, termasuk juga 

a.   Menyatakan pendapat / ide. 

b.   Menanggapi pertanyaan guru/teman.  

5.  Menyajikan hasil belajar kelompok di depan kelas. 

6.  Mengkaji ulang hasil belajar kelompok meliputi. 

a.  Mengkaji ulang hasil belajar kelompok. 

b.  Mengerjakan tes. 

7.  Menyimpulkan hasil pembelajaran.  

 

E. Kemahiran Berproses 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1997:613) kemahiran 

adalah kecakapan (dalam melakukan sesuatu), kemampuan, kepandaian, 

sedangkan proses adalah runtunan perubahan/peristiwa dalam 

perkembangan sesuatu, berproses adalah mengalami proses 

(KBBI,1997:791). Dengan demikian, kemahiran berproses adalah 

kemampuan dalam mengikuti/mengalami serangkaian peristiwa. 

Kemahiran berproses dalam pembelajaran adalah kemampuan seorang 

siswa dalam mengikuti tahapan-tahapan dalam pembelajaran. 
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Keberhasilan belajar tidak hanya dilihat dari kemampuan siswa 

menyelesaikan tes yang diberikan pada akhir suatu pembelajaran, tetapi 

perlu memperhatikan kemampuan siswa mengikuti tahap-tahap 

pembelajaran. Jadi kemampuan yang ditunjukkan oleh siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung, perlu dipertimbangkan untuk 

menentukan keberhasilan belajar siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Megawangi (2005:90) yang mengatakan bahwa penilaian hendaknya tidak 

hanya dilakukan pada akhir saja, tetapi juga pada proses.  

Dalam proses pembelajaran, seorang siswa yang mempunyai 

keberanian mengajukan pendapatnya melalui pertanyaan atau 

pernyataanan gagasannya, baik kepada guru maupun siswa lainnya, perlu 

mendapat perhatian. Hal ini menunjukkan siswa tersebut mempunyai 

kemampuan mengkomunikasikan pendapatnya kepada orang lain. 

Disamping itu, siswa tersebut mempunyai kemauan untuk menguasai 

secara baik materi yang ada. Hal ini sesuai dengan pendapat Megawangi 

(2005:43) yang mengatakan bahwa anak-anak mempunyai rasa 

keingintahuan yang besar sekali, sehingga pada dasarnya anak-anak 

senang bertanya. 

Peranan siswa di dalam kelompok baik pada kegiatan diskusi 

kelompok asal maupun kelompok ahli menunjukkan siswa tersebut 

mempunyai kemampuan mengkomunikasikan pengetahuan yang dimiliki. 

Pengetahuan itu berupa  penguasaan materi yang ada. Siswa yang berperan 

aktif dalam diskusi baik pada kelompok asal maupun kelompok ahli 



 

 

22

menunjukkan siswa tersebut memiliki kemauan untuk menguasai materi 

yang ada, dan memiliki kemampuan mengkomunikasikan  pengetahuan 

yang telah dimiliki kepada siswa lain.  

Kemampuan siswa menyelesaikan tugas rumah yang diberikan 

secara baik menunjukkan kemampuan siswa mengatur waktu belajar yang 

dimilikinya, untuk mempelajari materi pelajaran yang telah diberikan dan 

menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Dengan demikian, seorang siswa 

yang menyelesaikan tugas rumah secara baik merupakan kemahiran 

tersendiri dalam megatur waktu untuk belajar. 

Untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa dalam menguasai 

materi yang diberikan, maka perlu diberikan diberikan tes baik pada setiap 

akhir pertemuan maupun setelah beberapa pertemuan. Pop quiz diberikan 

setiap selesai menyampaikan materi (setiap pertemuan), sedang tes 

turnamen belajar diberikan setelah beberapa pertemuan. Pop quiz dan tes 

turnamen belajar dikerjakan secara mandiri oleh siswa dan hasilnya 

digunakan untuk mengetahui perkembangan hasil belajarnya serta untuk 

menentukan perkembangan hasil belajar kelompoknya. Kemampuan siswa 

menyelesaikan pop quiz dan tes turnamen belajar  menunjukkan tingkat 

kemahiran siswa dalam menguasai materi yang ada. 

Dengan demikian, kemahiran berproses yang dilakukan siswa 

meliputi. 

1. Kemampuan bertanya kepada guru/siswa atau menanggapi pertanyaan 

dari guru/siswa. 
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2. Kemampuan berperan dalam diskusi kelompok asal. 

3. Kemampuan berperan dalam diskusi kelompok ahli. 

4. Kemampuan menyelesaikan tugas rumah. 

5. Kemampuan menyelesaikan pop quiz. 

6. Kemampuan menyelesaikan turnamen belajar.  

 

F. Pembelajaran Kooperatif 

1. Pengertian pembelajaran kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah gabungan dari teknik 

instruksional dengan filsafat mengajar yang mendorong siswa-siswa 

untuk bekerja sama dalam memaksimalkan dirinya sendiri dalam 

belajar dan belajar dengan kawan sebaya (Killen 1998:82). 

Menurut Lie (2002:31) ada lima unsur dalam pembelajaran 

kooperatif, yaitu : 

a. Saling ketergantungan positif 

Keberhasilan kelompok sangat tergantung pada usaha setiap 

anggotanya, karena setiap anggota memberikan kontribusi sendiri-

sendiri pada kelompok. Untuk menciptakan kelompok kerja yang 

efektif, pengajar perlu menyusun tugas sedemikian rupa sehingga 

setiap anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri 

agar yang lain bisa mencapai tujuan mereka. 
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b. Tanggung jawab perseorangan 

Unsur ini merupakan akibat langsung dari unsur pertama. Pengajar 

harus membuat persiapan dan menyusun tugas sedemikian rupa 

sehingga masing-masing anggota kelompok harus melaksanakan 

tanggung jawabnya sendiri agar tugas selanjutnya dalam kelompok 

bisa dilaksanakan.  

c. Tatap muka 

 Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka 

dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan siswa 

membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota. Hasil 

pemikiran beberapa kepala akan lebih kaya dari pada satu kepala. 

Lebih jauh lagi hasil kerja sama ini jauh lebih besar daripada 

jumlah hasil masing-masing anggota kelompok. 

d. Komunikasi antar kelompok 

      Unsur ini menghendaki agar para siswa dibekali dengan berbagai 

ketrampilan komunikasi. Sebelum menugaskan siswa kelompok, 

guru perlu mengajarkan cara-cara berkomunikasi. Keberhasilan 

suatu kelompok juga bergantung pada kesediaan para anggotanya 

untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka untuk 

mengutarakan pendapat mereka. 

e. Evaluasi proses kelompok 

      Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk 

mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka 



 

 

25

agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Waktu 

evaluasi ini tidak perlu diadakan setiap kali ada kerja kelompok, 

melainkan bisa diadakan selang beberapa waktu setelah beberapa 

kali pembelajaran.  

2.  Model Student Teams Achievement Division ( STAD ) 

STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya 

di Universitas John Hopkins dan merupakan pembelajaran kooperatif 

yang paling sederhana (Ibrahim dkk. 2005:20). Menurut Ibrahim dkk. 

(2005:20) pelaksanaan pembelajaran kooperatif model STAD terdiri 

dari lima tahap, yaitu: 

a. Presentasi kelas 

Pada tahap ini guru menyajikan informasi akademik baru kepada 

siswa dengan menggunakan presentasi verbal atau teks. Materi 

pembelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga bisa dilakukan 

pembelajaran secara kelompok. Sebelum menyajikan materi 

pelajaran dibuat lembar kegiatan yang akan dilaksanakan / 

dipelajari siswa dalam kelompok. 

b. Belajar kelompok 

Siswa dalam kelas dipecah menjadi kelompok-kelompok belajar 

dengan anggota 4 –5 orang, setiap kelompok diusahakan 

heterogen, terdiri laki-laki dan perempuan, berasal dari berbagai 

suku, memiliki kemampuan yang tinggi, sedang, dan rendah. 

Anggota kelompok menggunakan lembar kegiatan atau perangkat 
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pembelajaran yang lain untuk menuntaskan materi pelajaran dan 

kemudian saling membantu satu sama lain untuk memahami bahan 

pelajaran melalui tutorial, kuis, atau diskusi. 

c. Tes individu 

Setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung sekitar 2 – 3 jam 

pelajaran, maka dilakukan tes tertulis secara individu. Selama tes 

berlangsung setiap siswa tidak boleh bekerja sama walaupun 

dengan kelompoknya sendiri. Dengan demikian, setiap siswa 

bertanggung jawab untuk memahami seluruh materi pelajaran. 

Hasil tes tertulis siswa kemudian diskor oleh guru. 

d. Skor perkembangan individu 

Skor yang didapat setiap siswa dari hasil tes selanjutnya dicatat 

guru untuk dibandingkan dengan skor rata-rata tes sebelumnya. 

Keadaannya mungkin siswa mengalami peningkatan atau 

penurunan skor. Skor perkembangan ini tidak berdasar pada skor 

mutlak siswa tetapi berdasarkan kepada seberapa jauh skor itu 

melampaui skor rata-rata tes yang lalu. Berikutnya guru 

menghitung besarnya skor perkembangan setiap siswa dengan 

membandingkan antara skor tes sekarang dengan skor rata-rata tes 

yang lalu (skor dasar), kemudian hasilnya dikonversikan seperti 

pada tabel 1.  

Selanjutnya guru menghitung jumlah nilai perkembangan setiap 

kelompok, kemudian membuat nilai rata-rata perkembangan 
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kelompok dengan cara jumlah nilai perkembangan seluruh anggota 

dibagi dengan jumlah seluruh anggota. 

Tabel 1 Cara Menghitung Skor Perkembangan Siswa 
 
Skor tes sekarang Nilai perkembangan siswa 
Turun lebih dari 10 poin 
Turun 1 – 10 poin 
Sama dengan skor dulu – naik 10 
poin 
Naik lebih dari 10 poin 
Pekerjaan sempurna (tanpa 
memper-hatikan skor dasar) 

0 
10 
20 
30 
30 

 

Sumber:  Ibrahim dkk. 2005:57  

e. Penghargaan kelompok 

Nilai rata-rata perkembangan kelompok digunakan untuk 

menentukan penghargaan kelompok tersebut. Kriteria penentuan 

penghargaan kelompok dapat dilihat pada tabel 2.   

Tabel 2  Kriteria Penentuan Penghargaan Kelompok 
 
 

Jumlah nilai Kriteria 
25 
20 
15 

Super    team (kelompok super) 
Great team (kelompok hebat) 
Good team (kelompok bagus) 

 

Sumber:  Ibrahim dkk. 2005:62  

3.  Model Jigsaw 

Model Jigsaw telah dikembangkan dan diuji coba oleh Elliot Aronson 

dan teman-teman di Universitas Texas, kemudian diadopsi oleh Slavin 

dan teman-teman di Universitas John Hopkins (Ibrahim dkk.,2005:21). 

Pemikiran dasar  dari teknik ini adalah memberikan kesempatan 
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kepada siswa untuk berbagi dengan teman-taman yang lain, 

mengajarkan serta diajar oleh sesama siswa. Hal ini merupakan bagian 

penting dari proses belajar. Menurut Ibrahim dkk. (2005:21) langkah-

langkah model Jigsaw adalah. 

a. Tahap kooperatif 

1) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok belajar dengan anggota 

5 – 6  orang yang heterogen. 

2) Guru memberikan materi pelajaran dalam bentuk teks, 

permasalahan, pertanyaan, atau lembar kerja. 

3) Masing-masing siswa dalam kelompok yang sama mendapat 

materi yang berbeda-beda. 

b. Tahap ahli 

1) Siswa dari tiap kelompok yang mendapatkan materi yang sama 

dengan anggota kelompok lain selanjutnya berkumpul guna 

membentuk kelompok gabungan (kelompok ahli). Di sini 

mereka berdiskusi untuk membahas materi yang sama. 

2) Dalam kelompok ahli, setiap anggota mendapatkan bantuan 

penjelasan atau jawaban permasalahan dari sesama anggota. 

Masing-masing anggota harus ahli / paham terhadap materi 

yang dipelajarinya. 

c. Tahap lima serangkai 

1) Pada tahap ini masing-masing siswa yang telah ahli kembali 

pada kelompok asal. 
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2) Masing-masing siswa mengajarkan / memberi informasi materi 

yang telah dikuasainya kepada teman-teman sekelompok. 

3) Pada akhir tahap ini masing-masing kelompok mendapatkan 

pemecahan masalah yang merupakan hasil kerja sama satu 

kelompok. 

4) Dalam kegiatan ini guru memantau kerja kelompok-kelompok 

kecil  untutk mengetahui bahwa kegiatan berlangsung dengan 

lancar. 

Selanjutnya guru mengevaluasi hasil belajar siswa. Skor yang 

diperoleh digunakan untuk mencari nilai perkembangan siswa.  

4.  Turnamen Belajar (Versi Sederhana TGT) 

Turnamen belajar ini merupakan versi sederhana dari 

“Turnamen permainan tim atau TGT (Teams games 

Tournaments)”, yang dikembangkan oleh Robert Slavin dan rekan-

rekannya. Teknik ini menggabungkan kelompok belajar kelompok 

dan kompetisi tim. Teknik ini dapat digunakan untuk 

meningkatkan pembelajaran beragam fakta, konsep, dan 

ketrampilan (Silberman,1996:181). 

Turnamen belajar ini dapat terdiri dari beberapa ronde 

(babak), antara ronde / babak setiap tim diberi kesempatan untuk 

menjalani sesi belajar secara kelompok (kooperatif). Pelaksanaan 

turnamen belajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan 

minimal dua ronde / babak. Teknik ini dapat dilaksanakan setiap 
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pertemuan/sub pokok bahasan atau setiap pokok bahasan, dengan 

lama pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi yang ada. 

Menurut Silberman (1996:181) langkah-langkah turnamen 

belajar adalah sebagai  berikut. 

1. Membagi siswa menjadi beberapa tim (kelompok) yang 

beranggotakan 

 2 – 8 siswa. 

2. Berikan materi kepada tim (kelompok) untuk dipelajari 

bersama. 

3. Buatlah beberapa pertanyaan yang menguji pemahaman 

terhadap materi yang diberikan. 

4. Berikan sebagian pertanyaan kepada siswa. Sebut sebagai 

“ronde pertama” dari turnamen belajar. Tiap siswa harus 

menjawab pertanyaan secara  perseorangan. 

5. Adakan penskoran. Satukan skor yang diperoleh sesuai dengan 

kelompoknya. 

6. Perintahkan belajar lagi untuk ronde kedua dalam turnamen. 

Kemudian ajukan pertanyaan tes lagi sebagai ronde kedua. 

Perintahkan tim untuk sekali lagi menggabungkan skor mereka 

dan menambahkan ke skor mereka di ronde pertama. 

7. Jika ingin membuat ronde berikutnya, maka setiap tim diberi 

kesempatan untuk menjalani sesi belajar antar masing-masing 

ronde.  
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Secara skematis model pembelajaran turnamen belajar tampak 

pada gambar 1. 

 

 

                (1)         (2)                      (2)                (1)               

      

                                                           (3)                      (3) 

 

  

Gambar 1  Diagram Alur Model Pembelajaran Turnamen 

Belajar 

dengan 

A1, B1   : siswa berkemampuan tinggi 

(A2, A3), (B2, B3) : siswa berkemampuan sedang 

A4, B4   : siswa berkemampuan rendah 

(1), (2), (3)  : alur turnamen belajar 

TB-1   : turnamen belajar ronde pertama 

TB-2   : turnamen belajar ronde kedua 

Perbandingan proses pembelajaran model STAD, Jigsaw, dan 

turnamen belajar dapat dilihat pada tabel 3.  

 

 

 

 

 

A1, A2, A3, A4 B1, B2, B3, B4 

TB-1 TB-2 
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Tabel 3 Perbandingan Antara Model Pembelajaran STAD dan 
Jigsaw 

 

 STAD Jigsaw 
Persiapan - Pemberian informasi ma-

teri oleh guru 
- Pemberian tugas atau ma-

teri berupa teks 

- Pembentukan kelom-
pok 

- Pemberian materi beru-
pa teks 

Kerja Tim - Pembentukan kelompok 
- Satu kelompok mempela-

jari seluruh materi (ma-
sing-masing anggota ke-
lompok belum tentu men-
jadi tutor) 

- Terbentuk kelompok 
ahli 

- Masing-masing siswa 
menjadi tutor dan 
pendengar (terjadi pro-
ses belajar dengan 
teman sebaya)  

Evaluasi 
 

- Mendapat skor pribadi 
- Mendapat skor kelompok 
- Mendapat skor perkem-

bangan 

- Mendapat skor pri-
badi 

- Mendapat skor ke-
lompok 

- Mendapat skor per- 
kembangan 

Penghargaan - Penghargaan kelompok Penghargaan kelompok 
 
 
Sumber: Murfatimah 2003:24 
 

Kelebihan model Jigsaw adalah adanya kelompok ahli yang 

memberikan pembelajaran kepada anggota dalam kelompoknya, 

sedang kelebihan model STAD adalah pemberian materi oleh guru 

secara lebih terfokus sehingga siswa lebih mempunyai gambaran 

yang lebih baik tentang topik yang sedang dipelajari 

(Sularyo,2003:17). Kelebihan model turnamen belajar adanya jeda 

waktu yang  memberikan kesempatan siswa untuk menjalani sesi 

belajar  (pada kelompok asal) antar masing-masing ronde dalam 

tahap evaluasinya (Silberman,1996:182). 
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G. Langkah-langkah Pembelajaran Turnamen Belajar 

Turnamen belajar dalam penelitian ini merupakan gabungan antara 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement 

Division),  Jigsaw dan TGT (Teams games Tournaments) yang dalam 

tahap evaluasi memberikan kesempatan setiap siswa untuk belajar kembali 

dalam kelompoknya sebelum melanjutkan tahap/ronde berikutnya. 

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah. 

 Langkah  1 :  Pemberian materi secara klasikal oleh guru. 

Langkah  2 : Pembentukan kelompok dengan beranggotakan 4 orang 

yang hete- rogen. 

Langkah 3 : Guru mengajukan pertanyaan atau permasalahan berupa 

tugas/ latihan soal yang ada pada buku siswa dan 

mendistribusikan kepada kelompok. Setiap anggota 

kelompok mempunyai tanggung jawab menyelesaikan 

tugas yang berbeda. Selanjutnya didiskusikan dengan 

anggota kelompok lain yang memiliki tugas  yang sama 

(diskusi kelompok ahli). 

Langkah 4  : Setelah menjadi ahli siswa kembali ke kelompoknya untuk 

menularkan cara menyelesaikan tugas yang ada/materi 

penting yang ada kaitannya dengan tugas tersebut kepada 

anggota kelompoknya. 
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Langkah 5 : Tes individu.  

  Tes ini dikerjakan siswa secara individu dan hasilnya 

digunakan untuk menentukan perkembangan prestasi 

individu dan kelompoknya. Tes ini berupa pop quiz dan tes 

turnamen belajar. Pop quiz diberikan pada setiap akhir 

pertemuan, sedangkan tes turnamen belajar diberikan 

setelah beberapa pokok bahasan/ kompetensi dasar.  Pada 

tes turnamen belajar terdiri beberapa ronde / babak dengan 

jeda waktu antar ronde/babak untuk memberi kesempatan 

belajar kembali sesuai dengan kelompoknya. Tes turnamen 

belajar minimal terdiri dua ronde/babak. 

Langkah 6 : Pemberian penghargaan berdasar nilai tertinggi dari 

peningkatan skor seluruh anggota kelompok dengan pijakan 

adalah jumlah skor kelompok pada pretes tahap pertama / 

tes sebelumnya. 

Langkah-langkah tersebut lebih condong ke model Jigsaw, tetapi 

pada awal pertemuan pemberian materi secara klasikal dan lebih fokus, 

sehingga siswa mempunyai  gambaran  awal. Hal  ini  akan  memudahkan  

menerima  materi  dari 

anggota kelompoknya yang telah menjadi ahli dalam sub topik tertentu. 

Model ini dapat memotivasi siswa untuk mengetahui sub topik yang lain 

dengan bertanya kepada anggota kelompoknya. Hal ini akan meningkatkan 

aktivitas siswa karena dirinya merasa ikut  bertanggung jawab terhadap 
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kesuksesan kelompoknya. Di samping itu, model ini dapat saling 

mengevaluasi dan saling memfollow up hasil belajar yang dicapai oleh 

setiap anggota tim, sehingga prestasinya pada ronde / babak berikutnya 

dapat meningkat. Hal ini dikarenakan ada waktu untuk mengadakan 

perbaikan antar ronde, sehingga kelemahan-kelemahan / kesulitan-

kesulitan yang ada dapat teratasi. 

 

H. Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Menurut Joice, B dan Weil, M (dalam Abba,2000:4) model 

pembelajaran merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam 

setting tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran 

termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-

lain. 

Model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar dapat 

dilaksanakan di kelas, apabila dilengkapi perangkat pembelajaran yang 

berorientasi model pembelajaran kooperatif tersebut. 

Perangkat pembelajaran dapat disusun dan dikembangkan oleh guru. 

Perangkat pembelajaran meliputi buku guru, buku siswa, lembar kerja 

siswa, media bantu seperti komputer, transparansi, film, pedoman 

pelaksanaan pembelajaran, seperti kurikulum, dan lain-lain. 
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Untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang berorientasi 

model pembelajaran kooperatif dapat digunakan model pengembangan 

yang dikemukakan Thiagarajan, Semmel dan Semmel.   

Munurut Thiagarajan, Semmel dan Semmel dalam Abba (2000) 

bahwa model pengembangan pembelajaran terdiri empat tahap yaitu: 

1. Pendefinisian (define), terdiri dari: 

a. Analisis ujung depan 

Analisis ujung depan bertujuan untuk memunculkan masalah 

mendasar yang diperlukan dalam pengembangan perangkat 

pembelajaran, khususnya pembelajaran  matematika. 

b. Analisis siswa 

Analisis siswa bertujuan menelaah tentang karakteristik siswa yang 

sesuai dengan rancangan dan pengembangan bahan pembelajaran. 

Karakteristik ini meliputi kemampuan dan latar belakang 

pengetahuan, sikap terhadap topik pembelajaran, pemilihan media, 

pemilihan format, bahasa yang digunakan, dan perkembangan 

kognitif siswa. 

c. Analisis konsep/materi  

Analisis ini bertujuan mengidentifikasi bagian-bagian utama yang 

akan diajarkan dan menyusunnya secara sistematis. 

d. Analisis tugas 

Analisis ini mencakup pemahaman akan tugas dalam pembelajaran 

yang disesuaikan dengan analisis konsep/materi. 
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e. Perumusan tujuan pembelajaran khusus (TPK) 

Analisis ini bertujuan untuk mengkonversikan antara analisis 

konsep dan analisis tugas menjadi tujuan-tujuan pembelajaran 

khusus yang dinyatakan dengan tingkah laku. Perincian tujuan 

pembelajaran khusus tersebut merupakan dasar dalam penyusunan 

tes dan desain perangkat pembelajaran. Perincian tersebut 

dijabarkan ke dalam tabel spesifikasi tujuan pembelajaran khusus. 

2.  Perancangan (design), terdiri dari: 

a. Penyusunan tes 

Penyusunan tes merupakan langkah awal dalam menjembatani 

tahap define dan design. Tes ini didasarkan pada hasil perumusan 

tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan. 

b. Pemilihan media 

Pemilihan media dilakukan untuk menentukan media yang tepat 

dalam penyajian materi pelajaran. Proses pemilihan media 

disesuaikan dengan analisis tugas, analisis konsep dan karakteristik 

siswa. 

c. Pemilihan format 

Pemilihan format digunakan untuk mengembangkan buku guru, 

buku siswa, RP, dan lembar observasi. Pemilihan format ini 

mencakup pemilihan format untuk mendesain isi, pemilihan 

strategi pembelajaran, dan sumber belajar.  
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d. Desain awal  

Desain awal merupakan desain perangkat pembelajaran yang 

dirancang, 

melibatkan aktivitas guru dan siswa. Desain perangkat 

pembelajaran meliputi buku guru, buku siswa, , RP, tes hasil 

belajar dan lembar pengamatan. 

3. Pengembangan (develop), terdiri dari: 

a. Penilaian para ahli 

Penilaian para ahli meliputi validasi isi, mencakup semua 

perangkat yang dikembangkan pada tahap desain.  

b. Uji coba lapangan (terbatas) 

Tujuan uji coba ini untuk menghasilkan perangkat yang siap 

digunakan dalam kegiatan penelitian. 

4. Penyebaran (disseminate)  

Tujuan tahap ini untuk mengetahui seberapa jauh efektifitas  

pembelajaran dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang 

sudah direvisi berdasarkan hasil validasi dan uji coba terbatas dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 
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I.  Efektifitas Model Pembelajaran Turnamen Belajar 

Menurut Megawangi (2005:67) model pembelajaran kooperatif 

dapat menjadi tempat.  

1. Siswa berpartisipasi aktif. 

2. Siswa menjadi guru bagi kawannya (saling berbagi kemampuan). 

3. Penghargaan diberikan kepada setiap individu. 

4. Tugas dan pertanyaan yang diberikan akan memacu minat untuk 

mengerjakannya. 

5. Setiap kontribusi dihargai. 

6. Siswa mempelajari kemampuan bermusyawarah ketika terjadi 

perbedaan pendapat atau konflik. 

Model pembelajaran turnamen belajar mempunyai nilai strategis 

dan nilai efektifitas sebagai model pembelajaran.  

1. Nilai strategis  

Model pembelajaran turnamen belajar dapat meningkatkan motivasi 

dan  aktivitas siswa untuk belajar sehingga proses pembelajaran dapat 

berjalan secara maksimal.  

2. Nilai efektifitas 

Model turnamen belajar dapat secara efektif mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan.  

a. Pemberian materi di awal pelajaran secara klasikal dan lebih fokus, 

sehingga akan memudahkan menerima materi dari anggota 
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kelompoknya dan memudahkan menyelesaikan tugas-tugas yang 

ada. 

b. Setiap kelompok ada yang ahli terhadap topik tertentu, sehingga 

anggota kelompok dapat saling mengajar materi yang ada (menjadi 

guru bagi temannya), dengan demikian  waktu yang ada dapat 

dimanfaatkan secara efektif untuk menguasai materi yang ada. 

c. Adanya follow up yang dilakukan diantara sesama anggota tim, 

sehingga siswa lebih mengetahui kekurangan sejak dini. 

d. Adanya penghargaan baik perorangan maupun kelompok akan 

mendorong setiap siswa berperan aktif memberikan kontribusi 

dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

Model pembelajaran turnamen belajar yang merupakan gabungan 

dari beberapa model pembelajaran kooperatif dikatakan efektif apabila. 

1. Model  pembelajaran berpusat pada siswa. 

2. Model pembelajaran menghasilkan pembelajaran yang efektif, ditandai 

dengan tercapainya daya serap (ketuntasan belajar) sesuai dengan 

tuntutan kurikukulum. 

 

J.  Kerangka Berfikir 

Proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, apabila proses 

itu direncanakan dengan baik. Pembelajaran yang efektif memerlukan 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik. Perencanaan itu 
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meliputi pembuatan rencana pembelajaran dan menyiapkan bahan ajar 

(buku siswa) yang baik. Perencanaan yang baik mengacu pada model 

pembelajaran yang akan diterapkan. Pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar dapat berjalan 

dengan efektif, apabila disertai pengembangan perangkat yang sesuai 

dengan model itu. Dengan demikian, pengembangan perangkat 

pembelajaran yang berorientasi model pembelajaran kooperatif tipe 

turnamen belajar diduga menghasilkan pembelajaran yang efektif.  

Dalam model pembelajaran turnamen belajar, setiap anggota 

kelompok memperoleh tanggung jawab yang berbeda-beda, tetapi 

keberhasilan kelompok menjadi tanggung jawab bersama. Penyelesaian 

tugas yang menjadi tanggungjwabnya dapat diselesaikan dengan 

berdiskusi baik sesama anggota kelompoknya (diskusi kelompok asal) 

maupun diskusi kelompok ahli. Diskusi antar siswa baik yang dilakukan 

pada kelompok asal maupun kelompok ahli serta kegiatan penularan dari 

siswa yang telah ahli dalam menguasai materi tertentu ke anggota 

kelompoknya, dimungkinkan terjadi peningkatan aktivitas belajar pada 

siswa, sehingga akan mendorong peningkatan hasil belajar. Model ini 

dapat memotivasi siswa untuk belajar sub topik lain yang belum dikuasai 

dengan bertanya kepada anggota kelompoknya. Hal ini disebabkan dalam 

diri siswa ada rasa ikut bertanggung jawab terhadap kesuksesan 

kelompoknya. Dengan demikian, aktivitas siswa meningkat dan diduga 

mendominasi proses pembalajaran yang ada. 



 

 

42

Pada umumnya materi matematika disusun secara hirarkis, 

materi yang satu merupakan prasyarat unuk materi berikutnya. Apabila 

siswa tidak menguasai materi prasyarat (pengetahuan awal), siswa tersebut 

akan mengalami kesulitan dalam menguasai materi yang memerlukan 

materi prasyarat tersebut. Banyak siswa mengalami kesulitan belajar 

matematika karena materi prasyarat untuk hal-hal yang dipelajari belum 

dikuasai. Oleh karena itu, proses pembelajaran akan berjalan optimal 

apabila  para siswa menguasai materi prasyarat yang diperlukan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Hamalik ( 2003:17) yang mengatakan bahwa 

pengalaman dasar berfungsi mempermudah siswa memperoleh 

pengalaman baru dan siswa merasa sulit memahami suatu generalisasi jika 

ia belum mempunyai suatu konsep sebagai pengalaman dasar. Dengan 

demikian siswa yang mempunyai pengetahuan awal yang baik akan 

memperoleh hasil belajar yang baik dan sebaliknya. Pengelompokkan 

siswa berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki menjadi kelompok 

atas, menengah, dan bawah diduga mengakibatkan hasil belajar yang 

berbeda antar kelompok tersebut. 

Belajar tidak hanya dilihat dari segi hasil akhir, tetapi perlu 

diperhatikan dari segi proses yang dilakukan siswa. Kegiatan yang 

dilakukan siswa selama proses pembelajaran berlangsung, perlu 

dipertimbangkan untuk menentukan keberhasilan belajar siswa. 

Kemampuan siswa yang ditunjukkan dalam proses pembelajaran 

menunjukkan kemahiran siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dan 
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penguasaan siswa terhadap materi yang ada. Siswa yang aktif bertanya 

atau menanggapi pertanyaan yang ada, berperan dalam kegiatan diskusi 

baik pada kelompok asal maupun kelompok ahli, kemampuan 

menyelesaikan tugas rumah yang diberikan, dan kemampuan 

menyelesaikan tes-tes yang diberikan, menunjukkan tingkat kemahiran 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang ada. Siswa yang 

mempunyai kemahiran berproses tinggi diduga mempunyai hasil belajar 

yang tinggi, dan sebaliknya. 

Pembelajaran model turnamen belajar merupakan gabungan 

antara model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division),  Jigsaw dan TGT (Teams games Tournaments) 

yang dalam tahap evaluasi memberikan kesempatan (jeda) untuk belajar 

kembali dalam kelompoknya sebelum melanjutkan tahap/ronde 

berikutnya, sehingga diharapkan siswa tidak mengalami kesulitan dalam 

belajar. Hal ini disebabkan secara garis besar materi pelajaran telah 

diberikan oleh guru melalui pembelajaran klasikal di awal, sehingga siswa 

mempunyai modal awal untuk mengikuti proses pembelajaran berikutnya. 

Model pembelajaran turnamen belajar memungkinkan siswa menjadi guru 

bagi siswa lainnya, sehingga apabila siswa mengalami kesulitan didalam 

memahami suatu materi dapat bertanya kepada siswa yang lain. Dengan 

demikian, kesulitan dalam belajar dapat segera teratasi. Di samping itu, 

model pembelajaran turnamen belajar memungkinkan siswa saling 

mendukung, saling membantu dan peduli. Siswa yang kurang pandai 
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mendapat masukan dari siswa yang lebih pandai, sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajarnya dan diharapkan hasil belajarnya dapat 

meningkat dan mencapai standar ketuntasan belajar. Pada evaluasi yang 

memberi kesempatan belajar antar ronde/babak dalam tes turnamen belajar 

dimungkinkan siswa saling mengevaluasi dan memfollow up terhadap 

kekurangan masing-masing anggota terhadap topik tertentu, sehingga 

diharapkan pada ronde berikutnya menghasilkan prestasi yang lebih baik. 

Dengan demikian, model pembelajaran turnamen belajar diharapkan dapat 

meningkatkan standar ketuntasan belajar yang dicapai siswa. 

 

K. Hipotesis  

1. Pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar 

menghasilkan model pembelajaran yang efektif.   

2. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar lebih dominan dari pada 

aktivitas guru. 

3. Ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang berasal dari kelompok  

bawah, kelompok menengah, dan kelompok atas setelah diterapkan 

model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar.  

4. Ada pengaruh kemahiran berproses siswa dalam proses pembelajaran 

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe turnamen 

belajar terhadap hasil belajar. 
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5. Ada peningkatan standar ketuntasan belajar matematika pokok bahasan 

trigonometri bila proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar pada siswa SMA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis, Lokasi, dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pengembangan yang 

menekankan pada pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe 

turnamen belajar. Pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe 

turnamen belajar meliputi perangkat pembelajaran berupa buku guru, buku 

siswa, dan RP serta instrumen-instrumen lain berupa intrumen pengamatan, 

respon siswa, dan hasil belajar.  

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Dempet Kabupaten 

Demak pada siswa kelas XI IA semester gasal tahun pelajaran 2005 / 2006. 

Kelas XI IA  terdiri dari XI IA–1 dengan siswa berjumlah 39 orang dan XI 

IA–2 dengan siswa berjumlah 40 orang. Subjek penelitian diambil secara 

acak melalui pengundian. Berdasarkan pengambilan secara acak (undian) 

diperoleh siswa kelas XI IA-2 sebagai subjek penelitian tahap 

pengembangan (develop) dan siswa kelas XI IA-1 sebagai subjek penelitian 

tahap penyebaran (disseminate) . 

Sebelum penelitian dilaksanakan, ke dua kelas diberikan tes 

pengetahuan awal, yang hasilnya digunakan untuk mengelompokkan siswa 

menjadi beberapa kelompok yang heterogen. Setiap kelompok terdapat 

siswa yang berkemampuan awal tinggi, sedang, dan rendah. Instrumen tes 

pengetahuan awal dapat dilihat pada lampiran 01 dan pembagian kelompok 
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pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar dapat dilihat pada lampiran 

03. 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah. 

1.  Variabel bebas: model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar, 

aktivitas siswa, kemahiran berproses. 

2. Variabel terikat: hasil belajar matematika siswa kelas XI IA semester 

gasal SMA Negeri 1 Dempet Kabupaten Demak tahun pelajaran 2005 / 

2006 pada pokok bahasan trigonometri. 

C.   Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung 

dari tempat penelitian, yang meliputi daftar responden. 

 

2. Metode tes 

Metode ini bertujuan mengukur peningkatan hasil belajar siswa 

dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Metode ini 

digunakan untuk mengukur efektifitas model pembelajaran kooperatif 

tipe turnamen belajar yang dikembangkan. Instrumen yang digunakan 

berupa soal tes hasil belajar. 



 

 

48

3. Metode angket  

Metode ini bertujuan untuk mencari informasi yang lengkap 

tentang respon/tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar, 

respon/tanggapan observer terhadap proses pembelajaran yang dilakukan 

guru (peneliti), dan pendapat observer terhadap model pembelajaran 

kooperatif tipe turnamen belajar yang dikembangkan peneliti.  

4. Metode pengamatan/observasi 

Metode ini bertujuan mengamati secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.  

 

D.   Pengembangan Perangkat Pembelajaran, Instrumen Penelitian, dan 

Analisis Instrumen 

1. Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

 Perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah perangkat 

pembelajaran matematika berorentasi model pembelajaran kooperatif 

tipe turnamen belajar yang meliputi: buku guru, buku siswa,  rencana       

pembelajaran (RP), dan tes hasil belajar. Pengembangan perangkat                        

pembelajaran menggunakan model Thiagarajan, Semmel dan Semmel 

yang dikenal dengan 4 D yaitu define (pendefinisian), design 

(perancangan), develop (pengembangan), dan disseminate (penyebaran) 

(Abba,2000:28). Tahapan pengembangan perangkat dapat dilihat pada 

diagram alur pada gambar  2.  
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a.   Pendefinisian (define), terdiri dari: 

1) Analisis ujung depan 

Analisis ujung depan bertujuan untuk memunculkan masalah 

mendasar yang diperlukan dalam pengembangan perangkat 

pembelajaran, khususnya pembelajaran  matematika.  
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Gambar 2. Diagram Alur Rancangan Pengembangan Perangkat 
Pembelajaran (Abba 2000:34) 

Analisis Topik 
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Pembelajaran Khusus 

Penyusunan Tes 

Desain Awal Perangkat Pembelajaran 

Validasi Perangkat Pembelajaran 

Revisi I 

Simulasi Perangkat Tertentu 

Revisi II 

Uji Coba (I) 

Analisis 

Revisi III 

Model Perangkat Pembelajaran 

Uji Coba II Analisis 

Laporan 

Analisis Tugas 

Analisis siswa 

Analisis          
Ujung Depan 

Draft I 

Draft II 

Draft III 

Penetapan 

Perancangan 

Pengembangan 

Penyebaran 
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2) Analisis siswa 

 Analisis siswa bertujuan menelaah tentang karakteristik siswa 

yang sesuai dengan rancangan dan pengembangan bahan 

pembelajaran. Karakteristik ini meliputi kemampuan dan latar 

belakang pengetahuan, sikap terhadap topik pembelajaran, 

pemilihan media, pemilihan format, bahasa yang digunakan, 

dan perkembangan kognitif siswa. 

3) Analisis konsep/materi 

Analisis ini bertujuan mengidentifikasi bagian-bagian utama 

yang akan diajarkan dan menyusunnya secara sistematis. 

Konsep/materi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

pokok bahasan trigonometri yang meliputi rumus jumlah sudut 

dan selisih dua sudut serta rumus trigonometri sudut ganda. 

4) Analisis tugas 

Analisis ini mencakup pemahaman akan tugas dalam 

pembelajaran yang disesuaikan dengan analisis konsep/materi  

5) Perumusan tujuan pembelajaran khusus (TPK) / indikator 

pencapaian hasil belajar 

Analisis ini bertujuan untuk mengkonversikan antara analisis 

konsep dan analisis tugas menjadi tujuan-tujuan pembelajaran 

khusus yang dinyatakan dengan tingkah laku. Perincian tujuan 

pembelajaran khusus tersebut merupakan dasar dalam 

penyusunan tes dan desain perangkat pembelajaran. Perincian 
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tersebut dijabarkan ke dalam tabel spesifikasi tujuan 

pembelajaran khusus. 

b.   Perancangan (design), terdiri dari: 

1) Penyusunan tes  

Penyusunan tes merupakan langkah awal dalam menjembatani 

tahap define dan design. Tes ini didasarkan pada hasil 

perumusan tujuan pembelajaran khusus / indikator pencapaian 

hasil belajar yang telah ditetapkan. Tes yang dimaksud adalah 

tes hasil belajar matematika dengan pokok bahasan 

trigonometri yang meliputi rumus jumlah sudut dan selisih dua 

sudut serta rumus trigonometri sudut ganda.  

2) Pemilihan media  

Pemilihan media dilakukan untuk menentukan media yang 

tepat dalam penyajian materi pelajaran. Proses pemilihan media 

disesuaikan dengan analisis tugas, analisis konsep dan 

karakteristik siswa.  

3) Pemilihan format 

Pemilihan format digunakan untuk mengembangkan buku 

guru, buku siswa, RP, dan lembar observasi. Pemilihan format 

ini mencakup pemilihan format untuk mendesain isi, pemilihan 

strategi pembelajaran, dan sumber belajar.  
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4) Desain awal 

Desain awal merupakan desain perangkat pembelajaran yang 

dirancang, yang akan melibatkan aktivitas guru dan siswa. 

Desain perangkat pembelajaran meliputi buku guru, buku 

siswa, RP,  tes hasil belajar dan lembar pengamatan. 

 

c.   Pengembangan (develop), terdiri dari: 

1) Penilaian para ahli  

Penilaian para ahli meliputi validasi isi, mencakup semua 

perangkat yang dikembangkan pada tahap desain.  

Penilaian para ahli (validasi isi) mencakup semua perangkat 

pembelajaran dan instrumen penelitian. Saran yang diberikan, 

dijadikan dasar untuk menyempurnakannya sehingga diperoleh 

perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian yang siap 

digunakan dalam kegiatan penelitian. Validator dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4   Daftar Nama Validator 

No. N a m a Jenis Perangkat 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Drs. Nathan 
Hindarto,Pd.D 
Drs. Moh. Asikin, M.Pd 
Nuriana Rachmani, S.Pd 
Tri Kusmiyati, S.Pd 
Winu Purwo, S.Pd 

Buku guru, buku siswa,  
RP, Instrumen Angket, 
Instrumen Pengamatan, 
Instrumen Tes  
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2)  Uji coba lapangan  

Tujuan uji coba ini untuk menghasilkan perangkat yang 

siap digunakan dalam kegiatan penelitian. Pada kegiatan ini 

perangkat yang diujicobakan meliputi Buku Guru, Buku Siswa, 

RP, dan Tes hasil belajar. 

Berdasarkan pengambilan secara acak (undian) 

diperoleh bahwa uji coba perangkat pembelajaran dilaksanakan 

pada siswa kelas XI IA–2 (tahap pengembangan). Pada proses 

uji coba ini menggunakan langkah-langkah seperti penelitian 

tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas terdiri atas empat 

komponen, yaitu (1) rencana, (2) tindakan, (3) observasi, dan 

(4) refleksi (Kemmis dalam Abba 2000:37). 

Pada tahap rencana, guru menyusun rencana 

pembelajaran dan perangkat pembelajaran lainnya. Setelah itu 

dilakukan tindakan berupa kegiatan pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe turnamen 

belajar. Selama pembelajaran berlangsung dilakukan observasi  

terhadap guru dan siswa oleh dua orang pengamat (observer) 

untuk mengamati proses berlangsungnya pembelajaran. Setelah 

proses pembelajaran berakhir pengamat, dan peneliti 

melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Hasil refleksi dijadikan dasar untuk merevisi 

Buku Guru, Buku Siswa, RP, dan lembar pengamatan sesuai 
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dengan masukan dari para  pengamat, dan pembimbing. Semua 

masukan ini digunakan sebagai dasar memperbaiki perangkat 

pembelajaran sehingga diperoleh perangkat pembelajaran yang 

siap digunakan dalam penelitian. Di samping itu masukan 

tersebut digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran 

yang dilakukan guru.  

Dalam uji coba ini dicatat semua respon, reaksi, 

komentar dari siswa, guru, dan pengamat, yang berguna dalam 

menyempurnakan prototipe perangkat pembelajaran yang akan 

digunakan nanti dalam kegiatan penelitian (tahap penyebaran). 

Di samping itu, pengamat juga melakukan pengamatan 

terhadap aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Oleh 

karena keterbatasan biaya dan tenaga, pengamatan hanya 

dikenakan pada sampel siswa sebanyak 12 siswa yang diambil 

secara acak. 

Dalam uji coba dilakukan juga uji awal (pretes) dan uji 

akhir (postes) pada seluruh siswa kelas XI  IA–2 yang 

bertujuan untuk mengetahui sensitivitas butir tes yang berguna 

untuk merevisi instrumen tes hasil belajar. 

d.   Penyebaran (desseminate)  

Tujuan tahap ini untuk mengetahui seberapa jauh efektifitas  

pembelajaran dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang 

sudah direvisi berdasarkan hasil validasi dan uji coba dalam 
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mencapai tujuan pembelajaran. Tahap penyebaran ini dilaksanakan 

di kelas XI IA–1.  

2. Pengembangan Instrumen 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah. 

a. Instrumen angket. 

b. Instrumen pengamatan meliputi lembar pengamatan pengelolaan 

pembelajaran, lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa. 

c. Instrumen tes. 

Perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian perlu 

divalidasi para ahli dan diujicobakan terlebih dahulu sebelum 

digunakan pada penelitian yang sesungguhnya (tahap penyebaran).  

Uji coba instrumen penelitian dilaksanakan di kelas XI IA–2.   

a. Instrumen angket    

Instrumen yang digunakan berupa angket yang meliputi.  

1. Angket untuk siswa baik berupa angket tertutup. Angket ini 

diisi oleh subjek penelitian dan hasilnya dianalisis untuk 

mengetahui respon/tanggapan siswa terhadap proses 

pembelajaran. 

2. Angket untuk observer  yang berupa angket terbuka. Angket ini 

diisi oleh observer yang terdiri 2 orang guru matematika lain 

yang mengajar di SMA Negeri 1 Dempet. Hasilnya dianalisis 
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untuk mengetahui pendapat observer tentang model 

pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar. 

Sebelum instrumen ini digunakan pada penelitian, terlebih 

dahulu dikonsultasikan dengan  para ahli, sehingga hasil konsultasi 

itu menghasilkan instrumen angket  yang valid, sehingga dapat 

digunakan dalam penelitian. Instrumen angket dapat dilihat pada 

lampiran 11 – 12.  

b. Instrumen pengamatan 

 Instrumen pengamatan meliputi. 

1) Lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran 

 Lembar pengamatan ini digunakan untuk mengamati 

ketrampilan guru dalam menerapkan rencana pembelajaran 

(RP) yang telah dibuat. 

Penilaian terhadap kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran menggunakan empat skala penilaian yaitu: 

0,00 – 1,69  : kurang sekali 

1,70 – 2,59  : sedang 

2,60 – 3,50 : baik  

3,51 – 4,00 : baik sekali 

(Budiningarti dalam Abba 2000:39) 

Pengamatan dilakukan selama kegiatan pembalajaran 

berlangsung. Pengamat menilai kategori pengamatan yang 



 

 

58

muncul dan menuliskannya dengan menggunakan tanda cek 

pada kolom yang sesuai. 

Sebelum instrumen ini digunakan pada penelitian, terlebih 

dahulu divalidasi para ahli dan diujicobakan. Instrumen 

pengamatan pengelolaan pembelajaran dapat dilihat pada 

lampiran 08. Berdasarkan hasil uji coba dicari reliabilitas 

dengan menggunakan  rumus percentage of agreement. 

Percentage of agreement (R) = 100 )1(
BA
BA

+
−

− ,   

dengan 

A : frekuensi tinggi 

B : frekuensi rendah 

(Borich dalam Abba 2000:40) 

Untuk menentukan tingkat reliabilitas, digunakan kriteria 

sebagai berikut. 

0%     ≤  R   ≤    20%  : reliabilitas sangat rendah 

20%  <   R   ≤   40%  : reliabilitas rendah 

40%   <  R   ≤   60%  : reliabilitas sedang 

60%   <  R   ≤  80%  : reliabilitas tinggi 

80%   <  R   ≤  100%  : reliabilitas sangat tinggi 

(Suherman dalam Abba,2000:41)  

2)   Lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa 

Instrumen yang digunakan adalah lembar pengamatan 

aktivitas guru dan siswa. Lembar pengamatan digunakan untuk 
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mendiskripsikan segala aktivitas baik siswa maupun guru dalam 

proses pembelajaran. Pengamatan dilakukan sejak awal sampai 

akhir pembelajaran. Hasil lembar pengamatan untuk siswa 

dianalisis untuk mengetahui aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran. Hasil lembar pengamatan untuk guru dianalisis 

untuk mengetahui kesesuaian antara proses pembelajaran yang 

dilakukan guru (peneliti) dengan program pembelajaran yang ada 

(RP). 

Langkah-langkah menyusun instrumen pengamatan 

aktivitas siswa adalah sebagai berikut. 

a) Pembatasan indikator yang akan diamati. 

b) Membuat aktivitas siswa yang kemungkinan dilakukan siswa 

selama proses pembelajaran.  

c) Memberikan skor pada lembar pengamatan sesuai dengan 

aktivitas siswa.      

Indikator  aktivitas siswa yang akan diamati dapat dilihat 

pada tabel  5.  

 

Tabel  5  Indikator Aktivitas Siswa 

No. Indikator Aktivitas Siswa 
1. Memperhatikan penjela-

san guru / siswa 
- Mendengarkan/memperhatikan 

penje-lasan guru atau siswa 
(termasuk mencatat yang 
relevan dengan PBM). 

2. Mempelajari konsep/ma-
teri yang diajarkan 

- Membaca/mencermati (buku 
siswa) 

 
3. Menyelesaikan tugas - Bekerja dalam menyelesaikan 
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tugas meliputi. 
a.   Bekerja menyelesaikan 

tugas yang menjadi 
tanggung jawabnya  
(kelompok asal)  

b. Bekerja menyelesaikan tugas 
(kelompok ahli). 

c.  Melakukan kegiatan 
penularan ha-sil belajar 
kelompok ahli ke anggota 
kelompoknya 

 
4. Meminta penjelasan/me – 

nanggapi pertanyaan 
- Bertanya antar siswa / guru, 

termasuk juga 
a.    Menyatakan pendapat / ide 
b. Menanggapi pertanyaan 

guru/ teman 
5. Menyajikan,mengevaluasi, 

dan menyimpulkan hasil 
belajar 

- Menyajikan hasil belajar 
kelompok di       depan kelas. 

- Mengkaji ulang hasil belajar 
kelompok meliputi. 
a. Mengkaji ulang hasil belajar 

kelompok 
b.    Mengerjakan tes 

6. Mengerjakan tes Mengerjakan tes secara mandiri 
7. Menyimpulkan hasil pem- 

belajaran 
Menyimpulkan hasil 
pembelajaran.  

 
Langkah-langkah penyusunan instrumen pengamatan 

aktivitas guru adalah sebagai berikut. 

a)   Pembatasan indikator yang akan diamati. 

b) Membuat aktivitas yang kemungkinan dilakukan guru sesuai 

RP yang ada.    

c) Memberikan skor pada lembar pengamatan sesuai dengan 

aktivitas guru. 

Indikator aktivitas guru yang akan diamati dapat dilihat 

pada   tabel  6.  
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Tabel  6 Indikator Aktivitas Guru 

No. Indikator Aktivitas guru 
1 Menyampaikan tujuan dan 

motivasi siswa 
- Menyampaikan tujuan 

pembelajaran /model 
pembelajaran, memotivasi 
siswa, menghubungkan dengan 
pelajaran yang lalu. 

 
2. Menyajikan informasi/ 

materi 
- Membimbing/menjelaskan 

siswa me-nemukan 
konsep/teori dan membahas 
PR/ soal-soal yang belum 
tuntas. 

3. Memberi tugas/perta-
nyaan 

- Memberikan tugas/pertanyaan 
kepada siswa 

4. Mengorganisir/mendorong 
siswa untuk belajar   

- Mengorganisir siswa untuk 
belajar kelompok (membagi 
siswa ke dalam kelompok, 
mendorong siswa untuk 
menyelesaikan tugas yang 
diberikan, mendorong siswa 
untuk belajar kelompok dengan 
siswa yang mendapat tugas 
yang sama/sejenis (kelompok 
ahli), mendorong siswa untuk 
menularkan hasil belajar 
kelompok ahli ke anggota 
kelompoknya, memberi 
penguatan terhadap prestasi 
siswa). 

5. Membimbing/mengamati 
menyelesaikan tugas 

- Membimbing/mengamati siswa 
me-nyelesaikan tugas. 

6. Membimbing/mendorong 
siswa menyajikan hasil 

- Membimbing/mendorong siswa 
untuk menyajikan hasil belajar 
kelompok di depan kelas. 

7. Membantu menganalisis 
dan mengevaluasi hasil 
belajar kelompok 

- Membantu menganalisis dan 
menge-valuasi hasil belajar 
kelompok meliputi: 
-  membantu siswa mengkaji 

ulang hasil belajar 
kelompok 

- membimbing memecahkan/ 
me-nyelesaikan tugas yang 
belum tuntas. 

-   memberikan evaluasi / tes 
8.  Membimbing siswa me-

nyimpulkan hasi belajar  
-  Membimbing siswa 

menyimpulkan hasil 
pembelajaran/ memberikan 
soal-soal latihan/PR.        
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Dalam melakukan pengamatan, pengamat menuliskan 

nomor-nomor kategori yang muncul secara dominan setiap interval 

2 (dua) menit pada baris dan kolom yang tersedia. Pengamatan 

dilakukan oleh dua orang pengamat. 

Instrumen pengamatan aktivitas guru dan siswa (lampiran 

09) perlu divalidasi oleh para ahli dan diujicobakan terlebih 

dahulu. Berdasarkan hasil uji coba dicari reliabilitas dengan 

menggunakan rumus percentage of agreement. 

c.  Instrumen Kemahiran Berproses 

Instrumen kemahiran berproses (lampiran 10) berisi 

tentang aktivitas siswa yang dapat dinilai melalui pengamatan dan 

dinilai melalui bukti fisik hasil pekerjaan siswa. Instrumen ini 

divalidasi oleh para ahli dan hasilnya digunakan untuk penelitian 

(pengambilan data). 

Indikator kemahiran berproses yang dilakukan siswa 

meliputi. 

1. Kemampuan bertanya kepada guru/siswa atau menanggapi 

pertanyaan dari guru/siswa.  

2. Kemampuan berperan dalam diskusi kelompok asal. 

3. Kemampuan berperan dalam diskusi kelompok ahli. 

4. Kemampuan menyelesaikan tugas rumah. 

5. Kemampuan menyelesaikan pop quiz. 

6. Kemampuan menyelesaikan tes turnamen belajar. 
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Penilaian kemahiran nomor 1 s.d 3 dinilai melalui lembar 

pengamatan, sedang penilaian kemahiran nomor 4 s.d 6 dinilai 

melalui bukti fisik hasil pengerjaan siswa.  

Skor pengamatan untuk kemahiran nomor 1 s.d 3  

menggunakan skala Likert dengan rentang 1 – 5, dengan rincian 

sebabagi berikut: 

Skor 1    : menunjukkan siswa sangat pasif 

Skor 2   : menunjukkan siswa pasif 

Skor 3   : menunjukkan siswa cukup aktif 

Skor 4   : menunjukkan siswa aktif 

Skor 5   : menunjukkan siswa sangat aktif 

Nilai pengamatan = skor x 2 

Skor yang diberikan kemahiran nomor 4 s.d 6  

menggunakan skala rentang 0 – 10. Skor 0 menunjukkan hasil 

pekerjaan siswa sangat salah dan skor 10 menunjukkan hasil 

pekerjaan siswa sangat tepat. 

d.      Instrumen tes 

1) Materi  dan bentuk tes 

Materi instrumen tes adalah pokok bahasan trigonometri. 

Bentuk tes berupa soal objektif tes.Tes dilaksanakan  dua tahap 

yaitu. 
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a) Tes pada tiap sub pokok bahasan.   

 Tes yang dilaksanakan pada tiap sub pokok bahasan 

terbagi dua ronde dengan alokasi waktu dengan jumlah soal 

5 buah pilihan ganda,sesuai tabel 7. Siswa memilih jawaban 

yang tersedia dan memberikan cara penyelesaiannya. 

Tabel 7 Alokasi Waktu Tes Turnamen Belajar  (90 
Menit) 

 
 

No. Kegiatan Alokasi 
waktu 

Banyak 
soal 

1. Persiapan 5 menit  
2. Tes turnamen belajar ronde I 20 menit 5 bh 
3. Penilaian dan penskoran 

perkemba ngan individu 
5 menit  

4. Jeda waktu untuk belajar 
kelompok 

20 menit  

5. Tes turnamen belajar ronde 
II 

20 menit 5 bh 

6. Penilaian dan penskoran 
perkemba ngan individu 

5 menit  

7. Jeda waktu untuk belajar 
kelompok 

10 menit  

8. Pemberian penghargaan 
kelompok 

5 menit  

 
 

b)  Tes pada akhir keseluruhan penelitian   

Tes yang dilaksanakan pada akhir keseluruhan penelitian  

memerlukan waktu 90 menit dan jumlah soal sebanyak 30 

soal pilihan ganda, tanpa ada jeda waktu untuk belajar 

kelompok. 
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2) Tahap analisis 

Instrumen tes (lampiran 06), perlu divalidasi dan diuji 

reliabilitas. Analisis instrument tes meliputi. 

a) Validitas butir soal tes 

(1)  Validitas isi        

Untuk menguji validitas isi dapat dilakukan dengan 

membandingkan antara isi instrumen dengan materi 

pelajaran yang diajarkan, selanjutnya dikonsultasikan 

dengan para ahli. Instrumen yang telah disetujui para 

ahli diujicobakan pada kelas XI IA-2. 

(2)   Validitas item      

Hasil uji coba instrumen dicari validitas item dengan 

menggunakan rumus Pearson Product Moment 

Corelation yaitu: 

{ }{ }
,

)()( 2222 yyNxxN

yxxyNrxy
∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=  

dengan  

xyr  : koefisien korelasi skor item dan skor total 

N  : banyaknya subjek 

Σ x : jumlah skor item 

Σ y : jumlah skor total 

Σ xy : jumlah perkalian skor item dengan skor 

total 
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Σ x² : jumlah kuadrat skor item 

Σ y² : jumlah kuadrat skor total 

Hasil perhitungan xyr    dikonsultasikan pada 

tabel dengan taraf kesalahan 5%, jika xyr > tabelr , maka 

instrumen tersebut dikatakan valid (Arikunto 

1995:69). 

Berdasarkan hasil uji coba yang telah 

dilaksanakan dengan N = 40 dan taraf signifikan 5% 

didapat tabelr = 0,312. Jadi butir soal dikatakan valid 

jika hitungr > 0,312. Hasil uji coba dari 40 soal, 

diperoleh 31 soal yang valid dan 9 yang tidak valid 

yaitu soal nomor 2, 5, 14,17,19,30,37,38, dan 39. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

7. 

b) Reliabilitas soal tes 

Instrumen tes dan angket perlu diuji reliabilitasnya 

dengan menggunakan rumus Alpha yaitu: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ∑
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

= 2

2

11 1
1 t

b

k
kr

σ
σ

, 

dengan 

11r  : reliabilitas yang dicari 

2
bσ∑  : jumlah varians skor butir 
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2
tσ  : varians total 

k : banyaknya butir 

 (Arikunto,1995:106) 

Hasil perhitungan 11r   dikonsultasikan dengan r 

tabel product moment dengan taraf kesalahan 5%, jika 11r  

> tabelr , maka item soal tersebut dikatakan reliabel. 

Dari hasil uji coba  reliabilitas diperoleh bahwa 

hitungr = 0,8639 dan tabelr = 0,312. Oleh karena hitungr > tabelr , 

maka soal tersebut reliabel. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 7. 

c) Tingkat kesukaran 

Instrumen tes perlu diuji tingkat kesukaran dengan 

menggunakan rumus: 

           
JS
BP= , 

dengan 

P  :  angka indek kesukaran item 

B : banyaknya testee yang dapat menjawab 

dengan betul terhadap butir item yang 

bersangkutan 

JS :  jumlah testee yang mengikuti tes hasil 

belajar 
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Untuk menentukan tingkat kesukaran menggunakan 

kriteria sebagai berikut: 

Kurang dari 0,30 : soal kategori terlalu sukar 

0,30 – 0,70  : soal kategori cukup (sedang) 

lebih dari 0,70  : soal kategori terlalu mudah 

    

 (Sudijono,2005:372) 

Dari hasil coba diperoleh soal nomor 16, 23, 30, 31, 

34, 36, 37, dan 38 dikategorikan soal sukar. Soal nomor 4, 

5, 6, 7, 9, 11, 13, 14,17, 19, 24, 39, dan 40 dikategorikan 

soal mudah. Soal nomor 1, 2, 3, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 

22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, dan 35 dikategorikan soal 

sedang. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 7. 

d)  Daya pembeda 

Analisis daya pembeda digunakan dengan tujuan 

untuk mengetahui kemampuan soal dalam membedakan 

siswa yang termasuk pandai (upper group) dan siswa yang 

termasuk kurang (lower group). 

Untuk menghitung daya pembeda digunakan rumus: 

D = BA PP − , 

dengan  
B

B
B

A

A
A J

BP
J
BP == ;  
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AP  : Proporsi testee kelompok atas yang dapat 

menjawab betul butir item yang 

bersangkutan. 

BP  : Proporsi testee kelompok bawah yang 

dapat menjawab betul butir item yang 

bersangkutan 

AB  : Banyaknya testee kelompok atas yang 

dapat menjawab betul butir item yang 

bersangkutan 

BB  : Banyaknya testee kelompok bawah yang 

dapat menjawab betul butir item yang 

bersangkutan 

AJ  : Jumlah testee yang termasuk dalam 

kelompok atas 

BJ  : Jumlah testee yang termasuk dalam 

kelompok bawah 

Untuk menentukan daya pembeda menggunakan 

kriteria sebagai berikut: 

Kurang dari 0,20 : soal memiliki daya pembeda lemah 

sekali /jelek 

0,20 – 0,40 :  soal memiliki daya pembeda sedang 

0,40 – 0,70 : soal memiliki daya pembeda yang 

baik 
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0,70 – 1,00 : soal memiliki daya pembeda yang 

baik sekali 

Bertanda negatif : soal memiliki daya pembeda jelek 

sekali 

    (Sudijono,2005:390)  

Dari uji coba diperoleh item soal nomor 2, 5,17, 19, 

30, 37, 38, dan 39 memiliki daya pembeda yang jelek. Soal 

nomor 6, 7, 9, 11, 13, 14, 23, 24 dan 28 memiliki daya 

pembeda yang sedang. Soal nomor 1, 3, 4, 10, 12, 15, 16, 

18, 20, 22, 25,26,27,31, 33, 34, 35, 36, dan 40 memiliki 

daya pembeda yang baik. Soal nomor 8, 21, 29, dan 32 

memiliki daya pembeda yang baik sekali.   Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7. 

e)  Uji Sensitivitas Tes 

Sensitivitas digunakan untuk mengetahui kepekaan 

butir tes terhadap efek pembelajaran. Rumus yang 

digunakan untuk menguji sensitivitas tes adalah: 

)( minSkorSkorN
S

maks

sebses

−
∑−∑

=   , 

dengan 

S   :   indeks sensitivitas 

ses∑   : jumlah skor subjek sesudah berlangungnya 

pembelajaran. 
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seb∑   : jumlah skor subjek sebelum 

berlangungnya pembelajaran. 

N  : banyaknya seluruh objek 

maksSkor : skor maksimal untuk setiap butir soal. 

minSkor  : skor minimal untuk setiap butir soal. 

(Wintarti dalam Abba,2000:42) 

Menurut Gronlund (dalam Abba,2000:43) indeks 

sensitivitas butir tes yang efektif terdapat di antara 0 dan 1, 

dan setiap nilai positif yang lebih besar menyatakan butir 

tersebut semakin peka terhadap efek-efek pembelajaran. 

Sedangkan, menurut Aieken (dalam Abba,2000:43) 

dikatakan bahwa butir tes yang mempunyai sensitivitas > 

0,30, maka butir tes tersebut peka terhadap efek-efek 

pembelajaran. Dengan demikian, suatu butir tes dikatakan 

baik apabila butir tes memiliki kepekaan lebih dari 0,30. 

Dari hasil uji coba diperoleh soal nomor 5, 16, 23, 

30, 31, 34, 36, 37, 38 dan 39 tidak memenuhi butir tes yang 

mempunyai sensitivitas terhadap efek-efek pembelajaran. 

Kesembilan butir tersebut tidak semuanya dibuang. Butir 

soal nomor 16, 23, 31, dan 36 tidak dibuang, tetapi 

dikonsultasikan lagi dengan pembimbing dan validator. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7. 
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E.     Metode analisis data 

Metode analisis data dalam penelitian ini meliputi:  

2. Analisis Tahap Awal 

Analisis tahap awal berupa uji normalitas data. Hasil uji 

normalitas ada digunakan untuk mengetahui hasil belajar yang diperoleh 

membentuk distribusi normal atau tidak. Di samping itu, digunakan 

untuk menentukan statistik yang dipakai. Apabila hasil uji normalitas 

menghasilkan data berdistribusi normal, maka statistik yang dipakai 

adalah statistik parametrik, dan sebaliknya jika tidak berdistribusi 

normal, statistik yang dipakai adalah statistik non parametrik. 

Pengujian normalitas menggunakan uji chi kuadrat dengan 

rumus: 

  
i

ii
k

i E
EO 2

1

2 )( −
= ∑

=

χ    , 

dengan 

iO  : frekuensi observasi 

iE  : frekuensi harapan 

K : banyaknya interval 

Data berdistribusi normal jika besar 22
tabelhit χχ <  dengan taraf 

kesalahan 5% dan derajat kebebasan k–3 (Sudjana,1996:294).  

3. Analisis Tahap Akhir 

Apabila data berdistribusi normal, pengujian hipotesis 

menggunakan statistik parametrik. 
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a. Diskripsi Terhadap Aktivitas Guru dan Siswa 

1)  Untuk mendiskripsikan aktivitas guru dan siswa, respon siswa 

terhadap model pembelajaran turnamen belajar digunakan 

analisis persentase (%) yakni banyaknya setiap aktivitas dibagi 

dengan seluruh frekuensi aktivitas dikali 100%.  

2) Untuk mendiskripsikan pengelolaan pembelajaran berdasarkan 

model pembelajaran turnamen belajar digunakan analisis rata-

rata.   

 

 

b. Uji Perbedaan 

oH    :  Tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang 

berasal dari kelompok  bawah, kelompok menengah, dan 

kelompok atas setelah diterapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe turnamen belajar.  

aH     :  Terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang berasal 

dari ke-lompok  bawah, kelompok menengah, dan 

kelompok atas setelah diterapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe turnamen belajar.   

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan Anova satu jalan. 

Sebelum langkah-langkah perhitungan dilakukan, terlebih dahulu 

diuji homogenitas varians (varians antar kelompok harus homogen). 
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terkecilVarians
terbesarVariansF =   

Harga F hitung dibandingkan dengan F tabel untuk %5=α dengan 

dk pembilang (n – 1) dan dk penyebut (n – 1). Jika F hitung lebih 

kecil dari F tabel,  varians antar kelompok homogen. 

Langkah-langkah pengujian hipotesis dengan menggunakan Anova 

satu jalan adalah sebagai berikut. 

1) Menghitung JK total dengan rumus   
N
XXJK tottot

2
2 )(Σ
−Σ= . 

2) Menghitung JK antar dengan rumus 

 
N

X
n
X

n
X

n
XJK tot

m

m
ant

22

2

2
2

1

2
1 )()()()( Σ

−
Σ

+
Σ

+
Σ

= . 

3) Menghitung JK dalam dengan rumus anttotdal JKJKJK −= . 

4) Menghitung MK antar dengan rumus 
1−

=
m

JK
MK antar

antar  

5) Menghitung MK dalam dengan rumus 
mN

JK
MK dalam

dalam −
=  

Dengan N = jumlah seluruh anggota sampel dan n = jumlah 

kelompok sampel. 

6) Menghitung F hitung dengan rumus 
dalam

antar
hitung MK

MK
F =  

7) Membandingkan F hitung dengan harga F tabel %5=α dengan            

dk pembilang = m–1 dan dk penyebut = N – m. 

8) Membuat keputusan pengujian hipotesis oH  ditolak atau 

diterima. 
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Jika F hitung lebih besar dari F tabel,  oH  ditolak  dan aH  

diterima. 

Jika oH  ditolak dan aH  diterima, perlu diuji  lebih lanjut dengan 

menggunakan metode LSD (Least Significant Different). Metode 

LSD digunakan untuk menentukan variabel–variabel yang memiliki 

perbedaan cukup berarti terhadap variabel-variabel lainnya. 

r
StLSD

nk

2

)1(;
2
1

2
−

=
α

α  

 dengan 

 2S  : Mean Square of Error (MSSE) 

  r    : jumlah n observasi masing-masing kolom  

(Saleh,1988:243) 

Jika selisih dua variabel yang satu dengan lainnya lebih besar dari 

αLSD , kedua variabel tersebut memiliki perbedaan yang cukup 

berarti satu sama lainnya.  

c. Uji Pengaruh 

Untuk mengetahui pengaruh antara kemahiran berproses siswa  

dengan hasil belajar siswa menggunakan rumus  regresi linier 

sederhana yaitu. 

bXaY +=
−

 , 

  dengan 
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−

Y  : subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan (hasil 

belajar) 

a :  harga Y bila X = 0 (harga konstan) 

b :  koefisien regresi 

X : subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai 

tertentu (kemahiran berproses) 

      (Sugiyono,2003:244) 

d. Uji Ketuntasan Belajar 

Ho :  oμ    <  6,00,  rata-rata hasil  belajar matematika sesudah 

pembe-       lajaran yang menggunakan  

model pembelajaran turnamen belajar lebih 

kecil 6,00. 

Ha : ≥oμ     6,00,      rata-rata hasil  belajar matematika sesudah 

pembe-       lajaran yang menggunakan  

model pembelajaran turnamen belajar paling 

sedikit 6,00. 

Untuk menguji hipotesis keberhasilan pembelajaran (ketuntasan 

belajar), dapat menggunakan rumus: 

                  

n
s

x
t oμ−= , 

dengan 

oμ  : rata-rata batas ketuntasan belajar ( 6,00 ) 
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s  : standar deviasi 

n : banyaknya siswa 

−

x  : rata-rata nilai yang diperoleh 

Dengan kriteria Ho ditolak jika hitt > )1)(1( −− nt α . 

(Sudjana,1996:202)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal   10 Oktober 2005 

sampai dengan   05 Januari  2006 pada siswa kelas XI IA SMA Negei 1 

Dempet semester gasal tahun pelajaran 2005/ 2006.  

 

A. Hasil Penelitian   

1. Analisis data kondisi awal  

Kondisi awal populasi data penelitian ini dapat dilihat dari nilai tes 

pengetahuan awal (lampiran 02). Tes pengetahuan awal  diberikan 

sebelum  pemberian materi trigonometri. Berdasarkan lampiran 02, hasil 

tes pengetahuan awal dapat disajikan tabel  8. 

Tabel 8   Nilai Tes Pengetahuan Awal Kelas XI IA  
 

No. Kelas n −

x  s  

1. XI IA-1 
 

39 4,161 1,335 

2. XI IA-2 40 4,027 1,326 
 

Berdasarkan perhitungan pada lampiran 03, diperoleh harga 

F hitung = 0,124 dengan signifikansi = 0,726 > 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa kedua varians sama (kelas XI IA-1 dan kelas XI IA-2 memiliki 

varians yang sama). Oleh karena kedua varians sama, maka berdasarkan 

perhitungan pada lampiran 03 diperoleh harga t pada equal varians 

assumed adalah 0,448 dengan tingkat signifikansi 0,656 > 0,05. Hal ini 
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menunjukkan rata-rata kelas XI IA-1 dan XI IA-2 adalah sama.  Dengan 

demikian populasi tersebut mempunyai varians yang sama (homogen) dan 

memiliki kemampuan yang sama. 

2. Analisis Hasil Penelitian 

a.  Hasil Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Tahap pengembangan dilaksanakan pada kelas XI IA-2.  Tahap 

pengembangan ini bertujuan untuk memperoleh perangkat 

pembelajaran yang berorientasi model pembelajaran kooperatif tipe 

turnamen belajar. Perangkat pembelajaran yang dihasilkan merupakan 

perangkat pembelajaran yang valid dan reliabel. Di samping itu, pada 

tahap ini dikembangkan pula instrumen-instrumen lain yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu instrumen pengelolaan pembelajaran, 

instrumen aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran, instrumen 

respon siswa, dan instrumen hasil belajar.  

1)  Tahap Penetapan (Define) 

Pada tahap ini secara teoritik diperoleh suatu diskripsi 

bahwa model pembelajaran turnamen belajar dapat diterapkan pada 

pokok bahasan trigonometri. Di samping itu, diperoleh analisis 

topik seperti yang tercantum pada gambar 3, dan analisis tugas 

untuk kajian jumlah dan selisih dua sudut, sudut rangkap, dan 

penjumlahan dan perkalian trigonometri seperti yang tercantum 

pada gambar 4. Selanjutnya dengan mengkonversikan analisis 

topik dan analisis tugas, disusun spesifikasi tujuan pembelajaran 
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yang berupa indikator belajar untuk bahan pembelajaran 

trigonometri. Spesifikasi tujuan pembelajaran dapat dilihat pada 

tabel  9. 

TRIGONOMETRI 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan :     : Mengulang 
   

     : Urutan penyajian 
 

Gambar 3  Analisis Topik Trigonometri 

 
 

Letak kuadran suatu sudut Perbandingan trigonometri 
dalam segitiga siku-siku 

Rumus Trigonometri Jumlah 
dan Selisih Dua Sudut 

Rumus Trigonometri 
Jumlah dan Kali 

Rumus 
Trigonometri 

Sudut 
Rangkap 

Rumus Trigonometri 
Sudut Pertengahan 

Penerapan 
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Gambar 4  Analisis Tugas Trigonometri 
 

Tabel 9 Spesifikasi butir Tes ( Objektif ) 
 
 
 
 
 
 
 

No. Indikator Belajar Aspek No. Soal 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

5. 
  

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

Siswa dapat 
Menggunakan rumus sinus jumlah dan selisih dua 
sudut 
Menggunakan rumus cosinus jumlah dan selisih dua 
sudut 
Menggunakan rumus tangen jumlah dan selisih dua 
sudut 
Menggunakan rumus trogonometri jumlah dan 
selisih dua sudut dalam pemecahan masalah 
Membuktikan rumus trogonometri jumlah dan 
selisih dua sudut. 
Menggunakan rumus sinus, cosinus dan  tangen 
sudut rangkap 
Merancang dan membuktikan rumus trigonometri 
sudut rangkap 
Menyatakan sinus, cosinus, dan tangen suatu sudut 
sebagai fungsi trigonometri dari sudut rangkap 
Menyatakan perkalian sinus dan cosinus dalam 
jumlah atau selisih sinus dan cosinus. 
Menyatakan jumlah atau selish sinus dan cosinus 
dalam perkalian sinus dan cosinus. 
Membuktikan rumus trigonometri jumlah/ selisih 

 
C2 
C2 
C2 
C3 
 
C2 
C1 
C2 
C1 
C2 
 
C2 
 
C2 
 
C2 
 
 
C2 

 
1,6 
2,5,8,9,10,19 
11,12,18 
20 
 
7 
17 
22,23 
24 
16,21,31 
 
3,4,13,14,15 
 
25,26,30,36,39 
 
27,28,29,33,35,40 
 
 
32,34,37,38 

Standar Kompetensi: Menggunakan manipulasi aljabar untuk merancang rumus trigonometri dan 
menyusun bukti. 

Kompetensi  Dasar : Menggunakan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, dan sudut 
ganda 
Merancang rumus trigonometri  jumlah dan selisih dua sudut, dan sudut 
ganda 

Menentukan nilai fungsi trigonoimetri 

Dengan menggunakan 
Rumus Trigonometri 

Jumlah dan Kali

Dengan 
menggunakan 

Rumus Trigonometri 
Jumlah dan selisih 

dua sudut 

Dengan menggunakan 
Rumus Trigonometri 
Sudut Rangkap dan 
sudut Pertengahan 

Menyelesaikan 
soal bentuk biasa 

Menyelesaikan 
soal cerita 
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sinus dan cosinus dua sudut

 

3) Tahap Desain (Design) 

Pada tahap ini diperoleh draft I dari Perangkat 

pembelajaran meliputi Buku Siswa, Buku Guru, RP,dan Tes hasil 

belajar serta Lembar Pengamatan.  

4) Tahap Pengembangan (Develop) 

Kegiatan pada tahap ini meliputi validasi para ahli dan uji coba 

lapangan 

a) Validasi ahli 

Validasi ahli meliputi validasi isi yang mencakup semua 

perangkat yang dikembangkan pada tahap desain. Saran dari 

para ahli digunakan untuk menyempurnakan draft I sehingga 

diperoleh perangkat draft II yang siap diujicobakan di 

lapangan. Bagian – bagian yang direvisi dari perangkat 

pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut. 
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i. Buku Guru 

Pada setiap pembelajaran tertulis “Guru 

membimbing/menjelaskan … Selanjutnya  … di papan 

tulis”.Di ganti menjadi”Guru menawarkan kepada siswa 

untuk mengemukakan ide /cara menyelesaikan kesulitan 

yang dikemukakan oleh siswa lain, atau guru 

membimbing/menjelaskan …  atau … dipapan tulis” 

ii. Buku Siswa 

Pada halaman 2, kalimat “Just what you need” diganti 

menjadi      “ Pengetahuan yang anda perlukan “ 

Pada halaman 6, kalimat “ Tanpa tabel (kalkulator) 

hitunglah nilai dari … “ diganti menjadi “ Hitunglah nilai 

dari … , tanpa menggunakan tabel (kalkulator) “. 

Perubahan kalimat juga terjadi pada kasus yang sama pada 

halaman lain. Kalimat “ Untuk menentukan perbandingan 

trigonometri sudut dan kita gambarkan segitiga siku-siku 

berikut ini, selanjutnya kita lengkapi panjang sisi lainnya 

dengan menggunakan teorema Pythagoras “ diganti 

menjadi “Untuk menentukan perbandingan trigonometri 

sudut, kita gambarkan segitiga siku-siku, kemudian kita 

lengkapi panjang sisi lainnya dengan menggunakan 

teorema Pythagoras “. 
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Pada halaman 8, kalimat “ … sehingga dapat 

digambarkan sebagai berikut “ diganti menjadi “ … 

sehingga posisi ke dua kapal dapat digambarkan seperti 

pada gambar di samping“. Kalimat “Bahan Diskusi 

Kelompok–01” diganti menjadi “Uji Kompeten si–01”, 

kalimat “Uji Mandiri–01” diganti menjadi “Uji Kompeten 

si–02”. Perubahan terjadi juga pada kasus yang sama pada 

halaman lain dengan penomoran secara berurutan. Pada 

soal no. 2c              “sin 185 0  cos 40 0  + cos 185 0  sin 40 0 ” 

diganti menjadi  “sin50 0 cos185 0 – cos50 0 sin185 0 ”, soal 

no. 2f “cos240 0 cos30 0 –sin240 0 sin30 0 ” diganti menjadi “ 

cos π
3
4 cos π

6
1 –sin π

3
4 sin π

6
1 ”  

Pada halaman 10, kalimat “ Jika kita 

mensubstitusikan B=A, maka akan diperoleh sin 2 A = sin ( 

A + A ) = … “ diganti menjadi “ Jika kita mensubstitusikan 

B=A, maka akan diperoleh sin (A+A ) = sin 2A =  …”. 

Begitu juga kalimat “ Jika kita mensubstitusikan B = A, 

maka akan diperoleh cos 2A = cos (A + A) = … “ diganti 

menjadi “ Jika kita mensubstitusikan B=A, maka akan 

diperoleh cos (A+A) = cos 2A=  …”. 

Pada halaman 20, kalimat “Seorang pilot pesawat 

tempur melakukan pengintaian memakai…” diganti 
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menjadi “Seorang pilot pesawat tempur TNI AU 

melakukan pengintaian dengan menggunakan …”. 

Pada halaman 26, kalimat “Seseorang akan mencoba 

menentukan tinggi … “ diganti menjadi “Seorang pramuka 

akan mencoba menentukan tinggi …”.  

iii. Rencana Pembelajaran (RP) 

Pada setiap pembelajaran tertulis “Guru 

membimbing/menjelaskan … Selanjutnya  … di papan 

tulis”. Di ganti menjadi ”Guru menawarkan kepada siswa 

untuk mengemukakan ide /cara menyelesaikan kesulitan 

yang dikemukakan  oleh siswa lain, atau guru 

membimbing/menjelaskan …  atau … dipapan tulis” 

Pada setiap pembelajaran kegiatan guru pada fase 1 

yaitu “Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 

yang heterogen …….” dipindah sebelum pembelajaran 

dilaksanakan. 

Pada setiap pembelajaran kegiatan guru pada fase 1 

yaitu      “ Guru membimbing/menjelaskan siswa 

menemukan konsep …. “ dipindah ke bagian awal kegiatan 

pembelajaran inti sebelum pelaksanaan fase-1.  

Pada setiap pembelajaran dicantumkan daftar pustaka 

sebagai bahan rujukan guru dalam pembelajaran. 
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iv. Tes Hasil Belajar 

Pada soal nomor 2 tertulis “Diketahui A dan B di 

kuadran II,       sin A = 
5
4  dan cos B = ,

13
5

−  maka nilai cos 

(A–B) adalah … “ diganti menjadi “Diketahui sin A = 
5
4  

dan cos B = ,
13
5

−  A dan B di kuadran II maka nilai cos 

(A–B) adalah … “ 

Pada soal nomor 20 tertulis “Gaya F yang diperlukan 

untuk menarik sebuah beban pada bidang miring dengan 

kemiringan α  dan koefisien gesekan μ diberikan oleh F = 

)cos(sin αμαω + . Jika λμ tan= , maka gaya F dapat 

ditentukan dengan ...” diganti dengan       “F adalah gaya 

yang diperlukan untuk menarik sebuah beban pada bidang 

miring dengan kemiringan α  dan koefisien gesekan μ . 

Rumus gaya dinyatakan oleh F = )cos(sin αμαω + . Jika 

λμ tan= , maka gaya F dapat dinyatakan dengan …”. 

b) Uji coba lapangan 

Pada kegiatan ini peneliti mengajarkan sesuai RP. 

Selama kegiatan pembelajaran dilakukan pengamatan terhadap 

seluruh kegiatan yang dilakukan guru dan siswa dalam 

pembelajaran.Setiap selesai mengajarkan satu RP, pengamat 

dan peneliti berdiskusi dan memberikan masukan untuk 
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perbaikan proses pembelajaran pada RP berikutnya. Demikian 

seterusnya sampai berakhir pembelajaran dengan RP – 12. 

Beberapa perbaikan selama kegiatan uji coba. 

i. Buku Guru  

Pada tahap pembelajaran, soal yang akan diberikan 

kepada setiap kelompok sudah diatur dengan pola yang 

berbeda-beda, sehingga setiap anggota kelompok 

memperoleh tugas yang berbeda-beda. 

ii.   Buku Siswa 

Pada halaman 4, tertulis “Oleh karena OB // CE,  

maka ∠OCE = ∠CDE =α ” , diganti menjadi “Oleh 

karena OB // CE,  maka ∠OCE =∠BOC= α  (sudut 

dalam berseberangan) , akibatnya ∠CDE = ∠OCE = α ”. 

Pada halaman 12, kalimat “ (i) 

cos αα
2
1sin21 2−= …” diganti menjadi “(i) cos2A=1–

2sin 2 A⇔ cos αα
2
1sin21 2−=  …” 

iii. RP 

Pada setiap pembelajaran kegiatan pada fase-1 yaitu “guru 

meminta setiap kelompok mencermati masalah tersebut dan 

mendistribusikannya …” diganti menjadi “Guru meminta 

setiap kelompok mencermati masalah tersebut, kemudian 

guru mendistribusikan soal yang ada .…” 
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c) Reliabilitas Perangkat Pembelajaran  

Reliabilitas diperoleh melalui penilaian para validator 

baik sebelum dan sesudah penelitian.  Reliabilitas perangkat 

pembelajarn dapat dilhat pada tabel 10. 

 Tabel 10 Reliabilitas Perangkat Pembelajaran  

 

No. Jenis Perangkat / intrumen 

penelitian 

Reliabilitas 

1. Buku Siswa 95,52 

2. Buku Guru 98,33 

3. RP 98,46 

4. Tes  Peng. Awal 98,41 

5. Angket 98,33 

 
 
Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 22. 

Dengan demikian, perangkat pembelajaran tersebut memiliki 

reliabilitas yang tinggi. Perangkat pembelajaran yang valid dan 

reliabel dapat dilihat pada lampiran 19 – 21.  

b. Hasil Pengamatan 

1) Pengelolaan pembelajaran    

Berdasarkan hasil laporan dari dua orang pengamat tentang 

hasil pengamatan terhadap guru mengelola pembelajaran dengan 

model turnamen belajar pada saat uji coba diperoleh reliabilitas 

instrumen sebesar  98.77%. Menurut Borich (1994) instrumen 

pengelolaan pembelajaran sudah memenuhi kriteria reliabilitas. 
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Dengan demikian,   instrumen pengelolaan pembelajaran dapat 

digunakan untuk pengambilan data pada saat penelitian (tahap 

penyebaran/ disseminate) atau dianggap sudah baku.   

Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran pada 

tahap pengembangan (uji coba) dapat dilihat pada tabel 11. Sedang 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran pada tahap 

penyebaran dapat dilihat pada tabel 12. 

Tabel 11 Hasil Pengamatan Pengelolaan Pembelajaran Kelas XI IA-
2 

 
 

No. Kegiatan 
pembelajaran

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

1. Pendahuluan 3.00 3.00 3.25 3.25 3.25 3.25 3.50 3.75 3.75 3.75 
2. Pelaksanaan 3.13 3.17 3.25 3.33 3.38 3.40 3.46 3.50 3.58 3.63 
3. Pengelolaan 

waktu 
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

4. Suasana 
kelas 

2.75 3.25 3.25 3.25 3.25 3.50 3.50 3.75 3.75 3.75 

Rata – rata 2.97 3.10 3.19 3.21 3.22 3.29 3.36 3.50 3.52 3.53 
Kategori Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik  Baik 

Sekali 
Baik 
Sekali 

 
 

Tabel 12 Hasil Pengamatan Pengelolaan Pembelajaran Kelas XI IA-
1 

 
 
No. Kegiatan 

pembelajaran
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

1. Pendahuluan 3.00 3.25 3.25 3.25 3.25 3.50 3.75 3.50 3.75 4.00 
2. Pelaksanaan 3.21 3.42 3.45 3.46 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.58 
3. Pengelolaan 

waktu 
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.50 3.50 4.00 

4. Suasana 
kelas 

3.25 3.25 3.25 3.50 3.50 3.50 3.50 3.75 3.75 3.75 

Rata – rata 3.11 3.23 3.24 3.30 3.31 3.38 3.44 3.56 3.63 3.83 
Kategori Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 

Sekali 
Baik 
Sekali 

Baik 
Sekali 
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Berdasarkan tabel 11-12, dapat dikatakan kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran dikategorikan baik.  

2) Aktivitas Guru dan Siswa Dalam Pembelajaran    

Berdasarkan hasil laporan dari dua orang pengamat tentang 

hasil pengamatan terhadap aktivitas guru dan siswa selama 

kegiatan pembelajaran pada saat uji coba diperoleh rata-rata 

reliabilitas aktivitas guru sebesar 95,35% dan rata-rata reliabilitas 

aktivitas siswa sebesar 97,38%. Menurut Borich (1994) instrumen 

aktivitas guru dan siswa sudah memenuhi kriteria reliabilitas. 

Dengan demikian,   instrumen aktivitas guru dan siswa dapat 

digunakan untuk pengambilan data pada saat penelitian atau 

dianggap sudah baku.  

Aktivitas guru dalam proses pembelajaran pada tahap 

pengembangan (uji coba) di kelas XI IA-2 dapat dilihat pada tabel 

13. Dari tabel 13  tampak bahwa rata-rata waktu yang digunakan 

oleh guru selama pembelajaran pada kelas XI IA – 2 tidak 

termasuk kegiatan menyampaikan TPK / model pembelajaran dan 

membimbing siswa menemukan konsep/teori, membahas soal-soal 

sebesar  74,03% dari waktu yang tersedia 2 x 45 menit dalam 

setiap pembelajaran. Sedangkan aktivitas guru dalam proses 

pembelajaran pada tahap penyebaran di kelas XI IA-1 dapat dilihat 

pada tabel 14. Berdasarkan tabel tersebut, tampak bahwa rata-rata 

waktu yang digunakan oleh guru selama pembelajaran pada kelas 



 

 

91

XI IA – 1 tidak termasuk kegiatan menyampaikan TPK / model 

pembelajaran dan membimbing siswa menemukan konsep/teori, 

membahas soal-soal sebesar  76,65% dari waktu yang tersedia 2 x 

45 menit dalam setiap pembelajaran.  

Tabel 13 Hasil Pengamatan Aktivitas Guru Dalam 
Pembelajaran di Kelas XI IA – 2 

 
 

Aspek yang diamati Rata – rata aktivitas dalam 
pembelajaran (%) 

90 menit 45 menit Rata-rata 
1. Menyampaikan tujuan pembelajaran/model 

pembelajaran, memotivasi siswa, menghu-
bungkan dengan pelajaran yang lalu. 

6,83 6,06 6,44 

2. Membimbing/menjelaskan siswa menemu-
kan konsep/teori dan membahas PR/ soal-
soal yang belum tuntas. 

19,37 19,70 19,53 

3. Memberikan tugas/pertanyaan kepada sis-
wa   

5,87 7,58 6,72 

4. Mengorganisir siswa untuk belajar ke-
lompok (membagi siswa ke dalam 
kelompok, mendorong siswa untuk menye-
lesaikan tugas yang diberikan, mendorong 
siswa untuk belajar kelompok dengan 
siswa yang mendapat tugas yang 
sama/sejenis (kelompok ahli), mendorong 
siswa untuk menularkan hasil belajar 
kelompok ahli ke anggota kelompoknya, 
memberi penguatan terhadap prestasi 
siswa). 

15,08 12,12 13,60 

5. Membimbing/mengamati siswa menyele-
saikan tugas. 

23,97 21,21 22,59 

6. Membimbing/mendorong siswa untuk me-
nyajikan hasil belajar kelompok di depan 
kelas.  

5,71 6,06 5,89 

7.  Membantu menganalisis dan mengevaluasi 
ha-sil belajar kelompok meliputi: 

a. Membantu siswa mengkaji ulang 
hasil belajar kelompok 

b. Membimbing 
memecahkan/menyelesai-kan tugas 
yang belum tuntas. 

        c.    Memberikan evaluasi / tes 

17,14 20,45 18,80 

8. Membimbing siswa menyimpulkan hasil 
pembelajaran/ memberikan soal-soal 
latihan/PR.        

 

6,03 6,82 6,42 

Reliabilitas 95,82 94,88 95,35 
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Tabel 14 Hasil Pengamatan Aktivitas Guru Dalam Pembelajaran 
di Kelas XI IA – 1 

 
Aspek yang diamati Rata – rata aktivitas dalam 

pembelajaran (%) 
90 menit 45 menit Rata-rata 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran/model 
pembelajaran, memotivasi siswa, 
menghubungkan dengan pelajaran yang lalu. 

5,56 6,06 5,81 

2. Membimbing/menjelaskan siswa menemu-kan 
konsep/teori dan membahas PR/ soal-soal yang 
belum tuntas. 

18,41 16,67 17,54 

3.   Memberikan tugas/pertanyaan kepada siswa  5,08 7,58 6,33 
4. Mengorganisir siswa untuk belajar kelompok 

(membagi siswa ke dalam kelompok, 
mendorong siswa untuk menye-lesaikan tugas 
yang diberikan, mendorong siswa untuk belajar 
kelompok dengan siswa yang mendapat tugas 
yang sama/sejenis (kelompok ahli), mendorong 
siswa untuk menularkan hasil belajar kelompok 
ahli ke anggota kelompoknya, memberi 
penguatan terhadap prestasi siswa). 

15,87 16,67 16,27 

5.  Membimbing/mengamati siswa menyelesaikan 
tugas.  

25,71 19,70 22,71 

6. Membimbing/mendorong siswa untuk menya-
jikan hasil belajar kelompok di depan kelas. 

5,56 6,06 5,81 

7.  Membantu menganalisis dan mengevaluasi ha-
sil belajar kelompok meliputi: 

a. Membantu siswa mengkaji ulang hasil 
belajar kelompok 

b. Membimbing memecahkan/menyelesai-
kan tugas yang belum tuntas. 

        c.    Memberikan evaluasi / tes 

18,10 20,45 19,27 

8. Membimbing siswa menyimpulkan hasil pem-
belajaran / memberikan soal-soal latihan/PR.       

5,71 6,82 6,27 

Reliabilitas 95,15 95,85 95,50 
 

Berdasarkan tabel 15 diperoleh rata-rata waktu yang 

digunakan oleh siswa kelas XI IA-2 selama kegiatan pembelajaran 

tidak termasuk kegiatan mendengarkan penjelasan guru/teman 

sebesar 72,81%, sedang- kan berdasarkan tabel 16  diperoleh rata-

rata waktu yang digunakan oleh siswa kelas XI IA-1 selama 

kegiatan pembelajaran tidak termasuk kegiatan mendengarkan 
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penjelasan guru/teman sebesar siswa kelas          XI IA-1 sebesar 

74,11%. Dengan demikian, waktu yang ada digunakan siswa untuk 

aktivitas lain yang mendukung pembelajaran. 

 
Tabel 15 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Kelas XI IA – 2 

Dalam Pembelajaran   
 

 
Aspek yang diamati Rata – rata aktivitas dalam 

pembelajaran (%) 
90 menit 45 menit Rata-rata 

1.  Mendengarkan/memperhatikan penjelasan 
guru atau siswa (termasuk mencatat yang 
relevan dengan PBM). 

28,12 26,26 27,19 

2.   Membaca/mencermati (buku siswa). 7,25 9,53 8,39 
3. Bekerja dalam menyelesaikan tugas 

meliputi. 
a. Bekerja menyelesaikan tugas yang 

menjadi tanggung jawabnya  (kelom-
pok asal)  

b. Bekerja menyelesaikan tugas (kelom 
pok ahli). 

c.   Melakukan kegiatan penularan hasil be-
lajar kelompok ahli ke anggota 
kelompoknya 

32,86 27,65 30,25 

4.  Bertanya antar siswa / guru, termasuk juga 
a.   Menyatakan pendapat / ide 
b.   Menanggapi pertanyaan guru/teman 

10,42 14,71 12,57 

5. Menyajikan hasil belajar kelompok di  
depan kelas.

1,48 2,02 1,75 

6. Mengkaji ulang hasil belajar kelompok 
meliputi. 
a.  Mengkaji ulang hasil belajar kelom pok 

      b.    Mengerjakan tes  

16,79 16,73 16,76 

7.  Menyimpulkan hasil pembelajaran.  3,08 3,09 3,09 
Reliabilitas 98,59 96,16 97,38 
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Tabel 16 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa kelas XI IA – 1 
Dalam Pembelajaran   

 
 

Aspek yang diamati Rata – rata aktivitas dalam 
pembelajaran (%) 

90 menit 45 menit Rata-rata 
1.  Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru 

atau siswa (termasuk mencatat yang relevan 
dengan PBM). 

26,40 25,38 25,89 

2.   Membaca/mencermati (buku siswa). 7,24 9,79 8,51 
3.  Bekerja dalam menyelesaikan tugas meliputi. 

a. Bekerja menyelesaikan tugas yang menjadi 
tanggung jawabnya  (kelompok asal)  

b. Bekerja menyelesaikan tugas (kelom pok 
ahli). 

c. Melakukan kegiatan penularan hasil be-
lajar kelompok ahli ke anggota 
kelompoknya 

33,25 27,78 30,52 

4.    Bertanya antar siswa / guru, termasuk juga 
a.   Menyatakan pendapat / ide 

     b.  Menanggapi pertanyaan guru/teman 

11,35 14,58 12,97 

5.  Menyajikan hasil belajar kelompok di  depan 
kelas. 

1,59 2,02 1,80 

6. Mengkaji ulang hasil belajar kelompok meliputi. 
a.   Mengkaji ulang hasil belajar kelom pok 

      b.  Mengerjakan tes  

16,88 16,92 16,90 

7.  Menyimpulkan hasil pembelajaran.  3,29 3,54 3,42 
Reliabilitas 98,19 97,18 97,69 
 

 

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pembelajaran tersebut 

berpusat pada siswa, dan guru bertindak sebagai fasilitator. 

c. Hasil Kemahiran Berproses 

Untuk mengetahui kemahiran berproses siswa selama 

pembelajaran, maka diadakan pengamatan terhadap kemampuan 

bertanya, kemampuan berperan dalam diskusi baik diskusi kelompok 

asal maupun kelompok ahli serta penilaian terhadap hasil pekerjaan 

tugas, pop quiz dan tes turnamen belajar. 
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Hasil kemahiran berproses dapat dilihat pada tabel 17. 

Berdasarkan tabel tersebut tampak  kemahiran berproses siswa 

mengalami peningkatan. Pada awal diterapkannya model pembelajaran 

kooperatif tipe turnamen belajar nilai rata-rata kemahiran berproses 

sebesar 7,02. Nilai rata-rata kemahiran berproses mengalami 

peningkatan menjadi 8,15 pada akhir diterapkannya model 

pembelajaran. Dengan demikian, model pembelajaran kooperatif tipe 

turnamen belajar dapat meningkatkan kemahiran berproses siswa. 

 
Tabel  17  Hasil Kemahiran Berproses Siswa Kelas XI IA-1 
 
 

No. RP Pop 
Quiz 

Tugas Berta
nya 

Peran 
kel. 
asal 

Peran 
kel. 
ahli 

Rata-rata Rata-rata 
TB-1      

(RP VII) 

Rata-rata 
TB-2   

(RP XII) 
1 I 6,64 8,83 6,31 6,87 6,46 7,02 4,91 5,93 
2 II 6,74 9,00 6,82 7,18 6,46 7,24 
3 III 5,03 9,04 6,97 7,28 6,67 7,00 
4 IV 7,18 9,04 7,18 7,33 6,87 7,52 
5 V 7,21 9,24 7,38 7,54 7,33 7,74 
6 VI 5,49 9,41 7,54 7,64 7,49 7,51 
7 VIII 7,51 9,53 8,05 7,74 7,49 8,06 
8 IX 7,62 9,53 8,15 7,85 7,69 8,17 
9 X 7,85 9,58 8,15 7,90 7,85 8,26 
10 XI 6,38 9,64 8,36 8,26 8,10 8,15 

 
 

d. Hasil Angket 

1) Respon siswa    

Untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran 

yang menggunakan perangkat pembelajaran berorientasi model 

pembelajaran turnamen belajar, siswa diminta untuk mengisi 
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angket setelah pembelajaran usai. Respon siswa tersebut 

dinyatakan dalam persentase, yakni frekuensi siswa yang memberi 

komentar pada setiap komponen pembelajaran dibagi dengan 

banyaknya siswa dikali seratus. 

Berdasarkan respon siswa kelas XI IA–2 terhadap proses 

pembelajaran diketahui 94.50% siswa menyatakan senang terhadap 

komponen pembelajaran, 85% menyatakan baru terhadap 

komponen pembelajaran, 92,50% menyatakan bahwa komponen 

pembelajaran membantu dalam kegiatan pembelajaran, 83.75% 

siswa menyatakan dapat menanggapi pertanyaan/pendapat 

teman/guru  dalam pembelajaran, 55% menyatakan mudah 

menanggapi pertanyaan/pendapat guru/teman, 90% siswa 

menyatakan berminat mengikuti pembelajaran yang sama, dan 

80% siswa menyatakan tertarik dan memahami isi dan penampilan 

buku siswa. Secara keseluruhan respon siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran berorientasi model pembelajaran kooperatif tipe 

turnamen belajar adalah positif.  

Berdasarkan respon siswa kelas XI IA–1 terhadap proses 

pembelajaran diketahui 94,87% siswa menyatakan senang terhadap 

komponen pembelajaran, 85,13% menyatakan baru terhadap 

komponen pembelajaran, 94,87% menyatakan bahwa komponen 

pembelajaran membantu dalam kegiatan pembelajaran, 80,13% 

siswa menyatakan mendapat kesempatan bertanya/ menanggapi 
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pertanyaan, 58,33% menyatakan mudah menanggapi 

pertanyaan/pendapat guru/teman, 97,44% siswa menyatakan 

berminat mengikuti pembelajaran yang sama, dan 93,75% siswa 

menyatakan tertarik dan memahami isi dan penampilan buku 

siswa. Secara keseluruhan respon siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran berorientasi model pembelajaran kooperatif tipe 

turnamen belajar adalah positif.  

2) Respon Guru 

Berdasarkan respon yang diberikan oleh observer/pengamat 

(lampiran 13) dapat disimpulkan. 

a) Model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar dapat 

meningkatkan keaktifan siswa, kemahiran berproses siswa serta 

hasil belajar siswa, sehingga dapat secara efektif mencapai 

tujuan pembelajaran. 

b) Tidak semua materi pada mata pelajaran matematika dapat 

diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe turnamen 

belajar. 

c) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe turnamen 

belajar memerlukan waktu yang banyak, apabila tidak 

direncanakan dengan baik.  
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3. Analisis Data Akhir 

b. Uji normalitas data 

Nilai postes (lampiran 14) perlu diuji normalitas, untuk mengetahui 

statistik yang dipakai. Berdasarkan perhitungan pada lampiran 15, 

diperoleh 2χ hitung  = 12,000 dengan siginifikansi 0,744 > 0,05 , 

sehingga Ho diterima artinya data berdistribusi normal. Atau 

2χ tabel  dengan dk= 17–1= 16 dan α = 5 % sebesar 27,587, oleh 

karena 2χ hitung  = 12,000 < 2χ tabel = 27,587, maka Ho diterima, 

artinya hasil postes berdistribusi normal. Dengan demikian statistik 

yang dipakai adalah statistik parametrik.  

c. Diskripsi terhadap aktivitas guru dan siswa 

Untuk hasil pengamatan aktivitas guru dan siswa dalam 

pembelajaran dinyatakan dalam persentase. Data pengamatan dari 

kedua pengamat dijumlahkan kemudian dicari rata-rata untuk 

setiap indikator. Persentase aktivitas siswa dan guru dalam setiap 

pengamatan ditentukan dengan cara membagi rata-rata hasil 

pengamatan dengan rata-rata jumlah dari hasil pengamatan 

dikalikan 100%. 

Persentase aktivitas yang dilakukan guru selain 

menyampaikan TPK /model pembelajaran, membimbing siswa 

menemukan konsep/teori, membahas soal-soal dan persentase 

aktivitas yang aktivitas siswa selain kegiatan mendengarkan 

penjelasan guru/teman dapat dilihat pada         tabel  18. 
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Tabel 18 Persentase Aktivitas Guru dan Siswa 
 
No. 
 

Pembelajaran Aktivitas (%) 
Guru Siswa 

1. RP – 01 67,78 65,74 
2. RP – 02 72,22 72,41 
3. RP – 03 75,00 72,54 
4. RP – 04 76,67 73,52 
5. RP – 05 76,67 73,70 
6. RP – 06 77,27 74,62 
7. RP – 08 78,89 75,09 
8. RP – 09 79,54 76,70 
9. RP – 10 80,00 77,13 
10. RP – 11 80,00 77,59 
 

Berdasarkan tabel 18, dapat disimpulkan aktivitas guru 

sebagai fasilitator/motivator meningkat dari 67,78% menjadi 

80,00% serta aktivitas siswa meningkat dari 65,74% menjadi 

77,59%. Dengan demikian, pembelajaran berpusat pada siswa, 

guru bertindak sebagai fasilitator/motivator. 

d. Uji  Perbedaan    

Hasil penelitian menunjukkan bahwa data hasil belajar 

matematika dari kelompok atas, menengah, dan bawah 

berdistribusi normal dan homogen. Untuk menguji perbedaan rata-

rata antara kelompok atas, menengah, dan bawah digunakan uji 

ONE WAY ANOVA  

 Berdasarkan perhitungan pada lampiran 16, diperoleh rata-

rata kelompok atas   
−

x 1  = 7,48 dengan s1  = 1,74, rata-rata 

kelompok menengah   
−

x 2  = 6,67 dengan s 2  = 1,29, rata-rata 
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kelompok bawah   
−

x 3  = 5,94 dengan s 3  = 1,04 Dengan n 1  = 11, 

n 2  = 17, dan n 3 = 11, diperoleh F hitnug  =  3,496. Dengan α = 5% 

dan dk = (2,37), F tabel  = 3,25. Oleh karena F hitnug > F tabel , maka Ho 

ditolak dan Ha diterima berarti proses pembelajaran matematika 

pada pokok bahasan trigonometri dengan menggunakan model 

pembelajaran turnamen belajar antara kelompok atas, menengah, 

dan bawah adalah berbeda. Berdasarkan uji LSD dan Tukey HSD 

diperoleh bahwa yang berbeda secara signifikan adalah kelompok 

atas dan bawah.  

 

e. Uji pengaruh 

Berdasarkan perhitungan pada lampiran 17,  diperoleh nilai 

F hitung = 68,126 dengan taraf signifikansi 0,000. Hal ini 

menunjukkan terdapat pengaruh kemahiran berproses terhadap 

hasil belajar yang sangat kuat atau Ho ditolak artinya terdapat 

pengaruh antara kemahiran berproses dengan hasil belajar. 

Hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kemahiran 

berproses dengan hasil belajar sebesar 80,5% serta kemahiran 

berproses siswa memberi kontribusi terhadap hasil belajar sebesar 

64,8%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan antara 

kemahiran berproses siswa dengan hasil belajar adalah sangat kuat. 
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Persamaan regresi antara kemahiran berproses siswa dengan hasil 

belajar adalah 

^
Y = 0,678 + 0,825 X ,  

dengan Y = hasil belajar, dan X = Kemahiran berproses 

f. Uji Penguasaan Materi (Ketuntasan Belajar) 

Berdasarkan perhitungan (uji ketuntasan) pada lampiran 18, 

diperoleh t hitung  = 2,963. Dengan kriteria uji pihak kanan, untuk 

α = 5% dan dk = n – 1 = 39–1 = 38 diperoleh t )1)(1( −− nα = 2,021. 

Karena         t hitung > t tabel , maka Ho ditolak. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar ≥  6,00, sehingga 

dapat dinyatakan siswa telah menguasai materi karena telah 

mencapai ketuntasan belajar. Dengan demikian, proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe turnamen belajar dapat mencapai tujuan 

pembelajaran (mencapai ketuntasan belajar). Di samping itu, 

berdasarkan rata-rata yang diperoleh sebesar 6,69 lebih besar dari 

SKBM sebesar 6,00, maka dapat dikatakan proses pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajarn kooperatif tipe turnamen 

belajar dapat meningkatkan ketuntasan belajar (SKBM).  
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B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengembangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Turnamen 

Belajar Menghasilkan Model Pembelajaran yang Efektif  

Penelitian ini di awali dengan permasalahan bagaimana 

mengembangkan perangkat pembelajaran matematika berorientasi model 

pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar. Perangkat pembelajaran 

yang dikembangkan meliputi Buku Siswa, Buku Guru, dan RP. Di 

samping itu dikembangkan pula instrumen-instrumen yang digunakan 

dalam penelitian yaitu instrumen pengelolaan pembelajaran, instrumen 

aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran, instrumen respon siswa, dan 

instrumen hasil belajar.  

Dalam mengembangkan perangkat pembelajaran tersebut, peneliti 

menggunakan model pengembangan Thiagarajan, yaitu melalui 4 tahap. 

Untuk tahap pertama adalah penetapan, dihasilkan analisis topik/materi, 

analisis tugas, dan tujuan-tujuan pembelajaran khusus/indikator belajar. 

Tahap kedua desain, dihasilkan draft I perangkat pembelajaran. Penulisan 

draft I dilakukan peneliti dengan bimbingan intensif dari pembimbing. 

Semua saran dan bimbingan dari pembimbing digunakan sebagai dasar 

untuk memperbaiki draft I, sehingga diperoleh draft I yang siap divalidasi. 

Tahap ketiga adalah pengembangan, perangkat pembelajaran draft I 

divalidasi oleh validator. Hasil validasi dari validator direvisi, sehingga 

dihasilkan perangkat pembelajaran draft II. Selanjutnya perangkat draft II 

disimulasikan kepada teman sejawat, dengan tujuan untuk 
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mengujicobakan perangkat dan instrumen, sehingga diperoleh masukan 

dari teman sejawat dan pembimbing. Hasil simulasi digunakan sebagai 

dasar untuk merevisi draft II, sehingga diperoleh perangkat pembelajaran 

draft III yang siap diujicobakan pada siswa yang sesungguhnya. 

Selanjutnya perangkat pembelajaran draft III diujicobakan pada siswa 

kelas XI IA – 2 . Pelaksanaan pembelajaran pada uji coba ini dilakukan 

dengan pendekatan langkah-langkah tindakan kelas. Kegiatannya meliputi, 

pertama rancangan RP-1 yang telah dihasilkan pada draft III dilaksanakan 

pembelajarannya di kelas. Selama kegiatan pembelajaran dilakukan 

pengamatan terhadap aktivitas guru dan siswa, ketrampilan guru 

mengelola pembelajaran oleh pengamat. Di samping itu pengamat dan 

pembimbing memberi masukan untuk perbaikan Buku Guru, Buku Siswa, 

RP dan lembar pengamatan. Selanjutnya hasil pengamatan ini 

didiskusikan untuk memperoleh masukan pada pembelajaran berikutnya. 

Demikian seterusnya hingga pembelajaran selesai pembelajaran dengan 

RP – 12. Hasil uji coba dianalisis sehingga diperoleh perangkat 

pembelajaran yang valid dan reliabel dan siap digunakan pada tahap 

penyebaran pada siswa kelas XI IA – 1. Kevalidan perangkat pembelajaran 

diperoleh melalui validasi para ahli, teman sejawat, dan mitra kerja. 

Sedang reliabilitas diperoleh melalui penilaian para validator baik sebelum 

dan sesudah penelitian.  Hasil penilaian para validator dapat dilihat pada 

tabel 10. Dari penilaian para validator dapat disimpulkan bahwa perangkat 

pembelajaran yang dihasilkan valid dan reliabel. 
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Perangkat pembelajaran yang dihasilkan dapat diterapkan di kelas 

dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan kemampuan guru melaksanakan 

pengelolaan pembelajaran sebesar  3,48 dan dikategorikan baik. Dengan 

demikian, perangkat pembelajaran tersebut dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran. Berdasarkan penelitian proses pembelajaran dengan 

menggunakan perangkat pembelajaran yang berorientasi pada model 

pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar, menghasilkan 

pembelajaran yang efektif. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhi 

ketuntasan belajar. Disamping itu, ketuntasan belajar  yang dicapai 6,69 

melebihi SKBM yang ditentukan SMA Negeri 1 Dempet sebesar 6,00.  

Berdasarkan tabel 18, dapat disimpulkan aktivitas guru selama 

pembelajaran sebagai fasilitator/motivator meningkat dari 67,78% menjadi 

80,00% serta aktivitas siswa meningkat dari 65,74% menjadi 77,59%. 

Dengan demikian, model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar 

berpusat pada siswa, guru bertindak sebagai fasilitator/motivator. 

Di samping itu, proses pembelajaran yang menggunakan perangkat 

pembelajaran yang berorientasi model turnamen belajar, menyebabkan 

siswa merasa senang dan berminat mengikuti model pembelajaran 

turnamen belajar. Hal ini ditunjukkan respon siswa yang mengatakan 

senang mengikuti model pembelajaran turnamen belajar 94,87.% dan 

berminat mengikuti  kembali proses pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran turnamen belajar sebesar 97,4%.  
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Model pembelajaran turnamen belajar dapat membantu siswa 

dalam proses pembelajaran sehingga dapat lebih mudah memahami suatu 

materi. Di samping itu, dapat membantu siswa 

berkomunikasi/mengutarakan pendapat kepada siswa yang lain.  Hal ini 

ditunjukkan oleh respon siswa yang mengatakan bahwa model 

pembelajaran turnamen belajar dapat membantu siswa dalam proses 

pembelajaran sebesar 94,87% dan dapat membantu siswa menanggapi 

pertanyaan/mengutarakan pendapat kepada siswa yang lain sebesar 

80,13%. 

Oleh karena proses pembelajaran yang menggunakan perangkat 

pembelajaran yang berorientasi pada model pembelajaran turnamen belajar 

dapat menyebabkan siswa mudah memahami materi pembelajaran, merasa 

senang dan berminat mengikuti kembali proses pembelajaran yang 

menggunakan model tersebut serta dapat mencapai tujuan pembelajaran, 

maka dapat disimpulkan pengembangan model pembelajaran kooperatif 

tipe turnamen belajar menghasilkan pembelajaran yang efektif. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Sutikno (2005:37) yang mengatakan bahwa 

pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memungkinkan 

peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat 

tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan. 

Dengan demikian, proses pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar berpusat pada siswa serta 

menghasilkan pembelajaran yang efektif, maka dapat disimpulkan 
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pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar 

menghasilkan model pembelajaran yang efektif.  

2. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Berdasarkan penelitian diperoleh aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran (waktu yang ada), yaitu sebesar 25,89% untuk 

mendengarkan/ memperhatikan penjelasan guru/siswa, sedang sisanya 

sebesar 74,11% digunakan siswa untuk melakukan aktivitas lain yang 

mendukung pembelajaran. Waktu yang digunakan guru untuk 

menyampaikan tujuan pembelajaran, memotivasi, 

menerangkan/membimbing menemukan konsep sebesar 21,58%, sedang 

sisanya sebagai fasilitator/motivator yaitu sebesar  78,42%. Aktivitas 

siswa pada awal proses diterapkan model pembelajaran sebesar 65,74% 

dan meningkat menjadi  77,59% pada akhir proses. Demikian juga, 

aktivitas guru sebagai fasilitator meningkat dari 67,78% menjadi 80,00%.  

Hal ini disebabkan oleh model pembelajaran kooperatif tipe 

turnamen belajar menuntut siswa untuk dapat menguasai materi secara 

baik dan bersosialisasi dengan siswa lain melalui kegiatan diskusi baik 

pada kelompok asal maupun kelompok ahli serta pada kegiatan penularan.  

Pembagian kelompok yang heterogen, memungkinkan siswa yang 

mengalami kesulitan dapat bertanya pada siswa lain yang lebih pandai, 

sehingga kesulitan yang dihadapi segera teratasi. Dengan demikian terjadi 

proses pengajaran oleh rekan sebaya. Kelompok yang heterogen 

beranggotakan 4 siswa mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda, 
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sehingga masing-masing anggota berusaha menguasai materi yang 

berkaitan dengan tanggung jawabnya. Apabila dalam menyelesaikan tugas 

ada kesulitan dapat bertanya pada siswa lain dalam kelompoknya, karena 

semua tugas yang ada merupakan tanggung jawab kelompok. Setiap siswa 

merasa ikut bertanggung jawab terhadap kesuksesan kelompoknya. 

Akibatnya setiap anggota berusaha untuk menguasai materi, melalui 

kegiatan pengajaran sesama teman. Dengan demikian terjadi pengajaran 

oleh rekan sebaya (peer teaching). Hal ini sesuai dengan pendapat Lie 

(2002:43) yang mengatakan bahwa kelompok heterogen memberi 

kesempatan untuk saling mengajar (peer tutoring) dan saling mendukung. 

Pada tahap diskusi kelompok ahli, siswa yang mempunyai tugas 

yang sama berkumpul menjadi satu kelompok untuk mendiskusikan hasil 

yang telah mereka hasilkan pada tahap sebelumnya. Mereka berusaha 

menemukan penyelesaian yang paling benar dari persoalan yang ada. Tak 

jarang di antara mereka terjadi perbedaan pendapat tentang cara 

menyelesaikan persoalan yang ada. Namun demikian, mereka tetap dapat 

mengendalikan diri dalam mempertahankan argumentasinya, dengan 

meminta penjelasan dari guru tentang penyelesaian yang mereka hasilkan. 

Peran guru dalam persolan ini sebagai fasilitator, siswa dibimbing 

sehingga menemukan penyelesaian yang benar. 

Pada tahap penularan, siswa yang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan persoalan diluar tanggung jawabnya, dapat bertanya 

kepada siswa yang telah ahli dalam menyelesaikan persoalan tersebut. 
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Siswa yang telah ahli menjelaskan kepada anggota yang lain, sehingga 

semua anggota kelompok menguasai penyelesaian dari persoalan yang 

ada. Setiap kelompok diharapkan dapat menularkan/ mengkomunikasikan 

hasil yang ia peroleh kepada anggota kelompoknya. Penguasaan 

penyelesaian terhadap persoalan yang ada akan tercermin dalam hasil pop 

quiz yang diselenggarakan pada akhir setiap pertemuan. 

Berdasarkan respon siswa, 92,3% siswa mengatakan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran merupakan hal yang menyenangkan, 94,9% 

siswa mengatakan aktivitas itu merupakan hal yang baru, 89,7% siswa 

mengatakan aktivitas itu membantu proses pembelajaran, 94,9% siswa 

mengatakan aktivitas itu menyebabkan mereka mendapat kesempatan 

bertanya/menanggapi pertanyaan siswa lain/guru, 74,4% siswa 

mengatakan aktivitas itu menyebabkan mereka dapat dengan mudah 

menanggapi pertanyaan siswa lain/guru. Dengan demikian, para siswa 

mempunyai motivasi yang baik untuk mengikuti proses pembelajaran yang 

ada. Besarnya motivasi ditunjukkan oleh siswa melalui aktivitas belajar 

yang tinggi.  Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian yang 

menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belajar pada setiap 

pembelajaran. Hasil perhitungan peningkatan aktivitas siswa dapat 

ditunjukkan pada tabel 18. 

Aktivitas guru dalam memfasilitasi siswa belajar  semakin tinggi. 

Hal ini disebabkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

semakin baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 12. Hasil ini menunjukkan 



 

 

109

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran semakin baik. Dengan 

demikian, model ini dapat meningkatkan kompetensi guru dalam 

mengajar. Pembelajaran dapat berjalan efektif, apabila pembelajaran itu 

bermakna dan aktivitas siswa mendominasi proses pembelajaran. 

Pembelajaran yang efektif ini merupakan tanggung jawab guru untuk 

mewujudkannya. Hal ini sesuai pendapat Nasution (2004:88) yang 

mengatakan pengajaran modern mengutamakan aktivitas siswa.  

Dengan demikian, proses pembelajaran dengan menggunakan 

perangkat pembelajaran yang berorientasi pada model pembelajaran 

turnamen belajar didominasi oleh aktivitas siswa (berpusat pada siswa), 

sedang guru bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil pengamatan pada tabel 11 dan tabel 12. 

 

3. Hasil Belajar Antara Kelompok Atas, Menengah, dan Bawah Berbeda 

Secara Signifikan 

Berdasarkan lampiran 16, disimpulkan terdapat perbedaan hasil 

belajar antara kelompok atas, kelompoh menengah, dan kelompok bawah. 

Berdasarkan uji lanjut dengan menggunakan uji LSD dan Tukey HSD 

diperoleh bahwa yang berbeda secara signifikan adalah kelompok atas dan 

bawah.  

Hal ini disebabkan, penguasaan suatu materi memerlukan 

pengetahuan awal yang melatar belakangi materi tersebut. Apabila siswa 

menguasai pengetahuan awal yang diperlukan diharapkan tidak mengalami 
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kesulitan dalam menguasai materi itu. Sebaliknya, siswa yang tidak 

menguasai pengetahuan awal yang diperlukan dengan baik, diramalkan 

mengalami kesulitan dalam menguasai materi itu. Dengan demikian, siswa 

yang berasal dari kelompok atas tidak mengalami kesulitan dalam 

memahami materi yang ada, jika dibandingkan dengan siswa yang berasal 

dari kelompok lain.  

Materi matematika pada umumnya tersusun secara hirarkis, materi 

yang satu merupakan prasyarat untuk materi berikutnya. Apabila siswa 

tidak menguasai materi prasyarat (pengetahuan awal), siswa tersebut akan 

mengalami kesulitan dalam menguasai materi yang memerlukan materi 

prasyarat tersebut. Hal ini tidak akan terjadi, jika model pembelajaran 

yang digunakan dapat mendorong siswa baik dari kelompok 

berpengetahuan awal yang rendah, sedang maupun tinggi, untuk belajar 

lebih giat dalam menguasai materi yang diberikan. Disamping itu, apabila 

siswa mengalami kesulitan dapat bertanya baik kepada siswa maupun 

kepada guru. 

Pembagian kelompok yang heterogen beranggotakan 4 orang 

dengan kemampuan awal yang berbeda, memungkinkan siswa yang 

berpengetahuan awal yang rendah dapat bertanya pada anggota lain yang 

lebih pandai. Pada awal proses pembelajaran, para siswa yang 

berpengetahuan rendah mengalami kesulitan dalam beradaptasi, karena 

mereka dituntut dapat menyelesaikan tugas yang ada secara mandiri di 

sekolah dan mengatur waktu belajar di rumah. Namun secara bertahap 
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mereka dapat menyesuaikan dengan model pembelajaran yang ada. Hal ini 

disebabkan sudah terjalin hubungan saling mendukung antar anggota 

kelompok, agar memperoleh hasil belajar kelompok yang maksimal. Siswa 

yang lebih  pandai membantu siswa yang kurang pandai, sehingga siswa 

yang berkemampuan kurang pandai memiliki guru yang berasal dari teman 

dalam kelompoknya. 

Berdasarkan penelitian nilai rata-rata hasil belajar siswa yang 

berasal dari kelompok berpengetahuan awal tinggi, sedang maupun rendah 

relatif sama, artinya selisih nilai rata-rata hasil belajar antar kelompok 

sangat sedikit. Hal ini disebabkan siswa berpengetahuan rendah 

mempunyai semangat belajar untuk dapat menguasai materi dan berusaha 

agar tidak terlalu ketinggalan dengan siswa yang berpengetahuan yang 

lebih tinggi. Di samping itu, ada semangat kebersamaan dari anggota 

kelompok untuk dapat berprestasi lebih baik dari kelompok lain, sehingga 

siswa berpengetahuan yang lebih tinggi berupaya untuk membimbing 

siswa lain yang berpengetahuan yang lebih rendah. Dengan demikian 

siswa yang berpengetahuan lebih tinggi menjadi guru bagi yang lain, 

sehingga terjadi saling menguntungkan. Bagi siswa yang berpengetahuan 

lebih rendah, mendapat guru dari teman sekelompoknya. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Lie (2002:43) yang mengatakan bahwa kelompok 

heterogen memudahkan pengelolaan kelas karena adanya satu orang yang 

berkemampuan akademis tinggi, sehingga guru mendapatkan asisten untuk 

setiap tiga orang. Sedang siswa yang berkemampuan tinggi dapat lebih 
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menguasai materi yang diberikan oleh guru. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Lie (2002:43) yang mengatakan bahwa dengan mengajarkan apa 

yang seseorang baru pelajari , dia akan lebih bisa menguasai atau 

menginternalisasi pengetahuan dan ketrampilan barunya. Dengan 

demikian, model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa berkemampuan rendah. Hal ini sesuai 

pendapat Lundgren (dalam Ibrahim dkk., 2005:17) yang mengatakan 

bahwa         “ Pembelajaran kooperatif memiliki dampak yang amat positif 

untuk siswa yang rendah hasil belajarnya”. Hasil belajar yang diperoleh 

siswa masing-masing kelompok dapat dilihat pada pada lampiran 14.    

4. Kemahiran Berproses Berpengaruh secara Signifikan Terhadap Hasil 

Belajar 

Berdasarkan lampiran 17, diperoleh bahwa kemahiran berproses 

berpengaruh terhadap hasil belajar. Berdasarkan hasil perhitungan 

diperoleh korelasi antara kemahiran berproses sebesar 80,5% dan 

kontribusi terhadap hasil belajar sebesar 64,8% Sedang pengaruh antara 

kemahiran berproses dengan hasil belajar diperoleh hubungan   
^
Y  = 0,678 

+ 0,825 X , dimana Y = hasil belajar, dan X = Kemahiran berproses. Harga 

0,678 merupakan nilai konstanta yang menunjukkan bahwa jika seorang 

siswa tidak mempunyai kemahiran berproses, maka hasil belajar yang 

diperoleh sebesar 0,678. Sedang harga 0,825 merupakan koefisien regresi 

yang menunjukkan bahwa setiap adanya kenaikan kemampuan kemahiran 
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berproses sebesar 1, maka akan ada kenaikan nilai hasil belajar sebesar 

0,825. 

Hal ini disebabkan  model pembelajaran kooperatif tipe turnamen 

belajar menilai keberhasilan belajar seorang siswa tidak hanya ditentukan 

oleh kemampuan siswa menyelesaikan tes pada akhir pokok bahasan, 

tetapi juga kemampuan siswa dalam mengikuti tahap-tahap pembelajaran. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Megawangi (2005:90) yang mengatakan 

bahwa dalam rangka pencapaian pembelajaran yang berpusat pada anak, 

maka penilaian tidak hanya dilakukan pada hasil akhir saja, tetapi juga 

pada proses. Kemampuan siswa di dalam mengikuti tahap-tahap 

pembelajaran  dinilai sebagai kemahiran berproses. 

Kemahiran berproses yang dikehendaki dan merupakan item 

penilaian dijelaskan kepada para siswa, sehingga siswa mengetahui 

kemahiran yang diperlukan dalam rangka mencapai hasil belajar yang 

optimal. Kemahiran berproses itu meliputi kemampuan bertanya kepada 

guru/siswa atau menanggapi pertanyaan dari guru/siswa, kemampuan 

berperan dalam diskusi kelompok asal, kemampuan berperan dalam 

diskusi kelompok ahli, kemampuan menyelesaikan tugas rumah, 

kemampuan menyelesaikan pop quiz, dan kemampuan menyelesaikan 

turnamen belajar.  

Siswa yang mengalami kesulitan dan memiliki kemauan untuk 

bertanya, mengindikasikan bahwa siswa tersebut memiliki kemauan untuk 

menguasai materi tersebut. Penguasaan suatu materi akan berpengaruh 
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terhadap penguasaan materi berikutnya, sehingga siswa yang mau bertanya 

apabila mengalami kesulitan, akan memiliki kesulitan yang lebih sedikit 

terhadap penguasaan materi berikutnya. Hal ini disebabkan materi 

matematika pada umumnya tersusun secara hirarkis, materi yang satu 

merupakan prasyarat untuk materi berikutnya. 

Siswa yang aktif menanggapi pertanyaan siswa lain atau guru 

menunjukkan siswa tersebut telah menguasai materi tersebut. Apabila 

keaktifan siswa tersebut terjadi pada setiap pertemuan, berarti siswa 

tersebut menguasai materi yang ada dengan baik. Penguasaan materi yang 

ada akan berpengaruh terhadap hasil belajar.  

Peranan siswa di dalam kelompok baik pada kegiatan kelompok 

asal maupun kelompok ahli menunjukkan tingkat penguasaan materi yang 

ada atau kemahiran dalam mengkomunikasikan pengetahuan yang telah 

dimiliki kepada siswa lain. Siswa yang berperan aktif dalam diskusi baik 

pada kelompok asal maupun kelompok ahli menunjukkan siswa tersebut 

memiliki kemauan untuk menguasai materi yang ada, dan memiliki 

kemampuan mengkomunikasikan  pengetahuan yang telah dimiliki kepada 

siswa lain.  

Pengetahuan tentang kemahiran berproses dan motivasi siswa 

mengikuti proses pembelajaran (94,87% senang terhadap komponen 

pembelajaran) menyebabkan siswa terdorong untuk mewujudkan hasil 

belajar yang optimal. Penghargaan-penghargaan yang diberikan pada 

setiap pembelajaran mendorong siswa untuk menambah kemampuan siswa 
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dalam berproses, sehingga diharapkan hasil belajar dapat lebih optimal. 

Dengan demikian, kemahiran berproses mempunyai pengaruh yang kuat 

terhadap hasil belajar. 

5. Model Pembelajaran Turnamen Belajar Meningkatkan Ketuntasan 

Belajar  

Berdasarkan lampiran 18, disimpulkan bahwa siswa telah 

menguasai materi pembelajaran karena telah mencapai ketuntasan belajar. 

Di samping itu, ketuntasan yang dicapai melebihi SKBM yang ditentukan 

oleh SMA Negeri 1 Dempet sebesar 6,00. 

Hal ini disebabkan oleh adanya pengajaran oleh teman sebaya, 

sehingga apabila ada siswa yang mengalami kesulitan dapat bertanya 

kepada siswa yang lebih pandai. Akibatnya kesulitan yang dihadapi segera 

teratasi. Pengajaran teman sebaya dapat memudahkan siswa memahami 

materi yang ada. Hal ini sesuai dengan pendapat Lie (2004:31) pengajaran 

oleh rekan sebaya ternyata lebih efektif dari pada pengajaran oleh guru.  

Pemberian pop quiz di setiap akhir pertemuan menyebabkan siswa 

mengetahui sejak dini kemampuan yang dimilikinya, sehingga akan 

mendorong siswa untuk mempelajari adan menguasai materi lebih baik. Di 

samping itu, pemberian pop quiz  merupakan usaha untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam mengingat dan memperdalam penguasaan materi 

yang ada. Hal ini sesuai dengan pendapat Lambas dkk. (2004:17) yang 

mengatakan bahwa untuk meningkatkan retensi siswa dapat dilakukan 
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dengan memberikan latihan  dan mengulang secara periodik dan 

sistematik.  

Pemanfaatan waktu jeda antar babak/ronde yang disediakan dalam 

tes, secara efektif dapat digunakan siswa untuk istirahat sejenak atau 

belajar kembali terhadap cara penyelesaian dari soal yang telah diberikan 

pada babak I.  Siswa dapat mencoba kembali/menanyakan siswa lain 

dalam kelompoknya tentang penyelesaian dari soal pada babak I. Dengan 

demikian, pada tes tahap II siswa akan memperoleh hasil yang lebih baik.  

Hal ini disebabkan pada tes tahap II bentuk soal yang diberikan 

mempunyai kemiripan dengan soal yang ada pada tahap I. Berdasarkan 

penelitian hasil pada babak II lebih baik dari pada babak I. Dengan 

demikian, jeda antar ronde dapat meningkatkan penguasaan materi, 

sehingga hasil belajar dapat meningkat. 

Kegiatan penularan yang merupakan bagian dari proses 

pembelajaran memberi pengaruh yang kuat terhadap penguasaan materi 

yang diterimanya. Hal ini disebabkan, siswa yang telah ahli dapat 

mengajar kepada anggota kelompoknya tentang materi yang ada, sehingga 

materi yang dikuasai akan dapat tertanam lebih dalam. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Lie (2004:43) yang mengatakan bahwa dengan 

mengajarkan apa yang seseorang baru pelajari, dia akan lebih menguasai 

atau menginternalisasi pengetahuan dan ketrampilan barunya.  

Jeda waktu antar babak dalam turnamen belajar, menyebabkan 

siswa dapat belajar kembali dan saling mengevaluasi dan memberi 
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masukan sesama anggota kelompoknya terhadap kesulitan-kesulitan yang 

dihadapinya, sehingga pada babak berikutnya pada tes turnamen belajar itu 

hasilnya dapat lebih optimal. Hal ini dapat dilihat pada tabel 21, yang 

menunjukkan adanya kenaikan rata-rata hasil belajar baik kelompok atas, 

menengah maupun bawah. Dengan  demikian, jeda waktu antar babak 

dalam turnamen belajar dapat meningkatkan hasil belajar. 

Penguasaan materi oleh siswa dapat maksimal, apabila didukung 

oleh bahan ajar yang baik. Bahan ajar yang dimiliki siswa berupa Buku 

Siswa. Buku siswa yang digunakan dalam pembelajaran sangat membantu 

siswa dalam memahami materi yang ada. Hal ini ditunjukkan respon siswa 

yang mengatakan bahwa buku siswa membatu pembelajaran  sebesar 

97,4%. Mereka beralasan bahwa buku siswa memiliki kelebihan-kelebihan 

yaitu terdapat hal-hal yang diperlukan sebagai pengetahuan dasar, tujuan 

yang akan dicapai, hal-hal yang mengingatkan tentang suatu materi, 

tantangan-tantangan, latihan-latihan yang variatif,  rangkuman yang berisi 

tentang peta konsep serta dilengkapi kunci latihan-latihan yang ada. Di 

samping itu, berdasarkan respon siswa diperoleh  94,9% siswa merasa 

senang terhadap buku siswa, 92,3% siswa mengatakan buku siswa 

merupakan hal yang baru,  66,7% siswa dapat menanggapi pertanyaan 

yang ada di buku siswa,  97,4% siswa berminat mengikuti proses 

pembelajaran yang menggunkan model pembelajaran kooperatif tipe 

turnamen belajar, 93,75% siswa dapat memahami bahasa yang ada pada 

buku siswa.  Dengan demikian, buku siswa dapat membantu siswa 
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menguasai materi dengan baik sehingga hasil belajar siswa dapat 

maksimal. 

Dengan demikian, proses pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajarn kooperatif tipe turnamen belajar dapat mencapai tujuan 

pembelajaran (mencapai ketuntasan belajar) dan meningkatkan ketuntasan 

belajar (SKBM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar, 

meliputi. 

a. Pengembangan perangkat pembelajaran berorientasi model 

pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar yang meliputi Buku 

guru, Buku Siswa, dan Rencana Pembelajaran. 

b. Instrumen pengamatan berupa lembar pengamatan pengelolaan 

pembelajaran, lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa. 

c. Respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

turnamen belajar. 

d. Instrumen Tes Hasil Belajar. 

Pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar 

menghasilkan model pembelajaran yang efektif. 

3. Proses pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe turnamen belajar berpusat pada siswa, guru hanya bertindak sebagai 

fasilitator.     

4. Ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang berasal dari kelompok  

bawah, kelompok menengah, dan kelompok atas setelah diterapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar. 
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5. Ada pengaruh kemahiran berproses siswa dalam proses pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar 

terhadap hasil belajar. 

6. Ada peningkatan SKBM metematika pokok bahasan trigonometri bila 

proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

turnamen belajar pada siswa  SMA.  

 

B. Saran 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar merupakan model 

pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu para guru matematika 

diharapkan dapat menerapkan dalam pembelajaran matematika, khususnya 

pokok bahasan trigonometri kelas XI IA. 

2. Guru hendaknya meningkatkan kemahiran berproses siswa dalam 

pembelajaran sehingga hasil belajar siswa dapat maksimal.  

3. Para guru dapat mengembangkan perangkat pembelajaran yang serupa 

untuk pokok bahasan lain, bahkan para guru dapat mengembangkan untuk 

model pembelajaran yang lain. 

4. Para peneliti dapat mengembangkan hasil penelitian ini  lebih mendetail 

baik pada mata pelajaran matematika atau lainnya. 
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Lampiran 1:  
 

TES PENGETAHUAN AWAL 
 
Mata pelajaran : Matemtika 
Pokok Bahasan : Trigonometri 
Kelas / smt  : XI IA / 1 
Waktu  : 90 menit 

Petunjuk Umum: 
1. Tulis nama, kelas dan nomor absen pada lembar jawab yang telah 

disediakan. 
2. Periksa dan bacalah soal dengan baik, sebelum anda menjawab. 
3. Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru apabila ada soal yang tidak jelas. 
4. Kerjakan semua soal, selesaikan dahulu soal yang anda anggap mudah. 

Petunjuk khusus: Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara 
memberikan tanda silang (X) pada lembar jawab yang telah disediakan! 

 

1.  Jika diketahui sin x =
25
7 , x dikuadran I. Nilai cos x = …. 

a. 
31
7  c. 

31
24    e.

7
24  

      b. 
24
7   d. 

25
24         

2.   Perhatikan grafik di samping. Nilai cos x° = …. 

      a. 
13
5  c. 

13
12    e.

5
13  

      b. 
12
5  d. 

5
12  

3.   Jika sin x° = ....   tan xmaka 
5
3   xcosdan  

5
4

=°=°  

      a. 
4
3  c. 

4
5    e.

3
5  

      b. 
5
4  d. 

3
4  

4.   Perhatikan gambar di bawah, jika sin x° = 0,6 dan AB = 40 m, maka tinggi BC 
= …. 
      a. 10 m   
      b. 24 m  

c. 30 m 
d. 32 m 
e. 53 m 

5. Dari gambar di bawah, harga tan θ  = …. 

a. 
b
a          
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b. 
a
b   

c. 
a
c  

d. 
b
c  

e. 
c
b  

6.   Perhatikab gambar di bawah, jika sin ....   xcos nilai maka 0,8  =°=θ  
      a. 0,20     
      b. 0,60  

c. 0,80 
d. 0,75 
e. 1,30 

7.   Diketahui titi P ( 1,3 −− ) dan O adalah titik pangkal koordinat. Sudut yang 
ter-bentuk oleh garis OP dan sumbu mendatar besarnya α . Nilai cos α = …. 

       a. 3−    c. 
2
1

− 3    e. 2
2
1

−  

      b. 3
3
2

−  d. 3
3
1

−  

8.   Jika sin x° = a dan cos x° = b maka sin 2 x° + cos 2 x° = …. 
      a. a 2  + b 2  = 1 c. a 2  = b 2    e. a 2  + b 2  = 0 
      b. a 2  – b 2  = 1 d. 1 + a 2  = b 2  
9.   Dari gambar di bawah ini, harga tan δ ° = …. 

      a. 
5
3  

      b. 
4
3  

      c. 
5
4  

      d. 
4
5  

e. 
3
4  

10.  Sin 
4
π  = p maka p = …. 

      a. 
2
1  c. 3

3
1   e. 3  

      b. 2
2
1  d. 3

2
1  
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11. cos (270 – β  ) ° = …. 
      a. –cos β ° c. sin β °   e. sin (– β  ) ° 
      b. cos β ° d. cos (–β )° 

12.  Jika sin 
6
π  = 0,5  ;  732,13 ≈  ; 414,12 ≈    ; 707,0

2
1

≈  

       maka tan 
6

11π  = …. 

      a. – 0,866 c. – 0,577   e. 1,732 
      b. – 0,707 d. 1,414 
13.  Dari gambar di samping, harga sin y = …. 

      a. 
3
1  d. 

3
2  

      b. 
2
1  e. 5

5
2  

      c. 5
5
1        

14.  Tan A =  p , π < A < π
2
3 . Nilai cos A = …. 

      a. 21 p
p
+

−  c. 
p+

−
1

1  e. 
21

1

p+
−  

      b. 21
1
p+

−  d. 
21 p

p

+
−  

15.  Diketahui cos ( β− )° = 
3
2 . Nilai tan β ° = …. 

       a. 3
5
1  c. 5

3
1  e. 5

2
1  

       b.
9
5  d. 5

5
2  

 
16.  Sin 181° = …. 
       a. –sin 179° c. – sin 1° e. cos 1° 
       b. –sin 89° d. cos 89°  
17.  Sin 20° = 0,342, maka sin 200° = …. 
      a. – 0,542 c. 0,342 e.0,542 
      b. – 0,342 d. 0,444 
18.  Sin (-150) ° = …. 
      a. –sin 60° c. sin 30° e.sin 150° 
      b. –sin 30° d. sin 60° 
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19.  Nilai cos 30°, cos 45°, sin 60°, sin 90° secara berurutan adalah …. 

      a. 
2
1 , 0,3

2
1,2

2
1  c. 3

2
1 , ,2

2
1

2
1 , 0 e. 3

2
1 , ,2

2
1

2
1 , 1 

      b. 
2
1 , ,3

2
1,2

2
1 1 d. 3

2
1 , ,2

2
1 3

2
1 , 1 

 
20.  Sin 300° sama nilainya dengan …. 
      a. –cos 30° c. –sin 30° e. sin 60° 
      b. –cos 60° d. sin 30° 

21.  Jika diketahui sin x° = 
13
5  dan x terletak dikuadran kedua, maka cos x° = …. 

      a. –
13
12  c. 

12
5  e. 

13
12  

      b. –
13
8  d. 

13
8  

22.  Pada gambar di samping harga cosβ  = …. 

      a. 
b
a  c. 

b
c    e. 

c
b  

      b. 
a
b  d. 

a
c  

23.  Jika diketahui sin 40° = 0,6428, cos 40° = 0,766, dan tan 40° = 0,8391. Nilai 
dari  
       sin 140° + cos 220°  + tan 320°  adalah …. 
      a. – 2,2479 c. 0,5697 e. 2,2479 
      b. –0,9623 d. 0,7159 
24.  Pernyataan benar untuk gambar di samping adalah …. 
      a. sin φ = 0,6 
      b. cos φ = 0,6 
      c. tg φ  = 0,75 
      d. tgφ  = 0,8 
      e. cos φ = 0,8 

25.  Jika diketahui cos x° = 
5
4  , 270° < x < 360°. Nilai tan x° = …. 

      a. 
4
3-  c. 

5
3  e. 

3
4  

      b. 
5
3-  d. 

4
3  

26. Jika tan 53° = 1,327 maka tan 307° = …. 
      a. –1,327 c. – 0,327 e. 0,327 
      b. –0,673 d. 1,327 
27.  Jika sin 36,9° = 0,6 maka tan 216,9° = …. 
      a. 0,55 c. 0,70 e.0,85 
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      b. 0,65 d. 0,75  
 
28. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah …. 
      a. sin(90–θ ) 0 = sinθ 0  c. tan(180–θ ) 0 = tanθ 0  e. cos 
(360+θ ) 0 =cosθ 0  
      b. cos(180+θ ) 0 = sinθ 0  d. sin (270–θ ) 0 =cosθ 0  
29. Jika cos 68,7 0  = 0,363, sin 68,7 0  = 0,932, maka nilai cos 248,7 0  = …. 
      a. –0,932 c. –0,363 e. 0,932 
      b. –0,569 d. 0,363 
30. Jika diketahui tan A = 2,4 maka nilai sin A = …  

     a. 
13
5  c. 

13
7  e. 

13
12  

      b. 
12
5  d. 

12
9  

 
 

LEMBAR JAWAB 
             

        N a m a  :   

        No. Abs :   

        Kelas  :   
             
             
             

1 A B C D E  16 A B C D E 

2 A B C D E  17 A B C D E 

3 A B C D E 18 A B C D E

4 A B C D E  19 A B C D E 

5 A B C D E  20 A B C D E 

6 A B C D E  21 A B C D E 

7 A B C D E  22 A B C D E 

8 A B C D E  23 A B C D E 

9 A B C D E 24 A B C D E

10 A B C D E  25 A B C D E 

11 A B C D E  26 A B C D E 

12 A B C D E  27 A B C D E 

13 A B C D E  28 A B C D E 
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14 A B C D E  29 A B C D E 

15 A B C D E  30 A B C D E 
 

Kunci Jawaban: 

1. D  16. D 

2. A 17. B 

3. D 18. B 

4. C 19. D 

5. B 20. A 

6. C 21. A 

7. C 22. D 

8. A 23. B 

9. E 24. B 

10. B 25. A 

11. E 26. A 

12. C 27. D 

13. C 28. E 

14. E 29. C 

15. E 30. E 
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Lampiran 2: 
Daftar Hasil Tes Pengetahuan Awal 

 
 

No. N a m a Siswa Kelas XI IA-1 Nilai N a m a Siswa Kelas XI IA-2 Nilai 

1 AGUS WIDODO 2.30 ADI DWI CAHYA 4.30 
2 AHMAD SAFARI 3.30 AGUNG PRASETYO N 4.60 
3 AHMAD SUTAMZIS 7.00 AGUS ARIF WIBOWO 4.00 
4 AKHMAD NURUL SUBKHAN 3.00 AGUS TRIYANTO 5.30 
5 ASHADI 5.30 AHMAD MURDI FADLENI 2.00 
6 AUNUNNISA 5.00 ANA FITRIANA 4.00 
7 BAYU SEPTIAWAN 3.60 ANIK PUJI LESTARI 3.00 
8 CUCUK RODHIYAT 4.60 ANIS SA'ADAH 5.00 
9 DIYAH RAHMAWATI 5.30 ARIF KURNIAWAN 5.00 
10 ELFIRA INDAH ARYANI 5.00 DEWI ERVIANA 4.60 
11 GUSMA HARDIANSYAH 3.80 DWI SETYANINGSIH 3.30 
12 HENI MUAYANAH 2.60 EKO ZAENUDIN 5.60 
13 HUSNUL 1.30 FATKHUL ULUM 2.30 
14 IMAM KUSAENI 3.60 FITA LIANA 5.00 
15 ITA FELANI 2.00 FRENGKI WIBISONO 5.00 
16 KARSIH 3.00 HANIK LUTFIANA 4.00 
17 MARHAEN NUSANTARA P 3.00 IMAM WAHYUDI 3.00 
18 MIFTAKHUN NIKMAH 3.60 KAYISSUL AROIYAH 4.30 
19 MUHAMMAD ROYANI 4.60 M. LATIF MAS'AD 4.00 
20 MUJI SETIYANI 6.30 MARYANTO 7.00 
21 MULIA DWI SAPUTRI 3.60 MASRUROH 4.00 
22 MUSLIKHAH 3.30 MUHLISIN 4.30 
23 NASIROH 4.60 MUNZAROAH 3.60 
24 NUR KHAYATI 3.10 MUSLIKHAH 3.80 
25 NUZULUL NIKMAH 7.00 NIKA SOFIANA 3.00 
26 RALIN HESTININGASTUTI 4.30 NURSIKA ANANTIA 3.00 
27 RENDIE ARI CH 4.00 NURUL KHOTIMAH 3.00 
28 RIFA'TUZZULFA 3.60 PAIMIN 4.00 
29 SITI MASROKAH 5.00 SITI KHUSNUL KHOTIMAH 2.00 
30 SITI MUSLIKHAH 2.60 SOLIKUDIN FEBRIAN W 3.00 
31 SITI NUR WAKHIDAH 5.30 SUPRIYADI 6.00 
32 SRI HARYANTI 4.00 SYABBA MUHAJIR PR 3.60 
33 SRI MULYANI 3.80 TEGUH YUNIARTO 2.60 
34 SUGIARTO 5.70 TITIK MALIKAH    8.00 
35 SUPRAPTO 4.00 UFIYANISYANI 4.00 
36 SYAMSIATUN A.F 4.30 UMI CHOIRIYAH 5.60 
37 TEGUH BINAWAN 4.60 WUWUN WULAN SUCI 4.00 
38 WULANDARI 7.00 YENI DEVIANI 2.00 
39 YANU TRI WIBOWO 4.30 YUNI ARDIYANI 2.00 
40     ZUMROTUT TAKHIYAH 4.30 

  4.16   4.03 
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Lampiran 3: 

Uji Homogenitas dan Kesamaan Awal Populasi  

oH    :   Kedua kelas memiliki varians yang sama 

aH     :   Kedua kelas memiliki varians yang berbeda 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil 

sebagai berikut 

Group Statistics

39 4.1615 1.33488 .21375
40 4.0275 1.32587 .20964

Kelas
Kelas XI IA-1
Kelas XI IA-2

Pengetahuan awa
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

Independent Samples Test

.124 .726 .448 77 .656 .1340 .29937 46208 73016

.44876.919 .656 .1340 .29940 46215 73022

Equal varia
assumed
Equal varia
not assum

Pengetahua
F Sig.

evene's Test fo
uality of Varianc

t df g. (2-tailed
Mean

Difference
Std. Erro
DifferenceLower Upper

5% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 

Dari tabel diperoleh harga F hitung = 0,124 dengan signifikansi = 0,726 > 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kedua varians sama (kelas XI IA-1 

dan kelas XI IA-2 memiliki varians yang sama).  

Oleh karena kedua varians sama, maka berdasarkan perhitungan diatas 

harga t pada equal varians assumed adalah 0,448 dengan tingkat 

signifikansi 0,656 > 0,05. Hal ini menunjukkan rata-rata kelas XI IA-1 

dan XI IA-2 adalah sama.  
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Lampiran 4: 

DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TURNAMEN BELAJAR 

      

Kel Org 
ke- 

Kelas XI IA-1 Kelas XI IA-2 

N a m a Nilai 
PA N a m a Nilai 

PA 

I 

1 AHMAD SUTAMZIS 7.00 TITIK MALIKAH    8.00
2 NUR KHAYATI 3.10 MUSLIKHAH 3.80
3 SUPRAPTO 4.00 SOLIKUDIN FEBRIAN W 3.00
4 AKHMAD NURUL SUBKHAN 3.00 SITI KHUSNUL KHOTIMAH 2.00

II 

1 SITI MUSLIKHAH 2.60 NURSIKA ANANTIA 3.00
2 YANU TRI WIBOWO 4.30 ANIK PUJI LESTARI 3.00
3 RIFA'TUZZULFA 3.60 AGUS ARIF WIBOWO 4.00
4 SUGIARTO 5.70 EKO ZAENUDIN 5.60

III 

1 IMAM KUSAENI 3.60 ADI DWI CAHYA 4.30
2 SITI NUR WAKHIDAH 5.30 ANIS SA'ADAH 5.00
3 ITA FELANI 2.00 NURUL KHOTIMAH 3.00
4 TEGUH BINAWAN 4.60 ANA FITRIANA 4.00

IV 

1 KARSIH 3.00 MASRUROH 4.00
2 NUZULUL NIKMAH 7.00 MARYANTO 7.00
3 MUSLIKHAH 3.30 NIKA SOFIANA 3.00
4 SRI HARYANTI 4.00 YENI DEVIANI 2.00

V 

1 MULIA DWI SAPUTRI 3.60 FATKHUL ULUM 2.30
2 HENI MUAYANAH 2.60 UFIYANISYANI 4.00
3 SYAMSIATUN A.F 4.30 MUHLISIN 4.30
4 ASHADI 5.30 UMI CHOIRIYAH 5.60

VI 

1 AHMAD SAFARI 3.30 HANIK LUTFIANA 4.00
2 RENDIE ARI CH 4.00 AHMAD MURDI FADLENI 2.00
3 WULANDARI 7.00 SUPRIYADI 6.00
4 MARHAEN NUSANTARA P 3.00 M. LATIF MAS'AD 4.00

VII 

1 DIYAH RAHMAWATI 5.30 AGUS TRIYANTO 5.30
2 RALIN HESTININGASTUTI 4.30 AGUNG PRASETYO N 4.60
3 AGUS WIDODO 2.30 PAIMIN 4.00
4 MIFTAKHUN NIKMAH 3.60 YUNI ARDIYANI 2.00

VIII 

1 SRI MULYANI 3.80 KAYISSUL AROIYAH 4.30
2 ELFIRA INDAH ARYANI 5.00 FITA LIANA 5.00
3 MUHAMMAD ROYANI 4.60 DWI SETYANINGSIH 3.30
4 MUJI SETIYANI 6.30 SYABBA MUHAJIR PR 3.60

IX 

1 HUSNUL 1.30 WUWUN WULAN SUCI 4.00
2 NASIROH 4.60 DEWI ERVIANA 4.60
3 AUNUNNISA 5.00 TEGUH YUNIARTO 2.60
4 BAYU SEPTIAWAN 3.60 FRENGKI WIBISONO 5.00

X 

1 CUCUK RODHIYAT 4.60 IMAM WAHYUDI 3.00
2 GUSMA HARDIANSYAH 3.80 ZUMROTUT TAKHIYAH 4.30
3 SITI MASROKAH 5.00 ARIF KURNIAWAN 5.00
4     MUNZAROAH 3.60

Rata - rata 4.16   4.03
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Lampiran 5: 

DENAH DUDUK KELOMPOK  
 

Guru 
          

           
           
            
            
 

1 2 
 

1 2 
 

1 2 
 

1     
    

 I  IV  VI  VIII 
    
 

4 3 
 

4 3 
 

4 3 
 

4     
    
            
            
 

1 2 
 

1 2 
 

1 2 
 

1     
    

 II  V  VII  IX 
    
 

4 3 
 

4 3 
 

4 3 
 

4     
    
           
            
 

1 2 III 3 4 
 

1 2 X 3   
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DENAH DUDUK KELOMPOK AHLI 
 

Guru 
          

           
           
            
            
 

    
 

    
 

    
 

       
    

                
 1 2 3 4   1 2 3 4 

10 ORANG KE-1 5 10 ORANG KE-2 5 

 9 8 7 6   9 8 7 6 
            
 

    
 

    
 

    
 

       
    

                    
            
 

          
 

          
  

            
 1 2 3 4   1 2 3 4 

10 ORANG KE-3 5 10 ORANG KE-4 5 
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 9 8 7 6   9 8 7 6 
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Lampiran 6: 

Tes Uji Coba 
Meliputi: 
1. Kisi-kisi Soal Uji Coba 
2. Soal Tes Uji Coba 
3. Kunci Tes Uji Coba 
 

KISI – KISI SOAL UJI COBA 
 
 

Mata Pelajaran  : Matemtika 
Pokok Bahasan  : Trigonometri 
Kelas / smt  : XI / 1 
Waktu   : 90 menit 
Bentuk soal   : Pilihan ganda 
Standar kompetensi : Menggunakan manipulasi aljabar untuk merancang rumus trigonometri dan menyusun bukti. 

 
Kompetensi dasar  

 
Materi Pokok dan 

Uraian Materi 
Pokok 

Indikator Nomor 
soal 

• Menggunakan  
rumus trigonome-
tri jumlah, selisih 
dua sudut dan 
sudut ganda 

• Merancang rumus 
trigonometri jum-
lah dan selisih 
dua sudut dan 
sudut ganda 

Trigonometri 
• Jumlah dua sudut 
• Selisih dua sudut 
• Sudut ganda 
  
• Rumus trigono – 

metri jumlah dan 
selisih dua sudut 

Siswa dapat  
1. menentukan nilai sinus suatu sudut  tanpa menggunakan tabel (kalkulator). 
2. menentukan nilai fungsi trigonometri cos ( A – B ), jika diketahui nilai sin A, cos B  dan A, 

B terletak di kuadran tertentu. 
3. menentukan nilai sin 2A, jika diketahui nilai tan A dan A di kuadran tertentu. 
4. menentukan nilai cos 2A, jika diketahui nilai sin A dan A di kuadran tertentu. 
5. menentukan  nilai cos (A+B), jika diketahui cos A cos B – sin A sin B. 
6. menentukan  nilai sin (A+B), jika diketahui sin A cos B – cos A sin B. 
7. menentukan nilai tan (A – B ), jika diketahui tan B = p. 

 
1 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 
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8. menentukan bentuk sederhana dari 

)cos()cos(
)sin()sin(

BABA
BABA

±±±
±±±  . 

9. menentukan nilai cosinus suatu sudut  tanpa menggunakan tabel (kalkulator). 
10. menentukan nilai fungsi trigonometri cos ( A – B ), jika diketahui nilai sin A, cos B  dan A, 

B terletak di kuadran tertentu. 

11. menentukan nilai tan (A – B ), jika diketahui 
BA
BA

tantan1
tantan

+
−  

12.  menentukan nilai tan (A + B ), jika diketahui 
BA
BA

tantan1
tantan

−
+  

13.  menentukan nilai cos 2A, jika diketahui nilai cos A dan A di kuadran tertentu. 
14.  menentukan nilai cos  2A, jika diketahui nilai tan A dan A di kuadran tertentu. 
15.  menentukan nilai sin  2A, jika diketahui nilai tan A dan A di kuadran tertentu. 

16.  menentukan nilai sin A, jika diketahui nilai tan 
2
1 A dan A di kuadran tertentu. 

17. menyebutkan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut . 
18. menentukan nilai tangen suatu sudut  tanpa menggunakan tabel (kalkulator).  
19. menentukan  nilai cos (A–B), jika diketahui cos A cos B + sin A sin B 
 
20.  menerapkan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut dalam pemecahan masalah 
21.  menentukan nilai cos 2A, jika diketahui nilai cos A dan A di kuadran tertentu. 
22.  menentukan nilai tan A, jika diketahui nilai cos 2A dan A di kuadran tertentu. 

23.  menentukan nilai cos 
2
1 A, jika diketahui nilai sin A dan A di kuadran tertentu. 

24.  menyebutkan rumus-rumus trigonometri sudut rangkap. 
25.  menyebutkan rumus-rumus penjumlahan dan perkalian trigonometri. 
26.  menentukan nilai 2 sin A cos B 
27.  menentukan nilai sin A – sin B 
28.  menentukan nilai sin A + sin B 
29.  menentukan nilai cos A + cos B 

 
8 
 
9 
10 
 
 

11 
 

12 
 

13 
14 
15 
 

16 
17 
18 
19 
 

20 
21 
22 
 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
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30.  menentukan nilai 2 cos A cos B – 2 sin C sin D 
31.  menerapkan rumus trigonometri sudut rangkap dalam pemecahan masalah 
32.  membuktikan identitas trigonometri 

33.  menentukan nilai 
BA
BA

sinsin
coscos

−
−  

34. menerapkan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut dalam pemecahan masalah. 
35. menentukan nilai cos A + cos B – cos  C 
36. menentukan nilai cos A sin B 
37. menentukan bentuk sederhana dari 2 cos (x + pπ ) cos (qπ  – x ) 
38. menentukan bentuk sederhana dari 2 sin (x + pπ ) cos (qπ  + x ) 
39. menentukan nilai  – 2 sin A sin B 
40. menentukan bentuk sederhana dari cos A – cos B 

 
30 
31 
32 
33 
 
 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
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SOAL TES UJI COBA 
 
Mata pelajaran : Matemtika 
Pokok Bahasan : Trigonometri 
Kelas / smt  : XI IA / 1 
Waktu  : 90 menit 

Petunjuk Umum: 
1. Tulis nama, kelas dan nomor absen pada lembar jawab yang telah disediakan. 
2. Periksa dan bacalah soal dengan baik, sebelum anda menjawab. 
3. Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru apabila ada soal yang tidak jelas. 
4. Kerjakan semua soal, selesaikan dahulu soal yang anda anggap mudah. 

 
Petunjuk khusus: Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara memberikan 
tanda silang (X) pada lembar jawab yang telah disediakan! 
 
1. Nilai sin 255 0  adalah …. 

a. ( ) 62
4
1

+−                                  d. ( ) 26
4
1

−  

b. ( ) 62
4
1

−                                     e. ( ) 62
4
1

+  

c. ( ) 62
4
1

−−  

2.   Diketahui  sin A = 
5
4  dan cos B = ,

13
5

−  A dan B di kuadran II, maka nilai cos (A–B) 

adalah …. 

a. 
65
33

−                                              d. 
65
56  

b. 
65
16                                                e. 

65
63  

c. 
65
33  

3. Jika tan A =
q
p  dan A sudut lancip, maka sin 2A = …. 

 a. 
22 q p

pq
+

                   d. 
22 q p

2pq
+

 

 b. 22 q p
q-p

+
 e. 22 q p

2pq
+

 

c. 22 q p
2q
+
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4.   Diketahui sin A = 
5
1

− ,  A di kuadran III. Nilai cos 2A = …. 

a. 
25
1  d. 

25
23  

b. 
25
2  e. 

25
24  

c. 
25
10  

5. cos 75 0  cos 15 0  – sin 75 0  sin 15 0  = ….  

a. 0  b. 
2
1   c. 2

2
1  d. 3

2
1  e. 1  

 
6.  sin 100 0  cos 10 0  – cos 100 0  sin 10 0  = 

a. 0  b. 
2
1   c. 2

2
1  d. 3

2
1  e. 1 

7. Jika tan 5 0  = p , maka tan 40 0 = …. 

a. 
p
p

−
+

1
1     c.

p
p

+
−

1
1   e. 21

1
p
p

−
+   

b. 
p

p+1    d. 
1

1
−p

  

8. Bentuk sederhana dari =
−++
−++

)cos()cos(
)sin()sin(

BABA
BABA  

a. tan (A+B) + tan(A – B)   c.tan A tan B  e. tan (A+B) 
b. tan (A+B) tan(A – B)   d.tan A  
 

9. cos 15 0 = …. 

a.  –
4
1 ( 2 + 3 )  c. 

4
1 ( 3 – 2 ) e. 

4
1 ( 6  + 2 ) 

b. –
4
1 ( 6 + 2 )  d. 

4
1  ( 6  – 3 ) 

10. Diketahui sin α  = 0,6 dan cos β  = 0,8  ( 90 0  < α  < 180 0   dan 0 0  <  β   < 90 0  ). Nilai  
cos (α –β   )=….  
a. –1,00   c. 0,00   e. 1,00 
b.  –0,28   d. 0,28     

11. Nilai ....
46tan106tan1
46tan106tan

00

00

=
+

−  

a. 
3
1 3    c. 3    e. 2 3  

b. 
2
1 3    d.  

2
3 3   
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12. Nilai ....
122tan8tan

22tan8tan
00

00

=
−

−−  

a. 0    c. 1    e. ~ 

b. 3
3
1    d. 3  

13. Diketahui cos A = 
13
12  dan A lancip,  maka nilai cos 2A = …. 

a. 
169
24    c.

169
109     e. 

169
144  

b. 
169
64    d. 

169
119  

14. Diketahui tan α  = 
2
1  untuk 0 

2
πα ≤≤ . Nilai cos 2α = …. 

a. 
25
2    c. 

5
1     e. 

5
4  

b. 
25
4    d. 

5
3  

  

15. Diketahui tan δ = 
3
1 , δ  sudut lancip. Nilai sin 2δ = …. 

a. 0,25   c. 0,60    e.0,80 
b. 0,50   d.0,75 

16. Diketahui tan =θ
2
1 p, 0 0 < θ

2
1 <90 0 , maka nilai sin θ  = …. 

a. 
)1( 2p

p
+

  c. 
)1(

3
2p

p
+

   e. 
)1(

5
2p

p
+

 

b. 
)1(

2
2p

p
+

  d. 
)1(

4
2p

p
+

 

17. Rumus berikut benar, kecuali …. 
a. cos (A – B) = cos A . cos B + sin A . sin B 
b. sin (A + B) = sin A . cos B + cos A . sin B 
c. cos (A + B) = cos A . cos B – sin A . sin B 
d. sin (A – B) = sin A . cos B + cos A . sin B 

e. 
B tan .A  tan 1

Btan  -Atan   B)-A(tan 
+

=  

18. Nilai dari tan 15° adalah …. 
a.  23 −                                         d. 13 +  

      b. 3  2 −                                         e. 32 +   
      c. 13 −     
                                               



 

 

141

19. ....  asin  . a  
3
1sin  a cos . a  

3
1cos =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + ππ   

a. 0                                                            d. 3
2
1  

      b. 
2
1                                                           e.1 

      c. 2
2
1  

20. F adalah gaya yang diperlukan untuk menarik sebuah beban pada bidang miring 
dengan kemiringan α  dan koefisien gesekan μ . Rumus gaya dinyatakan oleh             
F = )cos(sin αμαω + . Jika λμ tan= , maka gaya F dapat dinyatakan dengan …. 

a. F = 
λ

λαω
cos

)cos( −  d. F = 
λ

λαω
cos

)sin( +  

b. F = 
λ

λαω
cos

)cos( +  e. F = )tan( λαω +  

c. F =
λ

λαω
cos

)sin( −   

21. Jika ....  2 cos maka ,
b
a  cos == θθ  

a. 2

22

a
b a −       d. 2

22

a
b 2a +  

b. 2

22

b
a 2b −      e. 2

22

b
b 2a −  

c. 2

22

b
a 2b +  

22.  Jika cos 2A = 
25
7  , dan A merupakan sudut tumpul, maka tan A = …. 

a.
7
25

−       d. 
3
4

−  

b.
7
24

−       e. 
4
3

−  

c. 
3
5

−  

23. Jika sin A = 
5
4  , dan A merupakan sudut lancip, maka nilai cos 

2
1  A adalah …. 

a. 5
5
1       d. 5

2
1  

b. 
5
2       e. 52   

c. 5
5
2  
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24.  Rumus- rumus identitas trigonometri di bawah ini benar, kecuali …. 
      a. sin 2α  = 2 sin α  cos α                    d. cos 2 α  = 2  cos² α  - 1   

b. cos 2 α  = cos ²α -  sin² α      e. 
α
αα 2tan1

tan22tan
+

=  

c. cos 2 α  = 1 - 2 sin² α   
25. Rumus- rumus identitas trigonometri di bawah ini benar, kecuali …. 

a. 2 cos A cos B = cos (A + B) + cos (A – B) 
b. 2 sin A cos B  = sin (A + B) + sin (A – B)  
c. –2 sin A sin B = cos (A – B)– cos (A + B) 

d. sin P + sin Q = 2 sin 
2

QP +  cos 
2

QP −   

e. sin P – sin Q = 2 cos 
2

QP +  sin 
2

QP −     

26.  Nilai 2 sin 45 0 cos 15 0  adalah …. 

a. 
2
1 ( 3 +1) d. 2 3  + 1 

b. 
2
1 ( 3 +2) e. 2 ( 2  + 1 ) 

c. 3  + 1 
27. sin 3p – sin p = …. 

a. 2 sin 2p sin p d. 2 sin 2p cos p 
b. 2 cos p sin 2p e. 2cos 2p sin p 
c. cos 2p cos p  

28. sin ( a + π
2
1 ) + sin ( a – π

2
1 ) = …. 

a. 0  d. 
2
1 3  

b. 
2
1  e. 1 

c. 
2
1 2  

29.  cos ( π
2
1  + 2x ) + cos ( π

2
1  – 2x ) = …. 

a. 0 d. 2 sin 2x 
b. 2 cos 2x e. –2 cos 2x  
c. –2 sin 2x 

30. 2 cos 50 0 cos 40 0  – 2 sin 95 0 sin 85 0  = …. 
a. –1 d. 1 
b. –cos 10 0  e. 2 cos 10 0  
c. cos 10 0  
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31. Daya sesaat  dari suatu rangkaian listrik arus bolak-balik diberikan oleh persamaan    
P = 2I 2 R cos 2 ( αω +t ). Persamaan tersebut ekuivalen dengan …. 
a. P =  I 2 R sin 2 ( αω +t ) d. P =  I 2 R (1 + cos 2 ( αω +t )) 
b. P =  I 2 R cos 2 ( αω +t ) e. P =  I 2 R (1 + sin 2 ( αω +t )) 
c. P =  I 2 R (1 – cos 2 ( αω +t )) 

32. ....
cos3cos
sin3sin

=
+
−

aa
aa  

a. tan 2a d. 2 tan 2a 
b. tan a e. tan 4a 
c. tan 3a + tan a  

33. ....
15sin75sin
15cos75cos

00

00

=
−
−  

a.  –1 d. 
3
1 6  

b. 
2
1 2  e. 

2
1 6  

c. 1  
34. Sebuah roket yang tingginya h berdiri tegak 

pada peluncurannya. Si pengamat mengukur 
sudut antara garis horinsontal dengan 
puncak roket adalah α . Jarak si pengamat 
dengan roket adalah d. Sesaat setelah roket 
ditembakkan sejauh s, si pengamat 
mengukur lagi sudutnya adalah β .Nilai s 
dapat ditentukan oleh …. 

a. s = d 
βα
βα

coscos
)(sin +   

b. s = d 
βα
αβ

coscos
)(sin −   

c. s = d 
βα
αβ

sinsin
)(cos −  

d. s = d 
βα
βα

sinsin
)(cos +  

e. s = d ( tan αβ tan− ) 
35. Nilai cos 80 0 + cos 40 0  – cos 20 0  adalah …. 

a. –1 d. 
2
1 

b. –
2
1 e. 1 

c. 0 
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36. Nilai cos 75 0 sin 15 0  =…. 

a. 
2
1( 1 – 3 ) d.  

2
1( 2 – 3 ) 

b. 
4
1  ( 1 – 3 ) e. 2 – 3  

c. 
4
1  (2 – 3 ) 

 

37. Bentuk sederhana dari 2 cos ( x + π
4
1  ) cos ( π

4
3 – x ) adalah …. 

a. –cos ( 2x – 
2
1 π ) d. sin 2x – 1 

b. cos ( 2x + 
2
1 π ) e. cos 2x – 1 

c. cos ( 2x + π ) 

38. Bentuk sederhana dari 2 sin ( π
4
3 + p ) cos ( π

4
1 +  p) adalah …. 

a. 1 – sin 2p d. cos 2p 
b. 1 – cos 2p e. 1 + sin 2p 
c. –cos 2p 

39. –2 sin 67
2
1 0 sin 22

2
1 0 = …. 

a.  –
2
1 3  d.  

2
1  2  

b. –
2
1  2  e. 

2
1 3  

c. –
2
1  

40.  Bentuk sederhana dari cos 35 0  – cos 25 0 = …. 
a. –cos 10 0  d. sin 60 0  
b. –sin 5 0  e. cos 10 0  
c. sin 15 0  
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Kunci Jawaban Soal Tes Uji Coba 
 

1. A 21. E 
2. E 22. E 
3. E 23. C 
4. D 24. E 
5. A 25. C 
6. E 26. A 
7. C 27. E 
8. D 28. A 
9. E 29. A 
10. B 30. A 
11. C 31. D 
12. B 32. B 
13. D 33. A 
14. D 34. B 
15. C 35. C 
16. B 36. C 
17. D 37. D 
18. B 38. A 
19. B 39. B 
20. D 40. B 



 

 

146
Lampiran 7:  

Analisis Hasil Uji Coba Instrumen Hasil Belajar 
 
Analisis hasil uji coba instrumen hasil belajar meliputi. 

1. Daftar Nilai Pretes dan Postes 

2. Rekapitulasi Analisis Hasil Uji Coba Instrumen Hasil Belajar 

3. Soal Hasil Belajar   

4. Kunci Soal Hasil Belajar 
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DAFTAR NILAI PRETES DAN POSTES KELAS XI IA - 2 

    

No. N a m a Nilai 
Pretes 

Nilai 
Postes 

1 ADI DWI CAHYA 2.25 5.75 
2 AGUNG PRASETYO N 1.50 3.50 
3 AGUS ARIF WIBOWO 2.25 8.00 
4 AGUS TRIYANTO 3.00 5.75 
5 AHMAD MURDI FADLENI 2.50 3.50 
6 ANA FITRIANA 1.75 5.75 
7 ANIK PUJI LESTARI 4.75 8.00 
8 ANIS SA'ADAH 3.00 6.75 
9 ARIF KURNIAWAN 2.25 5.00 

10 DEWI ERVIANA 2.50 5.00 
11 DWI SETYANINGSIH 1.75 4.25 
12 EKO ZAENUDIN 2.00 7.50 
13 FATKHUL ULUM 3.00 8.25 
14 FITA LIANA 1.50 6.00 
15 FRENGKI WIBISONO 1.00 5.00 
16 HANIK LUTFIANA 3.50 6.25 
17 IMAM WAHYUDI 1.75 6.75 
18 KAYISSUL AROIYAH 3.00 6.75 
19 M. LATIF MAS'AD 1.50 3.75 
20 MARYANTO 1.75 7.25 
21 MASRUROH 1.75 3.75 
22 MUHLISIN 2.50 6.75 
23 MUNZAROAH 5.25 5.75 
24 MUSLIKHAH 2.50 4.75 
25 NIKA SOFIANA 2.00 6.50 
26 NURSIKA ANANTIA 2.00 2.75 
27 NURUL KHOTIMAH 2.25 6.50 
28 PAIMIN 1.00 4.50 
29 SITI KHUSNUL KHOTIMAH 1.50 2.50 
30 SOLIKUDIN FEBRIAN W 2.25 5.75 
31 SUPRIYADI 1.50 9.00 
32 SYABBA MUHAJIR PR 2.25 5.00 
33 TEGUH YUNIARTO 1.75 4.00 
34 TITIK MALIKAH    5.25 9.25 
35 UFIYANISYANI 4.50 9.25 
36 UMI CHOIRIYAH 4.00 8.25 
37 WUWUN WULAN SUCI 1.75 5.50 
38 YENI DEVIANI 1.75 7.00 
39 YUNI ARDIYANI 2.25 5.25 
40 ZUMROTUT TAKHIYAH 4.50 7.00 

Rata-rata 2.48 5.95 
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REKAPITULASI ANALISIS HASIL UJI COBA INSTRUMEN HASIL BELAJAR 
           
           
No. 
Item Validitas Kategori Tingkat 

kesukaran Kategori Daya 
Pembeda Kategori Sensiti-

vitas Kategori Kesimpulan Reliabili-
tas 

1 0.404 Valid 0.500 Sedang 0.455 Baik 0.325 Sensitiv   

0,8639 

2 0.121 Tidak Valid 0.575 Sedang 0.136 Jelek 0.350 Sensitiv Dibuang 
3 0.440 Valid 0.625 Sedang 0.545 Baik 0.375 Sensitiv   
4 0.486 Valid 0.775 Mudah 0.455 Baik 0.325 Sensitiv   
5 0.283 Tidak Valid 0.750 Mudah 0.182 Jelek -0.075 Tidak Sensitiv Dibuang 
6 0.404 Valid 0.875 Mudah 0.273 Sedang 0.475 Sensitiv   
7 0.317 Valid 0.875 Mudah 0.273 Sedang 0.575 Sensitiv   
8 0.686 Valid 0.625 Sedang 0.818 Baik Sekali 0.325 Sensitiv   
9 0.338 Valid 0.875 Mudah 0.364 Sedang 0.400 Sensitiv   

10 0.334 Valid 0.525 Sedang 0.455 Baik 0.350 Sensitiv   
11 0.332 Valid 0.850 Mudah 0.273 Sedang 0.475 Sensitiv   
12 0.427 Valid 0.675 Sedang 0.545 Baik 0.450 Sensitiv   
13 0.372 Valid 0.850 Mudah 0.273 Sedang 0.800 Sensitiv   
14 0.249 Tidak Valid 0.725 Mudah 0.273 Sedang 0.525 Sensitiv Dibuang 
15 0.395 Valid 0.550 Sedang 0.545 Baik 0.350 Sensitiv   
16 0.527 Valid 0.275 Sukar 0.636 Baik 0.250 Tidak Sensitiv Dikonsultasikan
17 0.296 Tidak Valid 0.975 Mudah 0.091 Jelek 0.675 Sensitiv Dibuang 
18 0.395 Valid 0.625 Sedang 0.455 Baik 0.375 Sensitiv   
19 -0.002 Tidak Valid 0.725 Mudah -0.091 Jelek Sekali 0.650 Sensitiv Dibuang 
20 0.559 Valid 0.600 Sedang 0.636 Baik 0.350 Sensitiv   
21 0.604 Valid 0.625 Sedang 0.909 Baik Sekali 0.325 Sensitiv   
22 0.505 Valid 0.500 Sedang 0.636 Baik 0.425 Sensitiv   
23 0.349 Valid 0.275 Sukar 0.364 Sedang 0.250 Tidak Sensitiv Dikonsultasikan
24 0.426 Valid 0.875 Mudah 0.909 Baik Sekali 0.425 Sensitiv   
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25 0.433 Valid 0.650 Sedang 0.545 Baik 0.425 Sensitiv   
26 0.500 Valid 0.625 Sedang 0.545 Baik 0.325 Sensitiv   
27 0.572 Valid 0.700 Sedang 0.636 Baik 0.500 Sensitiv   
28 0.380 Valid 0.650 Sedang 0.364 Sedang 0.325 Sensitiv   
29 0.595 Valid 0.600 Sedang 0.818 Baik Sekali 0.350 Sensitiv   
30 0.111 Tidak Valid 0.225 Sukar 0.000 Jelek -0.350 Tidak Sensitiv Dibuang 
31 0.511 Valid 0.275 Sukar 0.545 Baik 0.250 Tidak Sensitiv Dikonsultasikan
32 0.609 Valid 0.425 Sedang 0.727 Baik Sekali 0.325 Sensitiv   
33 0.500 Valid 0.625 Sedang 0.636 Baik 0.350 Sensitiv   
34 0.527 Valid 0.275 Sukar 0.636 Baik 0.275 Tidak Sensitiv Dikonsultasikan
35 0.499 Valid 0.425 Sedang 0.545 Baik 0.325 Sensitiv   
36 0.382 Valid 0.275 Sukar 0.455 Baik 0.275 Tidak Sensitiv Dikonsultasikan
37 0.056 Tidak Valid 0.050 Sukar 0.000 Jelek -0.075 Tidak Sensitiv Dibuang 
38 0.053 Tidak Valid 0.150 Sukar 0.091 Jelek 0.075 Tidak Sensitiv Dibuang 
39 0.131 Tidak Valid 0.875 Mudah 0.091 Jelek 0.275 Tidak Sensitiv Dibuang 
40 0.564 Valid 0.850 Mudah 0.455 Baik 0.475 Sensitiv   
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TES HASIL BELAJAR 

 
Mata pelajaran : Matemtika 
Pokok Bahasan : Trigonometri 
Kelas / smt  : XI IA / 1 
Waktu  : 90 menit 

Petunjuk Umum: 
1. Tulis nama, kelas dan nomor absen pada lembar jawab yang telah disediakan. 
2. Periksa dan bacalah soal dengan baik, sebelum anda menjawab. 
3. Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru apabila ada soal yang tidak jelas. 
4. Kerjakan semua soal, selesaikan dahulu soal yang anda anggap mudah. 

 
Petunjuk khusus: Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan cara memberikan 
tanda silang (X) pada lembar jawab yang telah disediakan! 
 
1. Nilai sin 255 0  adalah …. 

a. ( ) 62
4
1

+−                                  d. ( ) 26
4
1

−  

b. ( ) 62
4
1

−                                     e. ( ) 62
4
1

+  

c. ( ) 62
4
1

−−  

2. Jika tan A =
q
p  dan A sudut lancip, maka sin 2A = …. 

 a. 
22 q p

pq
+

                   d. 
22 q p

2pq
+

 

 b. 22 q p
q-p

+
 e. 22 q p

2pq
+

 

c. 22 q p
2q
+

 

3. Diketahui sin A = 
5
1

− ,  A di kuadran III. Nilai cos 2A = …. 

a. 
25
1  d. 

25
23  

b. 
25
2  e. 

25
24  

c. 
25
10  

4. sin 100 0  cos 10 0  – cos 100 0  sin 10 0  = 

a. 0  b. 
2
1   c. 2

2
1  d. 3

2
1  e. 1  
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5. Jika tan 5 0  = p , maka tan 40 0 = …. 

a. 
p
p

−
+

1
1     c.

p
p

+
−

1
1   e. 21

1
p
p

−
+   

b. 
p

p+1    d. 
1

1
−p

  

6. Bentuk sederhana dari =
−++
−++

)cos()cos(
)sin()sin(

BABA
BABA  

a. tan (A+B) + tan(A – B)   c.tan A tan B  e. tan (A+B) 
b. tan (A+B) tan(A – B)   d.tan A  
 

7. cos 15 0 = …. 

a.  –
4
1 ( 2 + 3 )  c. 

4
1 ( 3 – 2 ) e. 

4
1 ( 6  + 2 ) 

b. –
4
1 ( 6 + 2 )  d. 

4
1  ( 6  – 3 ) 

8. Diketahui sin α  = 0,6 dan cos β  = 0,8  ( 90 0  < α  < 180 0   dan 0 0  <  β   < 90 0  ). Nilai  
cos (α –β   )=….  
a. –1,00   c. 0,00   e. 1,00 
b.  –0,28   d. 0,28     
 

9. Nilai ....
46tan106tan1
46tan106tan

00

00

=
+

−  

a. 
3
1 3    c. 3    e. 2 3  

b. 
2
1 3    d.  

2
3 3   

 

10. Diketahui cos A = 
13
12  dan A lancip,  maka nilai cos 2A = …. 

a. 
169
24    c.

169
109     e. 

169
144  

b. 
169
64    d. 

169
119  

 

11. Diketahui tan δ = 
3
1 , δ  sudut lancip. Nilai sin 2δ = …. 

a. 0,25   c. 0,60    e.0,80 
b. 0,50   d.0,75  
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12. Diketahui tan =θ
2
1 p, 0 0 < θ

2
1 <90 0 , maka nilai sin θ  = …. 

a. 
)1( 2p

p
+

  c. 
)1(

3
2p

p
+

   e. 
)1(

5
2p

p
+

 

b. 
)1(

2
2p

p
+

  d. 
)1(

4
2p

p
+

 

 
13. Nilai dari tan 15° adalah …. 

a.  23 −                                         d. 13 +  
      b. 3  2 −                                         e. 32 +   
      c. 13 −               
                                    
14. F adalah gaya yang diperlukan untuk menarik sebuah beban pada bidang miring 

dengan kemiringan α  dan koefisien gesekan μ . Rumus gaya dinyatakan oleh             
F = )cos(sin αμαω + . Jika λμ tan= , maka gaya F dapat dinyatakan dengan …. 

a. F = 
λ

λαω
cos

)cos( −  d. F = 
λ

λαω
cos

)sin( +  

b. F = 
λ

λαω
cos

)cos( +  e. F = )tan( λαω +  

c. F =
λ

λαω
cos

)sin( −   

 

15. Jika ....  2 cos maka ,
b
a  cos == θθ  

a. 2

22

a
b a −       d. 2

22

a
b 2a +  

b. 2

22

b
a 2b −      e. 2

22

b
b 2a −  

c. 2

22

b
a 2b +  

 

16.  Jika cos 2A = 
25
7  , dan A merupakan sudut tumpul, maka tan A = …. 

a.
7
25

−       d. 
3
4

−  

b.
7
24

−       e. 
4
3

−  

c. 
3
5

−  
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17. Jika sin A = 
5
4  , dan A merupakan sudut lancip, maka nilai cos 

2
1  A adalah …. 

a. 5
5
1       d. 5

2
1  

b. 
5
2       e. 52   

c. 5
5
2  

18.  Rumus- rumus identitas trigonometri di bawah ini benar, kecuali …. 
      a. sin 2α  = 2 sin α  cos α                    d. cos 2 α  = 2  cos² α  - 1   

b. cos 2 α  = cos ²α -  sin² α      e. 
α
αα 2tan1

tan22tan
+

=  

c. cos 2 α  = 1 - 2 sin² α   
19. Rumus- rumus identitas trigonometri di bawah ini benar, kecuali …. 

a. 2 cos A cos B = cos (A + B) + cos (A – B) 
b. 2 sin A cos B  = sin (A + B) + sin (A – B)  
c. –2 sin A sin B = cos (A – B)– cos (A + B) 

d. sin P + sin Q = 2 sin 
2

QP +  cos 
2

QP −   

e. sin P – sin Q = 2 cos 
2

QP +  sin 
2

QP −     

 
20.  Nilai 2 sin 45 0 cos 15 0  adalah …. 

a. 
2
1 ( 3 +1) d. 2 3  + 1 

b. 
2
1 ( 3 +2) e. 2 ( 2  + 1 ) 

c. 3  + 1 
 

21. sin 3p – sin p = …. 
a. 2 sin 2p sin p d. 2 sin 2p cos p 
b. 2 cos p sin 2p e. 2cos 2p sin p 
c. cos 2p cos p  

22. sin ( a + π
2
1 ) + sin ( a – π

2
1 ) = …. 

a. 0  d. 
2
1 3  

b. 
2
1  e. 1 

c. 
2
1 2  
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23.  cos ( π
2
1  + 2x ) + cos ( π

2
1  – 2x ) = …. 

a. 0 d. 2 sin 2x 
b. 2 cos 2x e. –2 cos 2x  
c. –2 sin 2x 

24. Daya sesaat  dari suatu rangkaian listrik arus bolak-balik diberikan oleh persamaan    
P = 2I 2 R cos 2 ( αω +t ). Persamaan tersebut ekuivalen dengan …. 
a. P =  I 2 R sin  (2 αω 2+t ) d. P =  I 2 R (1 + cos (2 αω 2+t )) 
b. P =  I 2 R cos (2 αω 2+t ) e. P =  I 2 R (1 + sin (2 αω 2+t ) ) 
c. P =  I 2 R (1 – cos (2 αω 2+t )) 

25. ....
cos3cos
sin3sin

=
+
−

aa
aa  

a. tan 2a d. 2 tan 2a 
b. tan a e. tan 4a 
c. tan 3a + tan a  

26. ....
15sin75sin
15cos75cos

00

00

=
−
−  

a.  –1 d. 
3
1 6  

b. 
2
1 2  e. 

2
1 6  

c. 1  
27. Sebuah roket yang tingginya h berdiri tegak 

pada peluncurannya. Si pengamat mengukur 
sudut antara garis horinsontal dengan 
puncak roket adalah α . Jarak si pengamat 
dengan roket adalah d. Sesaat setelah roket 
ditembakkan sejauh s, si pengamat 
mengukur lagi sudutnya adalah β .Nilai s 
dapat ditentukan oleh …. 

a. s = d 
βα
βα

coscos
)(sin +   

b. s = d 
βα
αβ

coscos
)(sin −   

c. s = d 
βα
αβ

sinsin
)(cos −  

d. s = d 
βα
βα

sinsin
)(cos +  

e. s = d ( tan αβ tan− ) 
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28. Nilai cos 80 0 + cos 40 0  – cos 20 0  adalah …. 

a. –1 b. –
2
1  c. 0  d. 

2
1  e. 1 

29. Nilai cos 75 0 sin 15 0  =…. 

a. 
2
1( 1 – 3 ) d.  

2
1( 2 – 3 ) 

b. 
4
1  ( 1 – 3 ) e. 2 – 3  

c. 
4
1  (2 – 3 )  

30. Bentuk sederhana dari cos 35 0  – cos 25 0 = …. 
a. –cos 10 0  d. sin 60 0  
b. –sin 5 0  e. cos 10 0  
c. sin 15 0  
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Kunci Jawaban Tes Hasil Belajar 
 

1. A 16. E 
2. E 17. C 
3. D 18. E 
4.   E 19. C 
5. C 20. A 
6. D 21. E 
7. E 22. A 
8. B 23. A 
9. C 24. D 
10. D 25. B 
11. C 26. A 
12. B 27. B 
13. B 28. C 
14. D 29. C 
15. E 30. B 
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Lampiran 8:       

Lembar Pengamatan 
Pengelolaan Pembelajaran 

Nama Sekolah :       Kelas / sms :    
Mata Pelajaran :       Nama guru :   
Pokok Bahasan :       Hari, tanggal : 

Petunjuk : 

Berikut ini aspek yang diamati tentang pengelolaan model pembelajaran koopereratif yang dilaksanakan di 
dalam kelas. Berikan penilaian Anda dengan membubuhkan tanda (V) pada kolom yang tersedia.  
No. Item yang diamati Dilakukan Penilaian 

Ya Tidak 4 3 2 1 
I. Pendahuluan 

1. Menyampaikan standar kompetensi/ kompetensi dasar 
dan  model pembelajaran yang digunakan 

2. Memotivasi siswa/menghubungkan dengan pelajaran 
terdahulu 

      

II. 
 

Pelaksanaan 
1. Membimbing siswa menemukan konsep / menyajikan 

materi sesuai RP  
2. Membantu siswa membahas PR / soal-soal yang 

belum tuntas 
Tahap I: Pemberian tugas 
Memberikan tugas/pertanyaan kepada siswa 
Tahap II  : Mengorganisir siswa untuk belajar 
Membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang 
heterogen. 
Tahap III : Membimbing/mendorong siswa menyelesaikan 

tugas  
1. Membimbing/mendorong siswa untuk bertanggung 

jawab terhadap tugas yang diembannya dan 
mendiskusikannya dalam kelompok. 

2. Mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam 
diskusi kelompok ahli 

3. Mendorong siswa untuk berpartispasi dalam penularan 
ke kelompok asal 

4. Mmemberi penguatan terhadap prestasi siswa/ 
membimbing siswa menyelesaikan tugas 

Tahap IV : Menyajikan hasil belajar kelompok 
Mendorong/membimbing siswa untuk menyajikan hasil 
belajar kelompok di depan kelas 
Tahap V: Menganalisis dan mengevaluasi  hasil belajar 
1. Membantu siswa mengkaji ulang proses/hasil belajar 

kelompok/membimbing siswa menyelesaikan tugas 
yang belum tuntas 

2. Memberi tes berupa pop quiz atau lainnya  
3. Membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 

/ memberikan soal-soal latihan / PR 

     

III. Pengelolaan waktu       
IV. Suasana Kelas 

1. Siswa antusias 
2. Guru antusias 

      

Keterangan : 1. Kurang sekali  3. Baik   Pengamat 
2. Sedang   4. Baik sekali   

…………….     
NIP. 



 

 

158
Lampiran 9: 

 
Lembar Pengamatan Aktivitas Guru dan Siswa dalam Proses Pembelajaran 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Turnamen Belajar 
  

Nama Sekolah :       Pokok Bahasan : 
Mata Pelajaran :       Nama guru :   
Kelas / sms :     Hari, tanggal : 
Petunjuk Pengisian: 
Amatilah aktivitas guru  dan siswa dalam kelompok selama kegiatan pembelajaran yang sedang 
berlangsung. Isilah lembar pengamatan dengan prosedur sebagai berikut. 
1. Pengamat dalam melakukan pengamatan duduk di dekat kelompok yang diamati. 
2. Setiap 90 detik pengamat melakukan pengamatan aktivitas guru  dan siswa yang dominan, dan 30 detik 

berikutnya pengamat menuliskan kode kategori pengamatan. 
3. Pengamatan ditujukan untuk tiga kelompok yang dilakukan secara bergantian setiap periode waktu. 
4. Kode-kode kategori dituliskan secara berurutan sesuai dengan kejadian  pada baris dan kolom yang 

tersedia. 
5. Pengamatan terhadap guru dan siswa dilakukan bersamaan sejak guru menyampaikan pendahuluan. 
 
Kategori Pengamatan 

Aktivitas Guru 
2. Menyampaikan tujuan pembelajaran/model 

pembelajaran, memotivasi siswa, 
menghubungkan dengan pelajaran yang lalu. 

3. Membimbing/menjelaskan siswa menemu-
kan konsep/teori dan membahas PR/ soal-
soal yang belum tuntas. 

4. Memberikan tugas/pertanyaan kepada siswa   
5. Mengorganisir siswa untuk belajar 

kelompok (membagi siswa ke dalam 
kelompok, mendorong siswa untuk menye-
lesaikan tugas yang diberikan, mendorong 
siswa untuk belajar kelompok dengan siswa 
yang mendapat tugas yang sama/sejenis 
(kelompok ahli), mendorong siswa untuk 
menularkan hasil belajar kelompok ahli ke 
anggota kelompoknya, memberi penguatan 
terhadap prestasi siswa). 

6. Membimbing/mengamati siswa menyelesai-
kan tugas. 

7. Membimbing/mendorong siswa untuk 
menyajikan hasil belajar kelompok di depan 
kelas. 

8. Membantu menganalisis dan mengevaluasi 
hasil belajar kelompok meliputi: 
a. membantu siswa mengkaji ulang hasil 

belajar kelompok 
b. membimbing memecahkan/menyelesai-

kan tugas yang belum tuntas. 
c. Memberikan evaluasi / tes  

9. Membimbing siswa menyimpulkan hasil 
pembelajaran/ memberikan soal-soal 
latihan/PR.        

Aktivitas Siswa 
1. Mendengarkan/memperhatikan penjelasan 

guru atau siswa (termasuk mencatat yang 
relevan dengan PBM). 

2. Membaca/mencermati (buku siswa). 
3. Bekerja dalam menyelesaikan tugas 

meliputi. 
a.  Bekerja menyelesaikan tugas yang 

menjadi tanggung jawabnya               
(kelompok asal)  

b.  Bekerja menyelesaikan tugas (kelom 
pok ahli). 

c.   Melakukan kegiatan penularan hasil 
belajar kelompok ahli ke anggota 
kelompoknya 

4.    Bertanya antar siswa / guru, termasuk juga 
a.    Menyatakan pendapat / ide 
b.   Menanggapi pertanyaan guru/teman  

5.  Menyajikan hasil belajar kelompok di       
depan kelas. 

6.  Mengkaji ulang hasil belajar kelompok 
meliputi. 
a.  Mengkaji ulang hasil belajar kelom 

pok 
b.    Mengerjakan tes 

8.  Menyimpulkan hasil pembelajaran.  
. 
. 
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Nama siswa : 
         
          
         
         
         
 
Nama siswa : 
         
          
         
         
         
 
Nama siswa : 
         
          
         
         
         
 
Nama siswa : 
         
          
         
         
         
 
 

Nama siswa : 
         
         
         
         
         
 
Nama siswa : 
         
         
         
         
         
 
Nama siswa : 
         
         
         
         
         
 
Nama siswa : 
         
         
         

         
 
 

Nama siswa : 
         
         
         
         
         
 
Nama siswa : 
         
         
         
         
         
 
Nama siswa : 
         
         
         
         
         
 
Nama siswa : 
         
         
         

     
         
 
 

Nama Guru : 
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Lampiran 10:          
KEMAHIRAN BERPROSES 

( PERTEMUAN / RP KE -           ) 
            

Kel Org 
Ke- N a m a Pop 

Quiz Tugas
Turnamen Belajar 

Bertanya
Berperan 
dalam kel 

asal 

Berperan 
dalam kel 

ahli 
Rata-rata a b Rata-

rata 

I 

1 AHMAD SUTAMZIS                   
2 NUR KHAYATI                   
3 SUPRAPTO                   
4 AKHMAD NURUL SUBKHAN                   

II 

1 SITI MUSLIKHAH                   
2 YANU TRI WIBOWO                   
3 RIFA'TUZZULFA                   
4 SUGIARTO                   

III 

1 IMAM KUSAENI                   
2 SITI NUR WAKHIDAH                   
3 ITA FELANI                   
4 TEGUH BINAWAN                   

IV 

1 KARSIH                   
2 NUZULUL NIKMAH                   
3 MUSLIKHAH                   
4 SRI HARYANTI                   

V 

1 MULIA DWI SAPUTRI                   
2 HENI MUAYANAH                   
3 SYAMSIATUN A.F                   
4 ASHADI                   

VI 

1 AHMAD SAFARI                   
2 RENDIE ARI CH                   
3 WULANDARI                   
4 MARHAEN NUSANTARA P                   

VII 
1 DIYAH RAHMAWATI                   
2 RALIN HESTININGASTUTI                   
3 AGUS WIDODO                   
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4 MIFTAKHUN NIKMAH                   

VIII 

1 SRI MULYANI                   
2 ELFIRA INDAH ARYANI                   
3 MUHAMMAD ROYANI                   
4 MUJI SETIYANI                   

IX 

1 HUSNUL                   
2 NASIROH                   
3 AUNUNNISA                   
4 BAYU SEPTIAWAN                   

X 

1 CUCUK RODHIYAT                   
2 GUSMA HARDIANSYAH                   
3 SITI MASROKAH                   
4                     

  Rata-rata                   
Keterangan:  - Skor pop quiz, tugas, turnamen belajar          : 0 – 10 
 - Skor bertanya, berperan dalam kelompok asal/ahli: 5 ( sangat aktif), 4 (aktif), 3 (cukup aktif), 2 (pasif), 1 (sangat pasif)
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  Lampiran11: 
RESPON SISWA TERHADAP 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TURNAMEN BELAJAR 
 
Sekolah : SMA Negeri 1 Dempet     
Pokok Bahasan :        
 

Petunjuk: 

Berilah tanda cek (V) pada kolom yang sesuai, dan tulislah jawaban pada tempat yang 
tersedia. 

No. U r a i a n Kategori 
I. Bagaimana pendapat kalian mengenai: 

 
1. Materi pelajaran 
2. Buku siswa 
3. Aktivitas belajar di kelas 
4. Cara guru mengajar 
5. Turnamen Belajar    
 

Senang Tidak Senang 
 

II. Bagaimana pendapat kalian mengenai: 
 
1. Materi pelajaran 
2. Buku siswa 
3. Aktivitas belajar di kelas 
4. Cara guru mengajar 
5. Turnamen Belajar 
 

Baru Tidak Baru 
 

III. Bagaimana pendapat kalian mengenai: 
 
1. Buku siswa 
2. Aktivitas belajar di kelas   
3. Turnamen Belajar  
 

Membantu Tidak Membantu 
 

IV. Apakah kalian mendapat kesempatan lebih 
banyak untuk: 
1. Berpendapat dalam kelompok 
2. Menularkan pengetahuan ke anggota 

kelompok 
3. Memperoleh penjelasan dari teman 
4. Mendapat penghargaan baik dari teman atau 

guru 

Ya Tidak 
 

V. Bagaimana pendapat kalian mengenai: 
 
1. Berpendapat dalam kelompok 
2. Menularkan pengetahuan ke anggota 

kelompok 
3. Memperoleh penjelasan dari teman 
4. Mendapat penghargaan baik dari teman atau 

guru 

Mudah Tidak Mudah 
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VI. Apakah kalian berminat untuk mengikuti lagi 
kegiatan pembelajaran seperti yang telah kalian 
ikuti saat ini? 

Ya Tidak 
 

VII Beri komentar kalian terhadap 
a. Apakah kalian dapat memahami bahasa yang 

digunakan dalam buku siswa? (Ya / Tidak) 
………………………………………………..  

    ………………………………………………. 
 
b. Apakah kalian tertarik pada penampilannya 

(tulisannya, gambarnya, letak gambaranya) 
yang ada di buku siswa? 
   ……………………………………………..  

    ………………………………………………. 
 

 

Ya Tidak  
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Lampiran 12:        
 

RESPON GURU (OBSERVER) TERHADAP 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TURNAMEN BELAJAR 

  
   Jawablah angket ini menurut pendapat Saudara! 

  
1. Bagaimana pendapat Suadara tentang model pembelajaran kooperatif tipe 

turnamen belajar yang telah dikembangkan? 
Jawab : 
 
 
 
  

2. Apa kelebihan-kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar 
dalam pembelajaran matematika? 
Jawab: 
 
 
  

3. Apa hambatan-hambatan penerapan model pembelajaran tipe kooperatif 
turnamen belajar dalam pembelajaran matematika? Dan bagaimana cara 
mengatasinya? 
Jawab : 
 
 
 
  

4. Apakah Saudara yakin bahwa model pembelajaran kooperatif tipe turnamen 
belajar dapat meningkatkan aktivitas siswa, kemahiran berproses dan hasil 
belajar siswa pada bidang studi matematika, sehingga mencapai ketuntasan 
belajar? Mengapa? 
Jawab: 

 
 
 
 

5. Apakah semua materi matematika dapat diajarkan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar? Mengapa? 
Jawab: 
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Lampiran 13: Hasil Respon Observer 
 

RESPON GURU (OBSERVER) TERHADAP 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TURNAMEN BELAJAR 

  
   Jawablah angket ini menurut pendapat Saudara! 

  
1. Bagaimana pendapat Saudara tentang model pembelajaran kooperatif tipe 

turnamen belajar yang telah dikembangkan? 

Jawab : 

Sangat efektif dalam memacu minat dan kemampuan siswa untuk 

memperdalam materi, karena mereka tahu letak permasalahan dan 

pemecahannya.   

2. Apa kelebihan-kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar 

dalam pembelajaran matematika? 

Jawab: 

Lebih mudah dalam mencapai ketuntasan belajar, karena ada proses penularan 

sehingga kemampuan siswa dapat merata. 

3. Apa hambatan-hambatan penerapan model pembelajaran tipe kooperatif 

turnamen belajar dalam pembelajaran matematika? Dan bagaimana cara 

mengatasinya? 

Jawab : 

Memerlukan waktu yang lama untuk menerapkan model pembelajaran ini, 

tetapi dapat disikapi dengan pemberian tugas terstruktur dan dilengkapi 

penyajian materi dalam bentuk buku siswa yang baik.   

4. Apakah Saudara yakin bahwa model pembelajaran kooperatif tipe turnamen 

belajar dapat meningkatkan aktivitas siswa, kemahiran berproses dan hasil 

belajar siswa pada bidang studi matematika, sehingga mencapai ketuntasan 

belajar? Mengapa? 

Jawab: 

Ya, karena kerja sama pada setiap proses pembelajaran menuntut siswa untuk 

aktif. Pemberian apresiasi terhadap siswa atas apa yang telah mereka lakukan, 

menambah motivasi untuk meningkatkan kemahiran berproses sehingga 
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berdampak pada peningkatan hasil belajar. Akibatnya dapat mencapai 

ketuntasan belajar yang optimal. 

5. Apakah semua materi matematika dapat diajarkan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar? Mengapa? 

Jawab: 

Tidak, karena pada materi-materi tertentu model pembelajaran ini tidak bisa 

dilaksanakan.  
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RESPON GURU (OBSERVER) TERHADAP 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TURNAMEN BELAJAR 

  

   Jawablah angket ini menurut pendapat Saudara! 

  

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang model pembelajaran kooperatif tipe 

turnamen belajar yang telah dikembangkan? 

Jawab : 

Model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar bagus, karena ada 

komunikasi antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, sehingga ada 

kejelasan dan keterbukaan dalam menyampaikan pendapat.  

2. Apa kelebihan-kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar 

dalam pembelajaran matematika? 

Jawab: 

Siswa dapat mengetahui kekurangan/kesalahan secara jelas, sehingga hasil 

belajar dapat optimal.   

3. Apa hambatan-hambatan penerapan model pembelajaran tipe kooperatif 

turnamen belajar dalam pembelajaran matematika? Dan bagaimana cara 

mengatasinya? 

Jawab : 

Siswa yang berpengetahuan awal kurang akan mengalami kesulitan sehingga 

memerlukan apersepsi yang baik.  

4. Apakah Saudara yakin bahwa model pembelajaran kooperatif tipe turnamen 

belajar dapat meningkatkan aktivitas siswa, kemahiran berproses dan hasil 

belajar siswa pada bidang studi matematika, sehingga mencapai ketuntasan 

belajar? Mengapa? 

Jawab: 

Yakin, karena model ini dapat mendorong siswa untuk mempersiapkan diri 

lebih baik sebelum pelajaran dimulai. Di samping itu anak mempunyai mental 

untuk mengutarakan pendapat, sehingga aktivitas dan kemahiran berproses 
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siswa meningkat. Hal ini akan berdampak pada peningkatan hasil belajar 

untuk mencapai ketuntasan belajar yang optimal. 

5. Apakah semua materi matematika dapat diajarkan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar? Mengapa? 

Jawab: 

Tidak, karena ada beberapa materi yang membutuhkan lebih lama kalau 

menggunakan model pembelajaran ini.  
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Lampiran 14:   

DAFTAR NILAI PRETES DAN POSTES KELAS XI IA - 1 
  

No. N a m a Nilai 
Pretes 

Nilai 
Postes 

1 AGUS WIDODO 2.67 4.00 
2 AHMAD SAFARI 2.33 5.33 
3 AHMAD SUTAMZIS 4.00 8.33
4 AKHMAD NURUL SUBKHAN 3.00 6.33
5 ASHADI 1.67 4.33 
6 AUNUNNISA 5.67 5.67 
7 BAYU SEPTIAWAN 3.67 6.00 
8 CUCUK RODHIYAT 3.33 7.00 
9 DIYAH RAHMAWATI 3.67 7.67
10 ELFIRA INDAH ARYANI 3.00 6.67
11 GUSMA HARDIANSYAH 3.00 5.00 
12 HENI MUAYANAH 3.33 7.00 
13 HUSNUL 4.33 6.33 
14 IMAM KUSAENI 2.67 3.67 
15 ITA FELANI 3.33 6.00
16 KARSIH 2.67 6.67
17 MARHAEN NUSANTARA P 2.33 5.67 
18 MIFTAKHUN NIKMAH 4.33 5.67 
19 MUHAMMAD ROYANI 3.00 6.67 
20 MUJI SETIYANI 7.00 9.33 
21 MULIA DWI SAPUTRI 4.33 6.00
22 MUSLIKHAH 4.33 7.33
23 NASIROH 4.67 8.67 
24 NUR KHAYATI 3.00 6.33 
25 NUZULUL NIKMAH 3.67 9.33 
26 RALIN HESTININGASTUTI 5.67 7.67 
27 RENDIE ARI CH 3.67 6.67
28 RIFA'TUZZULFA 3.67 7.67
29 SITI MASROKAH 3.67 7.33 
30 SITI MUSLIKHAH 2.67 4.33 
31 SITI NUR WAKHIDAH 4.00 8.33 
32 SRI HARYANTI 3.67 7.00 
33 SRI MULYANI 3.00 8.00
34 SUGIARTO 2.33 5.67
35 SUPRAPTO 5.33 8.67 
36 SYAMSIATUN A.F 2.00 6.00 
37 TEGUH BINAWAN 3.00 6.00 
38 WULANDARI 5.33 9.67 
39 YANU TRI WIBOWO 2.33 7.00
40   

Rata-rata 3.57 6.69 
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Lampiran 15: 
Uji Normalitas Hasil Postes 

 
Hipotesis 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai 

berikut 

Descriptive Statistics

39 6.6926 1.45976 3.67 9.67 5.6700 6.6700 7.6700Hasil Poste
N Mean Std. DeviationMinimumMaximum 25th 50th (Median) 75th

Percentiles

 

Hasil Postes

1 2.3 -1.3
1 2.3 -1.3
2 2.3 -.3
1 2.3 -1.3
1 2.3 -1.3
4 2.3 1.7
5 2.3 2.7
3 2.3 .7
4 2.3 1.7
4 2.3 1.7
2 2.3 -.3
3 2.3 .7
1 2.3 -1.3
2 2.3 -.3
2 2.3 -.3
2 2.3 -.3
1 2.3 -1.3

39

3.67
4.00
4.33
5.00
5.33
5.67
6.00
6.33
6.67
7.00
7.33
7.67
8.00
8.33
8.67
9.33
9.67
Total

Observed N Expected N Residual

 

Test Statistics

12.000
16

.744

Chi-Squarea

df
Asymp. Sig.

Hasil Postes

17 cells (100.0%) have expected frequencies less
than 5. The minimum expected cell frequency is 2.3.

a. 
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Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh 2χ hitung  = 12,000 dengan siginifikansi 0,744 > 

0,05 , sehingga Ho diterima artinya data berdistribusi normal. Atau 2χ tabel  dengan dk = 

17 – 1= 16 dan α = 5 % sebesar 27,587, oleh karena 2χ hitung  = 12,000 < 2χ tabel = 

27,587, maka Ho diterima.  

Histogram dari data hasil postes dapat dilihat pada gambar dibawah.  

Hasil Postes

10.09.08.07.06.05.04.0

Hasil Postes
14

12

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = 1.46  
Mean = 6.7

N = 39.00

 

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan hasil postes berdistribusi normal. 
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Lampiran 16 

Uji Perbedaan Hasil Belajar Antara Kelompok Atas, Kelompok Menengah, dan 

Kelompok Bawah 

oH    :   Tidak ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang berasal dari 

kelompok atas, kelompok menengah, dan kelompok  bawah setelah 

diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar 

aH     :   Terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang berasal dari ke-

lompok  bawah, kelompok menengah, dan kelompok atas setelah 

diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar.   

 Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut. 

Descriptives

Nilai Postes

11 7.4845 1.73998 .52462 6.3156 8.6535 4.33 9.67
17 6.6682 1.29132 .31319 6.0043 7.3322 3.67 8.67
11 5.9382 1.04159 .31405 5.2384 6.6379 4.00 7.33
39 6.6926 1.45976 .23375 6.2194 7.1658 3.67 9.67

Atas
Menengah
Bawah
Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

Uji Homogenitas varians 

Ho : ketiga varians sama 

Ha : Ketiga varians berbeda 

Ho diterima jika probabilitas (signifikans) > 0,05 

Test of Homogeneity of Variances

Nilai Postes

1.736 2 36 .191

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 

Dari tabel diperoleh nilai Levene Statistic sebesar 1,736 dengan signifikansi 0,191 > 0,05. 

Dengan demikian Ho diterima artinya ketiga varians sama. 
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Uji F 

Ho : rata-rata ketiga kelompok adalah sama 

Ha : rata-rata ketiga kelompok adalah berbeda 

Jika F hitung >F tabel  dengan siginifikan 0,05, maka Ho ditolak. 

ANOVA

Nilai Postes

13.170 2 6.585 3.496 .041
67.804 36 1.883
80.974 38

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh F hitung = 3,496 dengan siginifikansi 0,041. Sedang 

F tabel  dengan signifikansi 5% (dk. 2,37) =3,25. Jadi   F hitung > F tabel , dengan demikian Ho 

ditolak, artinya rata-rata ketiga kelompok berbeda secara signifikan.  

Uji LSD dan Tukey HSD 

Untuk mengetahui perbedaan ketiga kelompok digunakan uji LSD dan Tukey HSD 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Nilai Postes

.8163 .53105 .286 -.4817 2.1144
1.5464* .58519 .032 .1160 2.9767
-.8163 .53105 .286 -2.1144 .4817
.7301 .53105 .365 -.5680 2.0281

-1.5464* .58519 .032 -2.9767 -.1160
-.7301 .53105 .365 -2.0281 .5680
.8163 .53105 .133 -.2607 1.8933

1.5464* .58519 .012 .3595 2.7332
-.8163 .53105 .133 -1.8933 .2607
.7301 .53105 .178 -.3470 1.8071

-1.5464* .58519 .012 -2.7332 -.3595
-.7301 .53105 .178 -1.8071 .3470

(J) Kelompok
Menengah
Bawah
Atas
Bawah
Atas
Menengah
Menengah
Bawah
Atas
Bawah
Atas
Menengah

(I) Kelompok
Atas

Menengah

Bawah

Atas

Menengah

Bawah

Tukey HSD

LSD

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh probailitas antara kelompok atas dan bawah sebesar 

0,012 <  0,05, maka Ho ditolak artinya kedua kelompok berbeda secara signifikan. 

Dengan demikian terdapat perbedaan hasil belajar antara  kelompok atas dan kelompok 

bawah. 
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Lampiran 17: 
 

Uji Pengaruh Antara Kemahiran Berproses Terhadap Hasil Belajar 
 

Ho : Tidak Terdapat pengaruh antara kemahiran berproses dengan hasil 

belajar 

Ha : Terdapat pengaruh antara kemahiran berproses dengan hasil belajar 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai 

berikut 

Descriptive Statistics

6.6926 1.45976 39
7.2938 1.42517 39

Hasil Belajar
Kemahiran Berprose

Mean Std. Deviation N

 

Correlations

1.000 .805
.805 1.000

. .000
.000 .

39 39
39 39

Hasil Belajar
Kemahiran Berproses
Hasil Belajar
Kemahiran Berproses
Hasil Belajar
Kemahiran Berproses

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Hasil Belajar
Kemahiran
Berproses

 

Berdasarkan tabel diatas, korelasi antara kemahiran berproses dengan hasil belajar 

sebesar 80,5% dengan taraf signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan kemahiran 

berproses mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan hasil belajar. 

Variables Entered/Removedb

Kemahiran
Berproses

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Hasil Belajarb. 
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Model Summaryb

.805a .648 .639 .87764
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kemahiran Berprosesa. 

Dependent Variable: Hasil Belajarb. 
 

Berdasarkan tabel diatas, kontribusi kemahiran berproses terhadap hasil belajar 

sebesar 64,8%. Hal ini menunjukkan kemahiran berproses memberi 

sumbangan/pengaruh terhadap hasil belajar sebesar 64,8% sedang sisanya 35,2% 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

ANOVAb

52.475 1 52.475 68.126 .000a

28.500 37 .770
80.974 38

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kemahiran Berprosesa. 

Dependent Variable: Hasil Belajarb. 
 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai F hitung = 68,126 dengan taraf signifikansi 

0,000 menunjukkan terdapat pengaruh kemahiran berproses terhadap hasil belajar 

yang sangat kuat atau Ho ditolak artinya terdapat pengaruh antara kemahiran 

berproses dengan hasil belajar. 

Coefficientsa

.678 .742 .914 .367

.825 .100 .805 8.254 .000
(Constant)
Kemahiran Berproses

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Hasil Belajara. 
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Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai koefisien a = 0,678 dan b = 0,825. Dengan 

demikian persamaan regresinya adalah 
^
Y  = 0,678 + 0,825 X . Dimana Y = hasil 

belajar, dan X = Kemahiran berproses. 
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Lampiran 18: 

Uji Ketuntasan Belajar 

Hipotesis: 

oH  : oμ     < 6,00   (Belum mencapai ketuntasan belajar) 

aH  : ≥oμ  6,00       (Telah mencapai ketuntasan belajar). 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut 

One-Sample Statistics

39 66.9256 14.59760 2.33749Hasil Postes
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

One-Sample Test

2.963 38 .005 6.9256 2.1936 11.6576Hasil Postes
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 60

 

Dari tabel diperoleh harga t hitung = 2,963 dengan dk = 38, sedang t tabel  dengan dk= 38 

dengan tingkat kepercayaan 95%  (0,05) adalah 2,021 . Dengan demikian t hitung = 2,963 > 

t tabel = 2,021, maka oH  di tolak artinya hasil belajar lebih dari 6,00 atau telah mencapai 

ketuntasan belajar. Atau dari table diperoleh probabilitas (signifikan) = 0,005 < 0,05, 

maka oH  ditolak. 
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Lampiran 19: Rencana Pembelajaran 

RENCANA PEMBELAJARAN 

(RP – 01) 

 

Pokok bahasan :  Trigonometri 

Sub Pokok Bahasan :  Rumus jumlah sudut dan selisih dua sudut 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas / Prog / smst : XI IA / 1 

Pertemuan ke  :  1 

Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 

a. Standar Kompetensi. 

Menggunakan manipulasi aljabar untuk merancang rumus trigonometri dan 

menyusun bukti.  

b. Kompetensi dasar 

1. Menggunakan rumus trigonometri jumlah dua sudut, selisih dua sudut dan sudut 

ganda 

2. Merancang rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, dan sudut rangkap 

c. Materi Pembelajaran 

Buku siswa h. 4 – 9  

Memotivasi siswa (Buku Guru, h. 1 – 5) 

Uji Kompetensi – 01,  Uji Kompetensi – 02, Pop Quiz–01 (Buku Guru h. 3)  

d. Pembelajaran  

1.   Model pembelajaran :  Pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar 

2.   Metode :  Kombinasi Ceramah, Tanya jawab, pemecahan masalah, 

dan tugas 

3.   Media   :  Penggaris, Kalkulator/tabel trigonometri 

4.   Kegiatan Pembelajaran 

Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang heterogen dengan anggota 

3 – 4  siswa dalam setiap kelompoknya. 
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a. Pendahuluan (10 menit) 

- Guru menyampaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar dan model 

pembelajaran hari ini. 

- Guru memotivasi siswa dengan menanyakan kepada mereka tentang: 

A. Bagaimana menentukan jarak antara kapal A dengan kapal B jika 

diketahui posisi kapal dari pelabuhan dengan sudut tertentu ? 

B. Guru menunjukkan cara menentukan jarak antara kapal A dengan 

kapal B dengan menggunakan rumus aturan cosinus dan rumus jarak. 

b. Kegiatan Inti ( 75 menit) 

Guru membimbing/menjelaskan siswa menemukan konsep rumus jumlah 

sudut dan selisih dua sudut (Buku Siswa, 4 – 5) dan contoh 01 (contoh di 

papan tulis, buku guru h .3,  20 menit). Selanjutnya guru melakukan fase-

fase model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar. 

Fase 1 :   Mengorientasi siswa pada masalah secara kelompok (10 menit) 

- Guru mengajukan masalah yang ada di Uji Kompetensi–01  

(Buku Siswa h. 8) yang berisi 4 buah soal kepada setiap 

kelompok.  

- Guru meminta setiap kelompok mencermati masalah tersebut, 

kemudian guru mendistribusikan soal yang ada sehingga setiap 

anggota kelompok mendapat  1 soal yang harus diselesaikan. 

- Siswa berusaha menguasai materi sesuai dengan soal yang 

diterima dan mengerjakan soal yang menjadi tanggung jawabnya. 

Fase 2 :  Mengorganisir siswa untuk belajar dalam kelompok ahli (10 menit) 

- Guru membimbing siswa yang mendapat soal  yang sama untuk 

berkelompok membentuk kelompok baru (kelompok ahli) untuk 

mendiskusikan hasil jawaban sehingga diperoleh hasil yang 

paling benar. 

- Hasil jawaban yang paling benar tersebut dipahami dan dicatat 

untuk dibawa kembali ke kelompok asal. 
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Fase 3 : Mengorganisir siswa untuk belajar kembali dalam kelompok asal 

(10 menit) 

- Setelah selesai siswa kembali kekelompok asal dan menularkan 

hasil yang diperoleh ke anggota kelompoknya. Jika dipandang 

perlu penularan tersebut dapat dilakukan secara berurutan mulai 

nomor 1 s/d nomor 4. 

- Setiap anggota harus menguasai semua penyelesaian dari 

masalah yang diberikan. 

Fase 4:  Menyajikan dan mengevaluasi hasil belajar kelompok (25 menit) 

- Guru memberi kesempatan kepada kelompok / siswa untuk 

menyajikan hasil diskusi di papan tulis. 

- Guru membantu siswa mengkaji ulang hasil yang ditulis dipapan 

tulis, sehingga siswa memperoleh persepsi yang sama. 

- Guru membimbing memecahkan/menyelesaikan tugas yang 

belum tuntas. 

- Guru memberikan pop quis (buku guru h. 3)  

c.  Penutup ( 5 menit)  

-  Guru membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. 

- Guru memberikan tugas rumah berupa mengerjakan Uji Kompeten         

si–02 (Buku Siswa h. 8 – 9).  

E. Daftar Pustaka 

      Johanes. 2005. Matematika 2A. Jakarta: Yudistira 

Marthen Kanginan. 2005. Matematika untuk SMA Kelas II (Kelas XI) semester 1. 

Bandung: Grafindo 
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RENCANA PEMBELAJARAN 

(RP – 02) 

 

Pokok bahasan :  Trigonometri 

Sub Pokok Bahasan :  Rumus jumlah sudut dan selisih dua sudut 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas / Prog / smst : XI IA / 1 

Pertemuan ke  :  2 

Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 

A. Standar Kompetensi. 

Menggunakan manipulasi aljabar untuk merancang rumus trigonometri dan 

menyusun bukti.  

B. Kompetensi dasar 

1. Menggunakan rumus trigonometri jumlah dua sudut, selisih dua sudut dan sudut 

ganda 

2. Merancang rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, dan sudut rangkap 

C. Materi Pembelajaran 

Buku siswa, h. 4 – 9  

Buku Guru h. 5 – 6 

Uji Kompetensi – 02, Uji Kompetensi – 03, serta Pop Quiz–02 (Buku Guru h. 6 ) 

D. Pembelajaran  

1.   Model pembelajaran :  Pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar 

2.   Metode :  Kombinasi Ceramah, Tanya jawab, pemecahan masalah, 

dan tugas 

3.   Media  : Penggaris, Kalkulator/tabel trigonometri 

4.   Kegiatan Pembelajaran 

Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang heterogen dengan anggota 

3 – 4  siswa dalam setiap kelompoknya. 

a. Pendahuluan (5 menit) 

- Guru menyampaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar dan model 

pembelajaran hari ini. 
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- Guru memotivasi siswa dengan menanyakan kepada mereka tentang tugas 

pentingnya mengerjakan soal – soal yang diberikan dan ada tidaknya 

kesulitan yang dihadapinya.  

b. Kegiatan Inti ( 80 menit) 

Guru menawarkan kepada siswa untuk mengemukakan ide/cara 

menyelesaikan kesulitan yang dikemukakan oleh siswa lain, atau guru 

membimbing/menjelaskan siswa menemukan cara menyelesaikan kesulitan 

yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas yang ada, atau menawarkan/ 

menunjuk beberapa siswa untuk mengerjakan tugas di papan tulis (25 

menit). Selanjutnya guru melakukan fase-fase model pembelajaran 

kooperatif tipe turnamen belajar. 

Fase 1 :   Mengorientasi siswa pada masalah secara kelompok (10 menit) 

- Guru mengajukan masalah yang ada di Uji Kompetensi – 02 

(Buku Siswa h.8 – 9)  yang berjumlah 4 buah soal kepada setiap 

kelompok. 

- Guru meminta setiap kelompok mencermati masalah tersebut, 

kemudian guru mendistribusikan soal yang ada sehingga setiap 

anggota kelompok mendapat  1 soal yang harus diselesaikan. 

- Siswa berusaha menguasai materi sesuai dengan soal yang 

diterima dan mengerjakan soal yang menjadi tanggung jawabnya. 

Fase 2 :  Mengorganisir siswa untuk belajar dalam kelompok ahli (10 menit) 

- Guru membimbing siswa yang mendapat soal  yang sama untuk 

berkelompok membentuk kelompok baru (kelompok ahli) untuk 

mendiskusikan hasil jawaban sehingga diperoleh hasil yang 

paling benar. 

- Hasil jawaban yang paling benar tersebut dipahami dan dicatat 

untuk dibawa kembali ke kelompok asal. 
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Fase 3 : Mengorganisir siswa untuk belajar kembali dalam kelompok asal 

(10 menit) 

- Setelah selesai siswa kembali kekelompok asal dan menularkan 

hasil yang diperoleh ke anggota kelompoknya. Jika dipandang 

perlu penularan tersebut dapat dilakukan secara berurutan. 

- Setiap anggota harus menguasai semua penyelesaian dari 

masalah yang diberikan. 

Fase 4:  Menyajikan dan mengevaluasi hasil belajar kelompok (25 menit) 

- Guru memberi kesempatan kepada kelompok / siswa untuk 

menyajikan hasil diskusi di papan tulis. 

- Guru membantu siswa mengkaji ulang hasil yang ditulis dipapan 

tulis, sehingga siswa memperoleh persepsi yang sama. 

- Guru membimbing memecahkan/menyelesaikan tugas yang 

belum tuntas. 

- Guru memberikan pop quis (buku guru h.6)  

c. Penutup ( 5 menit)  

-  Guru membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. 

- Guru memberikan tugas rumah berupa mengerjakan Uji Kompetensi –03 

(Buku Siswa h. 9 – 10)  serta memotivasi siswa untuk lebih giat belajar.          

E.  Daftar Pustaka 

Johanes. 2005. Matematika 2A. Jakarta: Yudistira 

Marthen Kanginan. 2005. Matematika untuk SMA Kelas II (Kelas XI) semester 1. 

Bandung: Grafindo 
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RENCANA PEMBELAJARAN 

(RP – 03) 

 

Pokok bahasan :  Trigonometri 

Sub Pokok Bahasan :  Rumus jumlah sudut dan selisih dua sudut 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas / Prog / smst : XI IA  / 1 

Pertemuan ke  :  3 

Alokasi waktu  : 1 x 45 menit 

A. Standar Kompetensi. 

Menggunakan manipulasi aljabar untuk merancang rumus trigonometri dan 

menyusun bukti.  

B. Kompetensi dasar 

1.   Menggunakan rumus trigonometri jumlah dua sudut, selisih dua sudut dan sudut 

ganda 

2.  Merancang rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, dan sudut rangkap 

C. Materi Pembelajaran 

Buku siswa, h.4 – 9 

Buku Guru h. 6 – 7  

Uji Kompetensi – 02, Uji Kompetensi – 03, Pop Quiz–03 (Buku Guru h. 7).  

D. Pembelajaran  

1.   Model pembelajaran :  Pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar 

2.   Metode : Kombinasi Ceramah, Tanya jawab, pemecahan masalah, 

dan tugas 

3.   Media  : Penggaris, Kalkulator/tabel trigonometri 

4.   Kegiatan Pembelajaran 

Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang heterogen dengan anggota 

3 – 4  siswa dalam setiap kelompoknya. 

a. Pendahuluan (3 menit) 

- Guru menyampaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar dan model 

pembelajaran hari ini. 
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- Guru memotivasi siswa dengan menanyakan kepada mereka tentang 

pentingnya mengerjakan soal – soal yang diberikan dan ada tidaknya 

kesulitan yang dihadapinya.  

b. Kegiatan Inti ( 37 menit) 

- Guru menawarkan kepada siswa untuk mengemukakan ide/cara 

menyelesaikan kesulitan yang dikemukakan oleh siswa lain, atau guru 

membimbing/menjelaskan siswa menemukan cara menyelesaikan 

kesulitan yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas yang ada (7 menit).  

- Guru meminta siswa mendiskusikan soal yang belum terselesaikan pada  

pada Uji Kompetensi – 02 ( 10  menit). 

- Guru meminta beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil yang 

diperoleh di papan tulis. Selanjutnya guru membimbing mengkaji ulang/ 

mengevaluasi hasil yang ditulis di papan tulis, sehingga siswa memperoleh 

persepsi yang sama ( 10 menit). 

- Guru memberikan pop quiz (Buku Guru h.7, 10 menit)  

c. Penutup ( 5 menit)  

Guru membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. 

Guru memberikan tugas mempelajari Buku Siswa h. 10 – 12 dan 

mengerjakan Uji Kompetensi – 05 (Buku Siswa h. 15) serta memotivasi 

siswa untuk lebih giat belajar.          

E. Daftar Pustaka 

Johanes. 2005. Matematika 2A. Jakarta: Yudistira 

Marthen Kanginan. 2005. Matematika untuk SMA Kelas II (Kelas XI) semester 1. 

Bandung: Grafindo 
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RENCANA PEMBELAJARAN 

(RP – 04) 

 

Pokok bahasan :  Trigonometri 

Sub Pokok Bahasan :  Rumus trigonometri sudut rangkap 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas / Prog / smst : XI IA / 1 

Pertemuan ke  :  4 

Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 

A. Standar Kompetensi. 

Menggunakan manipulasi aljabar untuk merancang rumus trigonometri dan 

menyusun bukti.  

B. Kompetensi dasar 

1.   Menggunakan rumus trigonometri jumlah dua sudut, selisih dua sudut dan sudut 

rangkap 

2.  Merancang rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, dan sudut rangkap 

C. Materi Pembelajaran 

Buku Siswa, h. 10 – 18  

Buku Guru h. 7 – 10  

Uji Kompetensi –04, Uji Kompetensi –05, Pop Quiz–04 (Buku Guru h. 8) 

D. Pembelajaran  

1.   Model pembelajaran :  Pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar 

2.   Metode : Kombinasi Ceramah, Tanya jawab, pemecahan masalah, 

dan tugas 

3.   Media  : Penggaris, Kalkulator/tabel trigonometri 

4.   Kegiatan Pembelajaran 

Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang heterogen dengan anggota 

3 – 4  siswa dalam setiap kelompoknya. 

a. Pendahuluan (3 menit) 

- Guru menyampaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar dan model 

pembelajaran hari ini. 
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- Guru memotivasi siswa dengan menanyakan kepada mereka tentang 

pengetahuan prasyarat yang harus dimiliki. 

b. Kegiatan Inti ( 82 menit) 

Guru membimbing/menjelaskan siswa menemukan konsep rumus 

trigonometri sudut rangkap (Buku Siswa, h. 10) dan contoh 02 (contoh di 

papan tulis, Buku Guru h. 8, 20 menit). Selanjutnya guru melakukan fase-

fase model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar. 

Fase 1 :   Mengorientasi siswa pada masalah secara kelompok (10 menit) 

- Guru mengajukan masalah yang ada di Uji Kompetensi – 04 

(Buku Siswa h. 14 – 15) yang berisi 4 buah soal kepada setiap 

kelompok.  

- Guru meminta setiap kelompok mencermati masalah tersebut, 

kemudian guru mendistribusikan soal yang ada sehingga setiap 

anggota kelompok mendapat  1 soal yang harus diselesaikan. 

- Siswa berusaha menguasai materi sesuai dengan soal yang 

diterima dan mengerjakan soal yang menjadi tanggung jawabnya. 

Fase 2 :  Mengorganisir siswa untuk belajar dalam kelompok ahli (10 menit) 

- Guru membimbing siswa yang mendapat soal  yang sama untuk 

berkelompok membentuk kelompok baru (kelompok ahli) untuk 

mendiskusikan hasil jawaban sehingga diperoleh hasil yang 

paling benar. 

- Hasil jawaban yang paling benar tersebut dipahami dan dicatat 

untuk dibawa kembali ke kelompok asal. 

Fase 3 : Mengorganisir siswa untuk belajar kembali dalam kelompok asal 

(10 menit) 

- Setelah selesai siswa kembali kekelompok asal dan menularkan 

hasil yang diperoleh ke anggota kelompoknya. Jika dipandang 

perlu penularan tersebut dapat dilakukan secara berurutan mulai 

nomor 1 s/d nomor 4. 

- Setiap anggota harus menguasai semua penyelesaian dari Uji 

Kompetensi – 04 (Buku Siswa h. 14 - 15). 
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Fase 4:  Menyajikan dan mengevaluasi hasil belajar kelompok (32 menit) 

- Guru memberi kesempatan kepada kelompok / siswa untuk 

menyajikan hasil diskusi di papan tulis. 

- Guru membantu siswa mengkaji ulang hasil yang ditulis dipapan 

tulis, sehingga siswa memperoleh persepsi yang sama. 

- Guru membimbing memecahkan/menyelesaikan tugas yang 

belum tuntas. 

- Guru memberikan pop quis (buku guru h. 8)  

c.  Penutup ( 5 menit)  

-  Guru membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. 

- Guru memberikan tugas rumah berupa mengerjakan Uji Kompetensi – 05 

serta memotivasi untuk lebih giat belajar.  

D. Daftar Pustaka 

Johanes. 2005. Matematika 2A. Jakarta: Yudistira 

Marthen Kanginan. 2005. Matematika untuk SMA Kelas II (Kelas XI) semester 1. 

Bandung: Grafindo 
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RENCANA PEMBELAJARAN 

(RP – 05) 

 

Pokok bahasan :  Trigonometri 

Sub Pokok Bahasan :  Rumus trigonometri sudut rangkap 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas / Prog / smst : XI IA / 1 

Pertemuan ke  :  5 

Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 

A. Standar Kompetensi. 

Menggunakan manipulasi aljabar untuk merancang rumus trigonometri dan 

menyusun bukti.  

B. Kompetensi dasar 

1.  Menggunakan rumus trigonometri jumlah dua sudut, selisih dua sudut dan sudut 

rangkap 

2.  Merancang rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, dan sudut rangkap 

C. Materi Pembelajaran 

Buku Siswa, h. 10 – 18   

Buku Guru h. 11 – 12  

Uji Kompetensi –05, Uji Kompetensi –06,  Pop Quiz–05 (Buku Guru h. 12) 

D. Pembelajaran  

1.   Model pembelajaran :  Pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar 

2.   Metode : Kombinasi Ceramah, Tanya jawab, pemecahan masalah, 

dan tugas 

3.   Media  : Penggaris, Kalkulator/tabel trigonometri 

4.   Kegiatan Pembelajaran 

Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang heterogen dengan anggota 

3 – 4  siswa dalam setiap kelompoknya. 

a. Pendahuluan (3 menit) 

- Guru menyampaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar dan model 

pembelajaran hari ini. 
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- Guru memotivasi siswa dengan menanyakan kepada mereka tentang tugas 

pentingnya mengerjakan soal – soal yang diberikan dan ada tidaknya 

kesulitan yang dihadapinya.  

b. Kegiatan Inti ( 82 menit) 

Guru menawarkan kepada siswa untuk mengemukakan ide/cara 

menyelesaikan kesulitan yang dikemukakan oleh siswa lain, atau guru 

membimbing/menjelaskan siswa menemukan cara menyelesaikan kesulitan 

yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas yang ada, atau menawarkan/ 

menunjuk beberapa siswa untuk mengerjakan tugas di papan tulis (20 

menit). Selanjutnya guru melakukan fase-fase model pembelajaran 

kooperatif tipe turnamen belajar. 

Fase 1 :   Mengorientasi siswa pada masalah secara kelompok (10 menit) 

- Guru mengajukan masalah yang ada di Uji Kompetensi – 05 dan 

Uji Kompetensi – 06 (Buku Siswa h. 15 – 16)  yang berjumlah 4 

buah soal kepada setiap kelompok. 

- Guru meminta setiap kelompok mencermati masalah tersebut, 

kemudian guru mendistribusikan soal yang ada sehingga setiap 

anggota kelompok mendapat  1 soal yang harus diselesaikan. 

- Siswa berusaha menguasai materi sesuai dengan soal yang 

diterima dan mengerjakan soal yang menjadi tanggung jawabnya. 

Fase 2 :  Mengorganisir siswa untuk belajar dalam kelompok ahli (10 menit) 

- Guru membimbing siswa yang mendapat soal  yang sama untuk 

berkelompok membentuk kelompok baru (kelompok ahli) untuk 

mendiskusikan hasil jawaban sehingga diperoleh hasil yang 

paling benar. 

- Hasil jawaban yang paling benar tersebut dipahami dan dicatat 

untuk dibawa kembali ke kelompok asal. 
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Fase 3 : Mengorganisir siswa untuk belajar kembali dalam kelompok asal 

(10 menit) 

- Setelah selesai siswa kembali kekelompok asal dan menularkan 

hasil yang diperoleh ke anggota kelompoknya. Jika dipandang 

perlu penularan tersebut dapat dilakukan secara berurutan. 

- Setiap anggota harus menguasai semua penyelesaian dari 

masalah yang diberikan. 

Fase 4:  Menyajikan dan mengevaluasi hasil belajar kelompok (32 menit) 

- Guru memberi kesempatan kepada kelompok / siswa untuk 

menyajikan hasil diskusi di papan tulis. 

- Guru membantu siswa mengkaji ulang hasil yang ditulis dipapan 

tulis, sehingga siswa memperoleh persepsi yang sama. 

- Guru membimbing memecahkan/menyelesaikan tugas yang 

belum tuntas. 

- Guru memberikan pop quis (buku guru h.12)  

c. Penutup ( 5 menit)  

-  Guru membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. 

- Guru memberikan tugas rumah berupa mengerjakan Uji Kompetensi – 06 

(Buku Siswa h. 16) serta memotivasi siswa untuk lebih giat belajar.          

E. Daftar Pustaka 

Johanes. 2005. Matematika 2A. Jakarta: Yudistira 

Marthen Kanginan. 2005. Matematika untuk SMA Kelas II (Kelas XI) semester 1. 

Bandung: Grafindo 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 
 

 

RENCANA PEMBELAJARAN 

(RP – 06) 

 

Pokok bahasan :  Trigonometri 

Sub Pokok Bahasan :  Rumus trigonometri sudut rangkap 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas / Prog / smst : XI IA / 1 

Pertemuan ke  :  6 

Alokasi waktu  : 1 x 45 menit 

A. Standar Kompetensi. 

Menggunakan manipulasi aljabar untuk merancang rumus trigonometri dan 

menyusun bukti.  

B. Kompetensi dasar 

1.  Menggunakan rumus trigonometri jumlah dua sudut, selisih dua sudut dan sudut 

rangkap 

2. Merancang rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, dan sudut rangkap 

C. Materi Pembelajaran 

Buku siswa, h. 10 – 18   

Buku Guru h. 12 – 13  

Uji Kompetensi –05, Uji Kompetensi –06, Pop Quiz–06 (Buku Guru h. 13) 

D. Pembelajaran  

1.   Model pembelajaran :  Pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar 

2.   Metode : Kombinasi Ceramah, Tanya jawab, pemecahan masalah, 

dan tugas 

3.   Media  : Penggaris, Kalkulator/tabel trigonometri 

4.   Kegiatan Pembelajaran 

Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang heterogen dengan anggota 

3 – 4  siswa dalam setiap kelompoknya. 

a. Pendahuluan (3 menit) 

- Guru menyampaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar dan model 

pembelajaran hari ini. 



194 
 

 

- Guru memotivasi siswa dengan menanyakan kepada mereka tentang   

pentingnya mengerjakan soal – soal yang diberikan dan ada tidaknya 

kesulitan yang dihadapinya.  

b. Kegiatan Inti ( 35 menit) 

- Guru menawarkan kepada siswa untuk mengemukakan ide/cara 

menyelesaikan kesulitan yang dikemukakan oleh siswa lain, atau guru 

membimbing/menjelaskan siswa menemukan cara menyelesaikan 

kesulitan yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas yang ada (7 menit).  

- Guru meminta siswa mendiskusikan soal yang belum terselesaikan pada  

pada Uji Kompetensi – 05 ( 10  menit). 

- Guru meminta beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil yang 

diperoleh di papan tulis. Selanjutnya guru membimbing mengkaji ulang/ 

mengevaluasi hasil yang ditulis di papan tulis, sehingga siswa memperoleh 

persepsi yang sama ( 10 menit). 

- Guru memberikan pop quiz (Buku Guru h. 13,  10 menit)  

c. Penutup ( 5 menit)  

Guru membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. 

Guru memotivasi siswa untuk lebih giat belajar karena pertemuan 

berikutnya ada tes turnamen belajar.          

D. Daftar Pustaka 

Johanes. 2005. Matematika 2A. Jakarta: Yudistira 

Marthen Kanginan. 2005. Matematika untuk SMA Kelas II (Kelas XI) semester 1. 

Bandung: Grafindo 
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RENCANA PEMBELAJARAN 

(RP – 07) 

 

Pokok bahasan :  Trigonometri 

Sub Pokok Bahasan :  Rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, 

sudut rangkap 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas / Prog / smst : XI IA / 1 

Pertemuan ke  :  7 

Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 

A. Standar Kompetensi. 

Menggunakan manipulasi aljabar untuk merancang rumus trigonometri dan 

menyusun bukti.  

B. Kompetensi dasar 

1.  Menggunakan rumus trigonometri jumlah dua sudut, selisih dua sudut dan sudut 

ganda 

2.  Merancang rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, dan sudut rangkap 

C. Materi Pembelajaran 

Buku guru h. 13 – 16  

D. Pembelajaran  

1.   Model pembelajaran :  Pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar 

2.   Metode  :  -  

3.   Media  :  - 

4.   Kegiatan Pembelajaran 

a. Pendahuluan (5 menit) 

- Guru menyampaikan aturan turnamen belajar yang terdiri 2 ronde. 

b. Kegiatan Inti ( 80 menit) 

 Fase 1 :   Siswa mengerjakan soal TB – 01a ( 20 menit) 

- Guru meminta siswa duduk sesuai dengan aturan yang disepakati.  

- Guru meminta siswa mengerjakan soal TB – 01a secara mandiri. 

Siswa menjawab  soal objektif beserta cara penyelesaiannya. 
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Fase 2 :  Mengadakan penskoran (5 menit) 

- Guru memberikan kunci jawaban dan siswa mencocokkan secara 

silang dengan hasil pekerjaan temannya. 

Fase 3 : Mengorganisir siswa untuk belajar kembali dalam kelompok asal 

(20 menit) 

- Setelah selesai melakukan penskoran, siswa kembali kekelompok 

asal dan mendiskusikan soal TB – 01a, sehingga diharapkan 

semua siswa dapat menyelesaikan semua soal TB–01a.  

Fase 4:  Siswa mengerjakan soal TB – 01b ( 20 menit) 

- Guru meminta siswa duduk sesuai dengan aturan yang disepakati.  

- Guru meminta siswa mengerjakan soal TB – 01b secara mandiri. 

Di samping siswa menjawab  soal objektif dengan menuliskan 

huruf yang memuat jawaban, juga diminta untuk menguraikan 

cara penyelesainnya. 

Fase 5 :  Mengadakan penskoran (5 menit) 

- Guru memberikan kunci jawaban dan siswa mencocokkan secara 

silang dengan hasil pekerjaan temannya. 

Fase 6 : Mengorganisir siswa untuk belajar kembali dalam kelompok asal 

(10 menit) 

- Siswa kembali ke kelompok asal, salah seorang siswa merekap 

hasil yang diperoleh dan melaporkannya hasil belajar semua 

anggota kelompoknya. 

- Setelah selesai, mereka mendiskusikan soal TB – 01b, sehingga 

diharapkan semua siswa dapat menyelesaikan semua soal TB–

01b.  

c.  Penutup ( 5 menit)  

-  Guru memberikan mengumumkan hasil sementara berdasarkan hasil yang 

diperoleh berdasarkan penskoran yang telah dilakukan. Hasil Finalnya 

akan diberitahukan pada pertemuan berikutnya. 
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- Guru memberikan tugas memahami buku siswa h . 16 – 17 .    

E. Daftar Pustaka 

Johanes. 2005. Matematika 2A. Jakarta: Yudistira 

Marthen Kanginan. 2005. Matematika untuk SMA Kelas II (Kelas XI) semester 1. 

Bandung: Grafindo 
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RENCANA PEMBELAJARAN 

(RP – 08) 

 

Pokok bahasan :  Trigonometri 

Sub Pokok Bahasan :  Rumus Penjumlahan dan Perkalian Trigonometri 

(Mengubah bentuk perkalian menjadi bentuk 

penjumlahan) 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas / Prog / smst : XI IA / 1 

Pertemuan ke  :  8 

Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 

A. Standar Kompetensi. 

Menggunakan manipulasi aljabar untuk merancang rumus trigonometri dan 

menyusun bukti.  

B. Kompetensi dasar 

1. Menggunakan rumus trigonometri jumlah dua sudut, selisih dua sudut dan sudut 

rangkap 

2. Merancang rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, dan sudut rangkap 

C. Materi Pembelajaran 

Buku siswa, h. 16 – 18  

Buku Guru h.16 – 19   

Uji Kompetensi –07, Uji Kompetensi –08,  dan  Pop Quiz–07 (Buku Guru h. 17) 

D. Pembelajaran  

1.   Model pembelajaran :  Pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar 

2.   Metode : Kombinasi Ceramah, Tanya jawab, pemecahan masalah, 

dan tugas 

3.   Media  : Penggaris, Kalkulator/tabel trigonometri 

4.   Kegiatan Pembelajaran 

Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang heterogen dengan anggota 

3 – 4  siswa dalam setiap kelompoknya. 
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a. Pendahuluan (5 menit) 

- Guru menyampaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar dan model 

pembelajaran hari ini. 

- Guru memotivasi siswa dengan menanyakan kepada mereka tentang 

pengetahuan prasyarat yang harus dimiliki. 

b.   Kegiatan Inti ( 80 menit) 

Guru membimbing/menjelaskan siswa menemukan konsep rumus 

penjumlahan dan perkalian trigonometri/Mengubah bentuk perkalian 

menjadi bentuk penjumlahan (Buku Siswa, h.16) dan contoh 04  (contoh di 

papan tulis, Buku Guru h.16,  15 menit). Selanjutnya guru melakukan fase-

fase model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar. 

Fase 1 :   Mengorientasi siswa pada masalah secara kelompok (10 menit) 

- Guru mengajukan masalah yang ada di Uji Kompetensi –07, Uji 

Kompetensi –08  (Buku Siswa h. 17-18) yang berisi 4 buah soal 

kepada setiap kelompok.  

- Guru meminta setiap kelompok mencermati masalah tersebut, 

kemudian guru mendistribusikan soal yang ada sehingga setiap 

anggota kelompok mendapat  1 soal yang harus diselesaikan. 

- Siswa berusaha menguasai materi sesuai dengan soal yang 

diterima dan mengerjakan soal yang menjadi tanggung jawabnya. 

Fase 2 :  Mengorganisir siswa untuk belajar dalam kelompok ahli (10 menit) 

- Guru membimbing siswa yang mendapat soal  yang sama untuk 

berkelompok membentuk kelompok baru (kelompok ahli) untuk 

mendiskusikan hasil jawaban sehingga diperoleh hasil yang 

paling benar. 

- Hasil jawaban yang paling benar tersebut dipahami dan dicatat 

untuk dibawa kembali ke kelompok asal. 

Fase 3 : Mengorganisir siswa untuk belajar kembali dalam kelompok asal 

(10 menit) 

- Setelah selesai siswa kembali kekelompok asal dan menularkan 

hasil yang diperoleh ke anggota kelompoknya. Jika dipandang 
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perlu penularan tersebut dapat dilakukan secara berurutan mulai 

nomor 1 s/d nomor 4. 

- Setiap anggota harus menguasai semua penyelesaian dari     

masalah yang diberikan. 

Fase 4:  Menyajikan dan mengevaluasi hasil belajar kelompok (35 menit) 

- Guru memberi kesempatan kepada kelompok / siswa untuk 

menyajikan hasil diskusi di papan tulis. 

- Guru membantu siswa mengkaji ulang hasil yang ditulis dipapan 

tulis, sehingga siswa memperoleh persepsi yang sama. 

- Guru membimbing memecahkan/menyelesaikan tugas yang 

belum tuntas. 

- Guru memberikan pop quis (buku guru h. 17)  

c.  Penutup ( 5 menit)  

-  Guru membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. 

- Guru memberikan tugas rumah berupa mengerjakan Uji Kompetensi –08 

(Buku Siswa h.17 ),  dan memotivasi untuk lebih giat belajar.  

E. Daftar Pustaka 

Johanes. 2005. Matematika 2A. Jakarta: Yudistira 

Marthen Kanginan. 2005. Matematika untuk SMA Kelas II (Kelas XI) semester 1. 

Bandung: Grafindo 
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RENCANA PEMBELAJARAN 

(RP – 09) 

 

Pokok bahasan :  Trigonometri 

Sub Pokok Bahasan :  Rumus Penjumlahan dan Perkalian Trigonometri 

(Mengubah bentuk perkalian menjadi bentuk 

penjumlahan) 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas / Prog / smst : XI IA / 1 

Pertemuan ke  :  09 

Alokasi waktu  : 1 x 45 menit 

A. Standar Kompetensi. 

Menggunakan manipulasi aljabar untuk merancang rumus trigonometri dan 

menyusun bukti.  

B. Kompetensi dasar 

1. Menggunakan rumus trigonometri jumlah dua sudut, selisih dua sudut dan sudut 

rangkap 

2. Merancang rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, dan sudut rangkap 

C. Materi Pembelajaran 

Buku siswa, h. 16 – 18   

Buku Guru h. 19 – 20  

Uji Kompetensi – 08, Uji Kompetensi –09,  dan Pop Quiz–08 (Buku Guru h. 20 ) 

D. Pembelajaran  

1.   Model pembelajaran :  Pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar 

2.   Metode : Kombinasi Ceramah, Tanya jawab, pemecahan masalah, 

dan tugas 

3.   Media  : Penggaris, Kalkulator/tabel trigonometri 

4.   Kegiatan Pembelajaran 

Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang heterogen dengan anggota 

3 – 4  siswa dalam setiap kelompoknya. 
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a. Pendahuluan (3 menit) 

- Guru menyampaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar dan model 

pembelajaran hari ini. 

- Guru memotivasi siswa dengan menanyakan kepada mereka tentang 

pentingnya mengerjakan soal – soal yang diberikan dan ada tidaknya 

kesulitan yang dihadapinya.  

b. Kegiatan Inti ( 35 menit) 

- Guru menawarkan kepada siswa untuk mengemukakan ide/cara 

menyelesaikan kesulitan yang dikemukakan oleh siswa lain, atau guru 

membimbing/menjelaskan siswa menemukan cara menyelesaikan 

kesulitan yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas yang ada (7 menit).  

- Guru meminta siswa mendiskusikan soal yang belum terselesaikan pada  

pada Uji Kompetensi – 08 ( 10  menit). 

- Guru meminta beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil yang 

diperoleh di papan tulis. Selanjutnya guru membimbing mengkaji ulang/ 

mengevaluasi hasil yang ditulis di papan tulis, sehingga siswa memperoleh 

persepsi yang sama ( 10 menit). 

- Guru memberikan pop quiz (Buku Guru h. 20, 10 menit)  

c. Penutup ( 5 menit)  

Guru membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. 

Guru memberikan tugas mempelajari Buku Siswa h. 18 dan mengerjakan 

Uji Kompetensi – 11 (Buku Siswa h. 19) serta memotivasi siswa untuk lebih 

giat belajar.          

E. Daftar Pustaka 

Johanes. 2005. Matematika 2A. Jakarta: Yudistira 

Marthen Kanginan. 2005. Matematika untuk SMA Kelas II (Kelas XI) semester 1. 

Bandung: Grafindo 

 

 

 



203 
 

 

RENCANA PEMBELAJARAN 

(RP – 10) 

 

Pokok bahasan :  Trigonometri 

Sub Pokok Bahasan :  Rumus Penjumlahan dan Perkalian Trigonometri 

(Mengubah bentuk penjumlahan menjadi bentuk 

perkalian) 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas / Prog / smst : XI IA / 1 

Pertemuan ke  :  10 

Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 

A. Standar Kompetensi. 

Menggunakan manipulasi aljabar untuk merancang rumus trigonometri dan 

menyusun bukti.  

B. Kompetensi dasar 

1. Menggunakan rumus trigonometri jumlah dua sudut, selisih dua sudut dan sudut 

rangkap 

2.  Merancang rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, dan sudut rangkap 

C. Materi Pembelajaran 

Buku siswa, h. 18 – 20   

Buku Guru h. 20 – 23  

Uji Kompetensi –10, Uji Kompetensi –11,  Uji Kompetensi –12,  dan Pop Quiz–09 

(Buku Guru h. 21) 

D. Pembelajaran  

1.   Model pembelajaran :  Pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar 

2.   Metode : Kombinasi Ceramah, Tanya jawab, pemecahan masalah, 

dan tugas 

3.   Media  : Penggaris, Kalkulator/tabel trigonometri 

4.   Kegiatan Pembelajaran 

Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang heterogen dengan anggota 

3 – 4  siswa dalam setiap kelompoknya. 
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a. Pendahuluan (5 menit) 

- Guru menyampaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar dan model 

pembelajaran hari ini. 

- Guru memotivasi siswa dengan menanyakan kepada mereka tentang tugas 

pentingnya mengerjakan soal – soal yang diberikan dan ada tidaknya 

kesulitan yang dihadapinya.  

b. Kegiatan Inti ( 80 menit) 

Guru membimbing/menjelaskan siswa menemukan konsep rumus 

penjumlahan dan perkalian trigonometri/mengubah bentuk penjumlahan 

menjadi bentuk perkalian (Buku Siswa, h.18) dan contoh 05  (contoh di 

papan tulis, Buku Guru h.21,  15 menit). Selanjutnya guru melakukan 

fase-fase model pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar. 

Fase 1 :   Mengorientasi siswa pada masalah secara kelompok (10 menit) 

- Guru mengajukan masalah yang ada di Uji Kompetensi –10, Uji 

Kompetensi –11 (Buku Siswa h.19-20)  yang berjumlah 4 buah 

soal kepada setiap kelompok.  

- Guru meminta setiap kelompok mencermati masalah tersebut, 

kemudian guru mendistribusikan soal yang ada sehingga setiap 

anggota kelompok mendapat  1 soal yang harus diselesaikan. 

- Siswa berusaha menguasai materi sesuai dengan soal yang 

diterima dan mengerjakan soal yang menjadi tanggung jawabnya. 

Fase 2 :  Mengorganisir siswa untuk belajar dalam kelompok ahli (10 

menit) 

- Guru membimbing siswa yang mendapat soal  yang sama untuk 

berkelompok membentuk kelompok baru (kelompok ahli) untuk 

mendiskusikan hasil jawaban sehingga diperoleh hasil yang 

paling benar. 

- Hasil jawaban yang paling benar tersebut dipahami dan dicatat 

untuk dibawa kembali ke kelompok asal. 
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Fase 3 : Mengorganisir siswa untuk belajar kembali dalam kelompok asal 

(10 menit) 

- Setelah selesai siswa kembali kekelompok asal dan menularkan 

hasil yang diperoleh ke anggota kelompoknya. Jika dipandang 

perlu penularan tersebut dapat dilakukan secara berurutan. 

- Setiap anggota harus menguasai semua penyelesaian dari 

masalah yang diberikan. 

Fase 4:  Menyajikan dan mengevaluasi hasil belajar kelompok (35 menit) 

- Guru memberi kesempatan kepada kelompok / siswa untuk 

menyajikan hasil diskusi di papan tulis. 

- Guru membantu siswa mengkaji ulang hasil yang ditulis dipapan 

tulis, sehingga siswa memperoleh persepsi yang sama. 

- Guru membimbing memecahkan/menyelesaikan tugas yang 

belum tuntas. 

- Guru memberikan pop quis (buku guru h. 21)  

c. Penutup ( 5 menit)  

-  Guru membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. 

- Guru memberikan tugas rumah berupa mengerjakan Uji Kompetensi – 11, 

Uji Kompetensi – 12, Uji Kompetensi – 13, dan memotivasi siswa untuk 

lebih giat belajar.          

E. Daftar Pustaka 

Johanes. 2005. Matematika 2A. Jakarta: Yudistira 

Marthen Kanginan. 2005. Matematika untuk SMA Kelas II (Kelas XI) semester 1. 

Bandung: Grafindo 
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RENCANA PEMBELAJARAN 

(RP – 11) 

 

Pokok bahasan :  Trigonometri 

Sub Pokok Bahasan :  Rumus Penjumlahan dan Perkalian Trigonometri 

(Mengubah bentuk penjumlahan menjadi bentuk 

perkalian) 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas / Prog / smst : XI IA / 1 

Pertemuan ke  :  11 

Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 

A. Standar Kompetensi. 

Menggunakan manipulasi aljabar untuk merancang rumus trigonometri dan 

menyusun bukti.  

B. Kompetensi dasar 

1. Menggunakan rumus trigonometri jumlah dua sudut, selisih dua sudut dan sudut 

rangkap 

2. Merancang rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, dan sudut rangkap 

C. Materi Pembelajaran 

Buku siswa, h. 18 – 20   

Buku Guru h. 23 – 24  

Uji Kompetensi – 11, Uji Kompetensi –12, Uji Kompetensi – 13 dan  Pop Quiz–10 

(Buku Guru h. 24) 

D. Pembelajaran  

1.   Model pembelajaran :  Pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar 

2.   Metode : Kombinasi Ceramah, Tanya jawab, pemecahan masalah, 

dan tugas 

3.   Media  : Penggaris, Kalkulator/tabel trigonometri 

4.   Kegiatan Pembelajaran 

Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang heterogen dengan anggota 

3 – 4  siswa dalam setiap kelompoknya. 
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a. Pendahuluan (5 menit) 

- Guru menyampaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar dan model 

pembelajaran hari ini. 

- Guru memotivasi siswa dengan menanyakan kepada mereka tentang 

pengetahuan prasyarat yang harus dimiliki. 

b.   Kegiatan Inti ( 80 menit) 

Guru menawarkan kepada siswa untuk mengemukakan ide/cara 

menyelesaikan kesulitan yang dikemukakan oleh siswa lain, atau guru 

membimbing/menjelaskan siswa menemukan cara menyelesaikan kesulitan 

yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas yang ada, atau menawarkan/ 

menunjuk beberapa siswa untuk mengerjakan tugas di papan tulis (15 

menit). Selanjutnya guru melakukan fase-fase model pembelajaran 

kooperatif tipe turnamen belajar. 

Fase 1 :   Mengorientasi siswa pada masalah secara kelompok (15 menit) 

- Guru mengajukan masalah yang ada di Uji Kompetensi – 13 

(Buku Siswa h. 20) dan Uji Kompetensi hal. 26 yang berisi 2 

buah soal kepada setiap kelompok. 

- Guru meminta setiap kelompok mencermati masalah tersebut, 

kemudian guru mendistribusikan soal yang ada sehingga setiap 

anggota kelompok mendapat  1 soal yang harus diselesaikan. 

- Siswa berusaha menguasai materi sesuai dengan soal yang 

diterima dan mengerjakan soal yang menjadi tanggung jawabnya. 

Fase 2 :  Mengorganisir siswa untuk belajar dalam kelompok ahli (15 menit) 

- Guru membimbing siswa yang mendapat soal  yang sama untuk 

berkelompok membentuk kelompok baru (kelompok ahli) untuk 

mendiskusikan hasil jawaban sehingga diperoleh hasil yang 

paling benar. 

- Hasil jawaban yang paling benar tersebut dipahami dan dicatat 

untuk dibawa kembali ke kelompok asal. 
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Fase 3 : Mengorganisir siswa untuk belajar kembali dalam kelompok asal 

(15 menit) 

- Setelah selesai siswa kembali kekelompok asal dan menularkan 

hasil yang diperoleh ke anggota kelompoknya. Jika dipandang 

perlu penularan tersebut dapat dilakukan secara berurutan.  

- Setiap anggota harus menguasai semua penyelesaian dari     

masalah yang diberikan. 

Fase 4:  Menyajikan dan mengevaluasi hasil belajar kelompok (20 menit) 

- Guru memberi kesempatan kepada kelompok / siswa untuk 

menyajikan hasil diskusi di papan tulis. 

- Guru membantu siswa mengkaji ulang hasil yang ditulis dipapan 

tulis, sehingga siswa memperoleh persepsi yang sama. 

- Guru membimbing memecahkan/menyelesaikan tugas yang 

belum tuntas. 

- Guru memberikan pop quis (buku guru h. 24)  

c.  Penutup ( 5 menit)  

-  Guru membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. 

- Guru memberikan tugas rumah berupa mengerjakan Uji Kompetensi 

halaman 22 – 27   dan memotivasi untuk lebih giat belajar.  

E. Daftar Pustaka 

Johanes. 2005. Matematika 2A. Jakarta: Yudistira 

Marthen Kanginan. 2005. Matematika untuk SMA Kelas II (Kelas XI) semester 1. 

Bandung: Grafindo 
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RENCANA PEMBELAJARAN 

(RP – 12) 

 

Pokok bahasan :  Trigonometri 

Sub Pokok Bahasan :  Rumus Penjumlahan dan Perkalian Trigonometri  

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas / Prog / smst : XI IA / 1 

Pertemuan ke  :  12 

Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 

A. Standar Kompetensi.                                         

Menggunakan manipulasi aljabar untuk merancang rumus trigonometri dan 

menyusun bukti.  

B. Kompetensi dasar 

1. Menggunakan rumus trigonometri jumlah dua sudut, selisih dua sudut dan sudut 

ganda 

2. Merancang rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, dan sudut rangkap 

C. Materi Pembelajaran 

Buku guru h. 25 – 27  

D. Pembelajaran  

1.   Model pembelajaran :  Pembelajaran kooperatif tipe turnamen belajar 

2.   Metode  :  -  

3.   Media  :  - 

4.   Kegiatan Pembelajaran 

a.  Pendahuluan (5 menit) 

- Guru menyampaikan aturan turnamen belajar yang terdiri 2 ronde. 

b. Kegiatan Inti ( 80 menit) 

 Fase 1 :   Siswa mengerjakan soal TB – 02a ( 20 menit) 

- Guru meminta siswa duduk sesuai dengan aturan yang disepakati.  

- Guru meminta siswa mengerjakan soal TB – 02a secara mandiri. 

Siswa menjawab  soal objektif beserta cara penyelesaiannya. 
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Fase 2 :  Mengadakan penskoran (5 menit) 

- Guru memberikan kunci jawaban dan siswa mencocokkan secara 

silang dengan hasil pekerjaan temannya. 

Fase 3 : Mengorganisir siswa untuk belajar kembali dalam kelompok asal 

(20 menit) 

- Setelah selesai melakukan penskoran, siswa kembali kekelompok 

asal dan mendiskusikan soal TB – 02a, sehingga diharapkan 

semua siswa dapat menyelesaikan semua soal TB–02a.  

Fase 4:  Siswa mengerjakan soal TB – 02b ( 20 menit) 

- Guru meminta siswa duduk sesuai dengan aturan yang disepakati.  

- Guru meminta siswa mengerjakan soal TB – 02b secara mandiri. 

Di samping siswa menjawab  soal objektif dengan menuliskan 

huruf yang memuat jawaban, juga diminta untuk menguraikan 

cara penyelesainnya. 

Fase 5 :  Mengadakan penskoran (5 menit) 

- Guru memberikan kunci jawaban dan siswa mencocokkan secara 

silang dengan hasil pekerjaan temannya. 

Fase 6 : Mengorganisir siswa untuk belajar kembali dalam kelompok asal 

(10 menit) 

- Siswa kembali ke kelompok asal, salah seorang siswa merekap 

hasil yang diperoleh dan melaporkannya hasil belajar semua 

anggota kelompoknya. 

- Setelah selesai, mereka mendiskusikan soal TB – 02b, sehingga 

diharapkan semua siswa dapat menyelesaikan semua soal TB–

02b.  

c.  Penutup ( 5 menit)  

-  Guru memberikan mengumumkan hasil sementara berdasarkan hasil yang 

diperoleh berdasarkan penskoran yang telah dilakukan. Hasil Finalnya 

akan diberitahukan pada pertemuan berikutnya. 
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- Guru memotivasi  siswa untuk belajar leboh giat karena akan diadakan tes 

yang materinya mulai awal pokok bahasan trigonometri 

E. Daftar Pustaka 

Johanes. 2005. Matematika 2A. Jakarta: Yudistira 

Marthen Kanginan. 2005. Matematika untuk SMA Kelas II (Kelas XI) semester 1. 

Bandung: Grafindo 
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Lampiran 20: Buku Siswa 

TRIGONOMETRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amati keadaan di atas. 

Sebuah kapal penumpang dalam keadaan darurat. Apa yang harus dilakukan petugas di 

pelabuhan agar dapat menyelamatkan kapal penumpang tersebut? Berapa jarak ke dua 

kapal tersebut? Diskusikan dengan temanmu! 
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                                                     TRIGONOMETRI 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 

 
PENGETAHUAN YANG ANDA PERLUKAN 

 
1. Rumus Pythagoras 
 

c 2  = a 2  + b 2     c        b  
 
             a 
  

Trigonometri  

Rumus Trigonometri 
Jumlah dan Selisih Dua 

Sudut 

Rumus Trigonometri 
Jumlah dan Kali 

Rumus Trigonometri 
Sudut Rangkap 

Standar Kompetensi: Menggunakan manipulasi aljabar untuk merancang rumus trigonometri dan menyusun bukti. 
Kompetensi  Dasar : Menggunakan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, dan sudut ganda 
    Merancang rumus trigonometri  jumlah dan selisih dua sudut, dan sudut ganda 

1. Menggunakan rumus sinus jumlah 
dan selisih dua sudut 

2. Menggunakan rumus cosinus 
jumlah dan selisih dua sudut 

3. Menggunakan rumus tangen 
jumlah dan selisih dua sudut 

4. Menggunakan rumus trogonometri 
jumlah dan selisih dua sudut dalam 
pemecahan masalah 

5. Membuktikan rumus trogonometri 
jumlah dan selisih dua sudut. 

1. Menggunakan rumus sinus, cosinus 
dan  tangen sudut rangkap 

2. Merancang dan membuktikan 
rumus trigonometri sudut rangkap 

3. Menyatakan sinus, cosinus, dan 
tangen suatu sudut sebagai fungsi 
trigonometri dari sudut rangkap 

1. Menyatakan perkalian sinus dan 
cosinus dalam jumlah atau selish 
sinus dan cosinus. 

2. Membuktikan rumus 
trigonometri jumlah selisih sinus 
dan cosinus dua sudut 

Ilmu ini bermanfaat bila kita bekerja di bidang 
pelayaran, kemiliteran, maupun kedirgantaraan  
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2. Rumus Fungsi Trigonometri                                             C 
 

sin  A = 
miringsisa
depansisi  =

AC
BC                   sisi miring  sisi depan 

cos A = 
miringsisa

sampingsisi  = 
AC
AB  

                      A    sisi samping       B 

 tan A = 
sampingsisa
depansisi = 

AB
BC  

 cosec  A = =
Asin

1
depansisa

miringsisi  = 
BC
AC   

 sec A = 
Acos

1 = 
sampingsisa
miringsisi = 

AB
AC  

 cotan A = 
BC
AB

depansisi
sampingsisi

A
==

tan
1  

sin 2 A + cos 2  A = 1  
tan 2  A + 1 = sec 2  A   
1 + cotan 2  A = cosec 2  A 

3. Hubungan sudut – sudut yang berelasi 
 
 

II    I 
 90 0  < A < 180 0     0 0 < A <90 0  
 Sin A , Cosec A      Semua  

  +    + 
 
 
  III    IV 
 

180 0  < A < 270 0     270 0 < A <360 0  
 tan  A , cotan A      cos A , sec A 

    +    + 
 

Kuadran I 
sin (90 – A) 0  = cos A 
cos (90 – A) 0  = sin A 
tan (90 – A) 0  = cotan A 
cotan (90 – A) 0  = tan A 
 

Kuadran II 
sin (180 – A) 0  = sin A 
cos (180 – A) 0  = –cos A 
tan (180 – A) 0  = –tan A 
cotan (180 – A) 0  =–cotan A 
sin (90 + A) 0  = cos A 
cos (90 + A) 0  = –sin A 
tan (90 +A) 0  = –cotan A

Kuadran III 
sin (180 + A) 0  = –sin A 
cos (180 + A) 0  = –cos A 
tan (180 + A) 0  = tan A 
cotan (180 + A) 0 = cotan A 
sin (270 – A) 0  = –cos A 
cos (270 – A) 0  = –sin A 
tan (270–A) 0 = cotan A

Kuadran IV 
sin (360 – A) 0  = –sin A 
cos (360 – A) 0  = cos A 
tan (360 – A) 0  = –tan A 
cotan (360 – A) 0  =–cotan A 
sin (270 + A) 0  =– cos A 
cos (270 + A) 0  = sin A 
tan (270+A) 0  = –cotan A
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cotan (90 + A) 0  =– tan A 
 

cotan (270–A) 0 = tan A 
 

cotan (270+A) 0  =– tan A 
sin (–A ) = – sin A 
cos (–A) = cos A 
tan (–A) = –tan A 
cotan (–A) = – cotan A

 
4.  Nilai fungsi triogonometri untuk sudut-sudut istimewa 
 

 0 0 = 0 30 π
6
10= = 45 0 = π

4
1  60 0 = π

3
1  90 0 = π

2
1  

sin  0 
2
1  

2
1 2  

2
1 3  

1 

cos 1 
2
1 3  

2
1 2  

2
1  

0 

tan 0 
3
1 3  

1 3  ~ 

cotan  ~ 3  1 
3
1 3  

0 

 
 

Penerapan        

                                  U 

Posisi sebuah kapal ditunjukkan dengan jurusan        A 
tiga angka, yaitu jarak kapal terhadap titik ter  -       
tentu (pelabuhan) dan sudut yang dibentuk de -                                          B 
ngan arah utara searah putaran jarum  jam. Un-              
Untuk kasus didepan dapat digambarkan  seper-              045 0             
ti disamping.                                                                                                        030 0  

Misal AB = jarak kapal Adan kapal B                        
OA = 40 km , OB= 40 km. Berapa jarak AB? 

Masalah itu akan dibahas pada contoh 04.                     O 
   

A.  Rumus Trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut 
 
Misalkan α  dan β  adalah sudut lancip seperti 
tampak pada gambar di samping. 
Lihat ΔCDE  dan Δ  OCD 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

∠∠

∠∠

 90 = DCE + OCE 
 90 = DCE  + CDE 

0

0

 ∠CDE = ∠OCE 

Oleh karena OB // CE,  maka  
∠OCE =∠BOC= α  (sudut dalam berseberangan) ,  
akibatnya ∠CDE = ∠OCE = α  
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(i)  Pada ΔOBC, sin α  = 
OC
BC

⇔  BC = OC sin α  

Pada ΔCDE, cos α = ⇔
CD
ED ED = CD cos α  

Perhatikan Δ  OAD 

sin (α +β )  = 
OD
AD = 

OD
CDOC

OD
EDBC

OD
EDAE αα cossin +

=
+

=
+  

 = 
OD
OC sin α + 

OD
CD cos α  = cos β  sin α + sin β cos α  

 = sin α  cos β  + cos α  sin β   
 Jadi  

 

(ii) Pada ΔOBC, cos α  = 
OC
OB

⇔  OB = OC cos α  

Pada ΔCDE, sin α = ⇔
CD
EC EC = CD sin α  

Perhatikan Δ  OAD 

      cos (α + β )  = 
OD
OA = 

OD
CDOC

OD
ECOB

OD
ABOB αα sincos −

=
−

=
−  

 = 
OD
OC  cosα  

OD
CD

− sin α  = cos β cos α  – sin β  sin α   

 = cos α cos β  – sin α sin β   
Jadi  

 
(iii) Karena sin (–φ ) = – sin φ  dan cos (–φ ) = cos φ ,  maka 
 sin (α β−  ) = sin [ ]) (- + ( βα  

= sinα  cos ( β− ) + cos α sin ( β− ) 
= sin α  cos β  – cos α  sin β  
 

 Jadi  
(iv)  cos (α β−  ) = cos [ ]) (- + ( βα  

= cosα  cos ( β− )– sinα  sin ( β− ) 
= cos α  cos β  + sinα  sin β  
 

 Jadi  
 
(v) dan (vi) Buktikan dengan berdiskusi dengan teman sebangkumu! 
 
 
 
 
 
 

sin (α +β )  = sin α  cos β  + cos α  sin β  

cos (α + β )  = cos α cos β  – sin α sin β  

sin (α β−  ) = sin α  cos β  – cos α  sin β  

cos (α β−  ) = cos α  cos β  + sin α  sin β  

tan (α + β )= 
βα
βα

tantan1
tantan

−
+  

tan (α  –β ) = 
βα
βα

tantan1
tantan

+
−  
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Hasil di atas dapat dirangkum sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh 01:  
Hitunglah nilai dari cos 15 0  , tanpa menggunakan tabel (kalkulator)! 
Jawab: 

cos 15 0 = cos ( 45 0 – 30 0 )    
 = cos 45 0  cos 30 0 +  sin 45 0  sin 30 0   

 = 
2
1.2

2
13

2
1.2

2
1

+  

 = 6
4
1   +   2

4
1  

 = )26(
4
1

+  

Jadi cos 15 0  = )26(
4
1

+  

Contoh 02: 

Diketahui cos A = 
5
3   dan sin B = 

10
6 , A lancip dan B tumpul.  

Tentukan: a. cos (A + B)  b. sin ( A + B )  c. tan (A + B) 
Jawab: 
Untuk menentukan perbandingan trigonometri sudut, kita gambarkan segitiga siku-siku, 
kemudian kita lengkapi panjang sisi lainnya dengan menggunakan teorema Pythagoras 

 cos  A = 
5
3       

sin A =  
5
4  ( A lancip)   5                     435 22 =−  

tan A = 
3
4                                              3                     

 

sin  B = 
10
6      

 
 
                                                       

sin (α β+  ) = sin α  cos β  +  cos α  sin β  
sin (α β−  ) = sin α  cos β  –  cos α  sin β  
cos (α β+  ) = cos α  cos β  – sin α  sin β  
cos (α β−  ) = cos α  cos β  + sin α  sin β  

tan (α +β )= 
βα
βα

tantan1
tantan

−
+  

tan (α  –β ) = 
βα
βα

tantan1
tantan

+
−  

Pada contoh 01, 
 Coba Anda cari 

 cos 15 0 dengan 
menyatakan  

15 0  = 60 0  –  45 0 . 
Apakah hasilnya sama? 

Siapa Bisa? 
Turunkan rumus 
untuk: 
1. sec ( βα ± ) 
2. cosec ( βα ± ) 
3. cotan ( βα ± ) 
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cos B =  
10
8

−   (B tumpul)    10                   6 

tan B = 
8
6

−                                   8610 22 =−  

a.  cos (A+B) = cos A cos B –  sin A sin B     

 = 
5
3  . (

10
8

− )   –  
5
4   .   

10
6  

 = 
50
24

50
24

−−  

 = 
50
48

−  

 Jadi cos (A + B) =
50
48

−  

b.   sin ( A + B ) = sin A. cos B +  cos A  . sin B 

=  
5
4  . (

10
8

− )   +   
5
3  .   

10
6   

= 
50
32

−    +  
50
18    =  

50
14

−  

Jadi sin ( A + B ) =  
50
14

−  

c. tan (A + B) = 
BA
BA

tantan1
tantan

−
+  

=
)

8
6(.

3
41

)
8
6(

3
4

−−

−+
  

= 

24
48
24
14

 = 
48
14  

 Jadi tan (A + B) = 
48
14  

Contoh 03: 

Sederhanakan persamaan y = sin ( x2
2
3

+π ) 

Jawab: 

y = sin ( x2
2
3

+π ) = sin π
2
3  cos 2x + cos π

2
3 sin 2x 

=  – 1 . cos 2x + 0 . sin 2x 
=  – cos 2x 
 
 

Catatan! 
Pada umumnya 
cos (A± B)≠ cos A±  cos B 
sin (A± B) ≠ sin A ±  sin B 
tan (A± B)≠ tan A± tan B 
Contoh: 

Sin (60 + 30) 0 ≠  sin 60 0 + sin 30 0   

⇔  1≠
2
13

2
1

+  

Coba Anda hitung nilai tan (A+B) 
dengan rumus 

tan (A+B)= 
)cos(
)sin(

BA
BA

+
+ Cocokkan 

hasilnya dengan hasil contoh 2c ! 
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Contoh 04:                                                                        U 
Posisi sebuah kapal ditunjukkan dengan jurusan        A 
tiga angka, yaitu jarak kapal terhadap titik ter  -       
tentu (pelabuhan) dan sudut yang dibentuk de –                                           B 
ngan arah utara searah putaran jarum jarum.                
Posisi kapal dapat dilihat seperti tampak pada                  045 0             
 Gambar di samping.                                                                  030 0  
                                                
 
                                        O 
Misal AB = jarak kapal Adan kapal B , OA = 40 km , OB= 40 km. Berapa jarak AB?  
                                                                           A 
Jawab:                                                                                                                                                                  
Selisih sudut antara kapal A dan B  = 45 0  –30 0  = 15 0 ,             40 km 
sehingga posisi ke dua kapal dapat digambarkan                              15 0    
seperti pada gambar di samping.                                              O             40 km        B 

Dari contoh 01, diperoleh cos 15 0  = )26(
4
1

+                  

Dengan mengggunakan rumus aturan cosinus: 
AB 2  = OA 2  +OB 2  – 2 OA. OB. Cos 15 0 

= 40 2  + 40 2  – 2.40.40.cos15 0 
= 1600 + 1600 – 3200 cos 15 0 

 = 3200 (1 – cos 15 0) 

   = 3200 ( 1 – )26(
4
1

+ ) = 12800 ( 4 – )26 −  

Jadi jarak kapal A dan B adalah 12800 ( 4 – )26 −  km 
   

 Uji Kompetensi – 01  
1. Hitunglah nilai dari sin 105 0 , tanpa menggunakan tabel (kalkulator)!  

2. Diketahui sin  A = 
5
3   dan cos B = 

13
5 , A dan B lancip. Tentukan tan (A + B)! 

3. Diketahui sin A = 0,8  dan sin B = 0,28,   A lancip dan B tumpul. Tentukan             
cos (A–B)! 

4. Diketahui sin  A = 
2

1   dan tan B =
3
1 , 0 0  <A<90 0  dan 180 0  <B< 270 0 . Tentukan 

sin (A + B)! 
 

Uji Kompetensi – 02 
1. Hitunglah nilai dari  (tanpa tabel /kalkulator): 

a.  (i) sin 15 0    (ii). cos 15 0    (iii). tan 15 0   
b.  (i) sin 195 0    (ii). cos 195 0    (iii). tan 195 0  
c. (i) sin 285 0    (ii). cos 285 0    (iii). tan 285 0  
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2. Hitunglah nilai dari  (tanpa tabel /kalkulator):  
a. sin 15 0 cos 75 0  + cos 15 0 sin 75 0  e. cos 25 0 cos 55 0  + sin 25 0 sin 55 0  

b. sin 45 0 cos 15 0  – cos 45 0 sin 15 0  f. cos π
3
4 cos π

6
1  – sin π

3
4 sin π

6
1  

c. sin 50 0 cos 185 0 – cos 50 0 sin 185 0  g. 00

00

23tan37tan1
23tan37tan

−
+  

d. cos 120 0 cos 30 0  + sin 120 0 sin 30 0  h. 
xx

xx

tan)
4
1tan(1

tan)
4
1tan(

++

−+

π

π
 

 
3. Nyatakan tiap bentuk trigonometri berikut ini ke dalam bentuk yang paling 

sederhana! 
a. sin ( 2x + 20 0 ) cos (x + 10 0 ) + cos ( 2x + 20 0 ) sin (x + 10 0 ) 
b. cos 3x cos y – sin 3x sin y 

c. 
xx
xx

5tan2tan1
5tan2tan

+
−  

4. a.  Diketahui sin A = 
5
3 , cos B = 

25
7 , 90 0  <A<180 0  dan 270 0  <B< 360 0 . Tentukan  

(i).  sin (A – B) (ii). cos ( A – B) (iii). tan ( A – B) 

a. Jika sin (x – y) = 
5
4  dan sin x cos y = 

10
9 , maka tentukan nilai sin (x + y) ! 

b. Jika cos (x – 45 0 ) = 2 cos ( x + 45 0 ), tentukan nilai tan x 
c. Diketahui tan 5 = m. Tentukan tan 50 0  

5. Tunjukkan  

a. Sin (90 0  +a) = cos a e. 
2
1  

12
sin   

4
 cos - 

12
 cos  

4
sin =⋅⋅

ππππ  

b. Sin (180 0  – a) = sin a f. sin (x+y) sin (x – y)= sin 2  x – sin 2 y 
c. Sin ( a – 270 0 ) = cos a g. cos x + cos (x+120 0 ) + cos (x+240 0 ) = 0 

d. Sin (360 0  – a) = –sin a h. tan (x +45 0 ) = 
xx
xx

sincos
sincos

−
+  

6. Perpindahan dua gelombang 1y  dan 2y yang merambat dari arah berlawanan 
diberikan oleh persamaan  

1y = A sin ( kxt −ω  ) 

2y = – A sin  ( kxt +ω  ) 
Tunjukkan persamaan perpindahan gelombang tersebut adalah  

y = 1y + 2y  = – 2A  cos )(sin)( kxtω  
Uji Kompetensi – 03 

1. Jika A dan B sudut lancip, cos ( A – B ) =  3
2
1  dan  cos A cos B = 

2
1 . Tentukan 

nilai 
)(cos
)(cos

BA
BA

−
+  ! 
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2. Dalam segitiga ABC, diketahui a, b, dan c adalah sudut-sudutnya. Jika                     

tan a = 
4
3 dan tan b = 

3
4 . Tentukan sin c ! 

3. Jika A, B, dan C adalah sudut-sudut pada segitiga, buktikan bahwa 
 tan A + tan B + tan C = tan A tan B tan C 

 

 B. Rumus Trigonometri Sudut Rangkap dan Sudut Pertengahan 

Dengan menggunakan rumus trigonometri untuk jumlah dua sudut, kita dapat 

menurunkan rumus Trigonometri Sudut Rangkap. 

(i) Dari rumus:  sin (A + B) = sin A cos B + cos A sin B 
Jika kita mensubstitusikan B = A, maka akan diperoleh 

sin (A + A) = sin 2A = sin A cos A + cos A sin A 
           = 2 sin A cos A 
 

 

(ii)  Dari  rumus: cos (A + B) = cos A · cos B - sin A · sin B  

Jika kita mensubstitusikan B = A, maka akan diperoleh 

cos (A + A) = cos 2A  

                  = cos A . cos A – sin A · sin A = cos 2 A –  sin 2  A 

  

 

Rumus di atas dapat dinyatakan dalam bentuk lain, yaitu : 

                  (Coba buktikan dengan mendiskusikan  

     dengan temanmu!)     

 

(iii) Dengan cara yang sama,  dapat membuktikan bahwa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

cos 2A = cos 2 A –  sin 2  A 

cos 2A = 1 – 2 sin 2 A 
cos 2A = 2 cos 2 A – 1 

Ingat ! 
cos 2 A +  sin 2  A = 1 

sin 2A = 2 sin A cos A 

tan 2 A  = 
A

A
2tan1

tan2
−
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Hasil di atas dapat dirangkum sebagai berikut: 

       

 

 

 

 

Contoh 05:  

Jika sin A = 0,25  , tentukan cos 2A ! 

Jawab: 

Cos 2A = 1 – 2 sin 2 A  

 = 1 – 2 (0,25) 2  

 = 1 – 2 (0,0625) 

 = 0,875 

Jadi cos 2A = 0,875 

Contoh 06:  

 Diketahui sin x = 0,6 dengan 90 0  < x < 180 0  . Tentukan sin 2x ! 

Jawab: 

Sin x = 0,6  = 
10
6                             10                     6 

Cos x =  – 
10
8       ( x di kuadran II )                          22 610 − = 8 

Sin 2x  = 2 sin x cos x 

= 2  
10
6  (– 

10
8 ) 

= –
100
96 = 

25
24

−  

Jadi sin 2x = 
25
24

−  

 

 

 

 

sin 2A    = 2 sin A cos A 
cos 2 A  = cos 2 A –sin 2  B  

= 1 – 2 sin 2 A 
= 2 cos 2 A – 1  

tan 2 A  = 
A

A
2tan1

tan2
−

 

Siapa Bisa ? 

Hitunglah nilai  sin 54 0 sin 18 0  tanpa 

menggunakan tabel / kalkulator !  
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Contoh 07: 

Jika tan ( α
2
1  ) = p dengan α sudut lancip, tentukan nilai cos α ! 

Jawab: 

tan ( α
2
1  ) = p      21 p+                    p 

      1 

sin ( α
2
1  ) = 

21 p
p
+

     

cos ( α
2
1  ) = 

21
1

p+
 

cos 2α  = cos 2 α  –  sin 2  α  

cos α = cos 2 ( α
2
1 ) = cos 2 α

2
1  –  sin 2  α

2
1  

 = (
21

1
p+

) 2  – (
21 p

p
+

) 2  

 = 2

2

2

2

2 1
1

11
1

p
p

p
p

p +
−

=
+

−
+

 

Jadi cos α  = 2

2

1
1

p
p

+
−  

Rumus trigonometri sudut rangkap yang telah kita pelajari sebelumnya dapat digunakan 

untuk menurunkan rumus trigonometri sudut pertengahan. Caranya kita gunakan rumus 

cos 2 A  = 1 – 2 sin 2 A atau cos 2A = 2 cos 2 A – 1  

Dengan mensubstitusikan 2A = α  atau  A = 
2
1 α , maka diperoleh 

(i) cos 2A = 2 cos 2 A – 1 ⇔ cosα   = 1 – 2 sin 2

2
1 α    ⇔   2 sin 2

2
1 α = 1 – cos α  

 ⇔  sin 2

2
1 α = 

2
cos1 α−  ⇔  sin

2
1 α = 

2
cos1 α−

±  

 
 

 

 

sin
2
1 α = 

2
cos1 α−

±  Ingat ! 
Tanda “± ” ditentukan oleh letak 

kuadran  dimana 
2
1 α  berada. 
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(ii) Dengan cara yang sama, dapat dibuktikan 

 

 

(iii) Oleh karena 
α

α
α

2
1cos

2
1sin

2
1tan =  , maka dengan mensubstitusikan hasil (i) dan (ii) 

akan diperoleh   

 

 

 

Coba diskusikan dengan temanmu bukti rumus (ii) dan (iii) 

Contoh 08: 

Dengan menggunakan rumus trigonometri untuk sudut pertengahan tentukan nilai dari 

cos 15 0 ! 

Jawab: 

Misalkan 
2
1 α = 15 0 , sehingga 

2
1 α  berada di kuadran I dan  α = 30 0 , akibatnya kita 

memperoleh: 

cos
2
1 α = 

2
cos1 α+

±   ⇔ cos 15 0  = +
2

30cos1 0+  

⇔ cos 15 0  = 
2

3
2
11+

 = 
4

32
2
2

2

3
2
11 +

=
+

x  

 = 32
2
1

+  

Jadi cos 15 0 = 32
2
1

+  

Contoh 09: 

Jika tan A = 
8
6 , 180 0  < A < 270 0 , tentukan nilai dari 

a. cos 
2
1 α   b. sin 

2
1 α   c. tan 

2
1 α  

 

cos
2
1 α = 

2
cos1 α+

±  

tan 
α
αα

sin
cos1

2
1 −

=   

             = 
α

α
cos1

sin
+

 

Siapa Bisa ? 
Hasil contoh 01:  cos 15 0  = )26(

4
1

+  

sedangkan hasil contoh 08:  cos 15 0 = 32
2
1

+  

Bagaimana cara menunjukkan bahwa kedua hasil 
tersebut adalah sama? 



225 
 

 

Jawab:  180 0  < A < 270 0  ⇔ A di kuadran III 

tan A =
8
6               22 86 + =10  6 

8 

sin A =  –
10
6     ( A di kuadran III)             

cos A = –
10
8  

Karena 180 0  < A < 270 0 , maka 90 0 <
2
1 A < 135 0  ⇔

2
1 A di kuadran II 

a. cos
2
1 A  = 

2
cos1 A+

−         (
2
1 A di kuadran II ) 

= 
2
10
81−

−  = 
2

10
2

− =
10
1

− = 
10
10

10
1 x−  

= 10
10
1

−  

b.  sin
2
1 A = 

2
cos1 A−         (

2
1 A di kuadran II ) 

= 
2
10
81+

= 
10
10

10
9

10
9

20
18

2
10
18

x===  

= 10
10
3  

c. tan 
A

AA
sin

cos1
2
1 −

=  

= 

10
6
10
81

−

+
= 

10
6

10
18

−
 = 

6
18

−  

= 3 

 

Uji Kompetensi – 04 

1. Jika sin A = 
15
9  , A lancip , tentukan sin 2A, cos 2A, dan tan 2A ! 

Ingat! 
Pada contoh 09.c nilai  tan A

2
1  

dapat ditung dengan rumus 

 tan A
2
1 =

A

A

2
1cos

2
1sin
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2. Jika tan α  = t  , π <α  < π
2
3  , tentukan sin 2α , cos 2α , dan tan 2α  ! 

3. Jika cos y = 
26
10

−  , y tumpul , tentukan sin 2y, cos 2y, dan tan 2y ! 

4. Jika sin β  = 
3
1  , β  di kuadran I , tentukan sin 2β , cos 2 β , dan tan 2 β  ! 

Uji Kompetensi – 05 

1. a. Jika sin A = 0,20 ,  π
2
1 < A < π , tentukan sin 2A, cos 2A, dan tan 2A ! 

b. Jika cos β   = 
3
2  , β  di kuadran IV , tentukan sin 2 β , cos 2 β , dan tan 2β  ! 

2. Hitunglah nilai dari  (tanpa tabel /kalkulator):  

a. 8 sin 67
2
1 0  cos 67

2
1 0  

b. 
0

2

2
122sin

2
1
−  

c. cos 2 75 – s in 2 75 0   

3. Tentukan nilai sin 
2
1 α ,  cos

2
1 α  dan tan 

2
1 α , jika diketahui 

a. sin α  = 
2
1 , 90 0  < α < 180 0  c. tan α = 

3
1  ,   0 0  < α  < 90 0  

b. cos α = –
4
3  ,   180 0  < α  < 270 0  d. tan α = –

24
7  ,   270 0  < α  < 360 0  

 

4. Gunakan rumus trigonometri sudut pertengahan untuk menentukan nilai 

perbandingan trigonometri berikut: 

a. sin 15 0   c. tan 22,5 0  

b. cos 67,5 0  d. sin 157,5 0  

5. Dengan menyatakan 3A sebagai (2A + A), buktikan  cos 3A = 4 cos 3 A – 3 cos A ! 

6. Persamaan gerak parabola suatu partikel diberikan oleh persamaan: 

x = sin α  

y = cos 2α + 2 

       Buktikan bahwa persamaan tersebut dapat dinyatakan sebagai y = 3 – 2x 2  
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Uji Kompetensi – 06 
1. Jika sin B – 2 cos B = 0. Tentukan cos 2B ! 

2. Jika tan 2 β  = t, tunjukkan bahwa tan β  = 
t

t 211 ++−  

3. Jika diketahui cos 2λ  = 
1
1

+
−

p
p , tentukan nilai tan λ ! 

 

C.  Rumus Penjumlahan dan perkalian Trigonometri 

1. Mengubah Bentuk Perkalian Menjadi Bentuk Penjumlahan 

Dengan menggunakan rumus trigonometri untuk jumlah dua sudut, kita dapat 

menurunkan rumus Trigonometri  perkalian sinus dan cosinus! 

sin (A + B) = sin A cos B + cos A sin B 
sin (A – B) = sin A cos B – cos A sin B    + 
 
sin (A + B) + sin (A – B) = 2 sin A cos B 
 

 

Dengan cara yang sama dapat dibuktikan rumus yang lain sebagai berikut: 

 

 

 

     (Coba buktikan dengan mendiskusikan bersama temanmu!)     

Contoh 10:  

Sederhanakanlah:  sin 65 0 sin 25 0 ! 

Jawab: 

sin 65 0 sin 25 0 = 
2
1

−  (–2 sin 65 0 sin 25 0 ) 

 = 
2
1

−  ( cos (65 0 +25 0 ) – cos (65 0 –25 0 ) ) 

 = 
2
1

−  ( cos 90 0 – cos 40 0 )  

 = 
2
1

−  ( 0 – cos 40 0 ) 

  2 cos A sin B  = Sin (A + B) – sin (A – B) 
  2 cos A cos B = cos (A + B) + cos (A – B) 
 –2 sin A sin B = cos (A + B) – cos (A – B) 

2 sin A cos B = sin (A + B) + sin (A – B) 

Siapa Bisa? 
Tentukan nilai 4 sin 140 0 sin 100 0 sin 60 0 sin 20 0  

Info ! 
Rumus Trigonometri jumlah dan kali sering 
digunakan dalam integral (kelas XII) sehingga 
diperoleh bentuk baru yang lebih mudah 
diselesaikan 

∫  2 sin 5x cos x dx =∫  (sin 6x + sin 4x) dx 
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 = 
2
1 cos 40 0 . 

     Jadi sin 65 0 sin 25 0 =  
2
1 cos 40 0 . 

Uji Kompetensi – 07 
1. Nyatakan bentuk-bentuk berikut dalam bentuk jumlah atau selisih dan  jika mungkin 

sederhanakanlah: 

a. 4 sin 50 0 sin 30 0  c. 8 sin 55 0 sin 25 0  

b. 3 cos 40 0 sin 70 0  d. cos (x + 45 0 ) cos ( x – 45 0 ) 

2. Nyatakan bentuk-bentuk berikut dalam bentuk jumlah atau selisih dan  jika mungkin 

sederhanakanlah: 

a. cos ( π
4
1 + A) cos ( π

4
1 – A) c. 2 sin ( π

2
3 +θ  ) sin ( π

2
3 –θ  ) 

b. 3 cos (2y + π
6
7 ) sin (2y – π

6
7 )  d. 5 cos ( x + 60 0  ) cos ( x – 60 0 )  

Uji Kompetensi – 08 
1. Nyatakan bentuk-bentuk berikut dalam bentuk jumlah atau selisih dan  jika mungkin 

sederhanakanlah: 

a. 3 sin 105 0 sin 15 0  d. cos ( x + 4y) 0 cos ( x – 4y) 0   

b. 4 cos 40 0 sin 50 0  e. sin 97,5 0 sin 127,5 0  

c. 5 sin ( p + 105 ) 0 cos ( p – 105) 0   f. sin π
12
1 sin π

12
5  

2. Sederhanakan: 

a. 2 sin 50 0 cos 40 0 – 2 sin 95 0 sin 85 0  

b. 2 cos 80 0 sin 10 0 + 2 sin 40 0 sin20 0  

c. sin 70 0 sin 50 0 sin 30 0 sin 10 0  

d. sin 20 0 sin 40 0 sin 60 0 sin 80 0  

3. Buktikan: 

a. 2 cos (135 + x) 0  cos ( 45 + x) 0  =  –cos 2x 0  

b. 2 sin ( π
4
3  + A) sin ( )

4
1 A+π  = cos 2A 



229 
 

 

c. cos 10 0 cos 50 0  cos 70 0  =
8
3  

d. cos 20 0 cos 40 0  cos 60 0 cos 80 0 =
16
1  

Uji Kompetensi –  09  

1. Diketahui A + B = 
3
π  dan cos A cos B = 

4
3  . Tentukan nilai cos ( A – B) ! 

2. Buktikan:  

a. sin (A + B) sin (A – B) = sin 2 A – sin 2 B 

b. cos 2 α sin α3  = 
16
1 ( 2 sinα  + sin 3α  – sin 5α ) 

2. Mengubah Bentuk Penjumlahan Menjadi Bentuk Perkalian 

Perhatikan  jika  2 sin A cos B  = sin (A + B) + sin (A – B) , 

kita mensubtitusi A+B = P dan A – B = Q, serta 

A+B = P     A + B = P 

A–B = Q   A – B = Q 
                +                                                                        – 
2A = P + Q   2B = P – Q  

  A = 
2

QP +     B = 
2

QP −  

Sehingga diperoleh 

2 sin  
2

QP + cos 
2

QP −  = sin P + sin Q 

 

 

Dengan cara yang sama dapat ditunjukkan : 

 

 

 

 

 

 

 (Coba buktikan dengan mendiskusikan bersama temanmu!)     

sin P + sin Q = 2 sin  
2

QP + cos 
2

QP −  

sin P – sin Q = 2 cos 
2

QP +  sin 
2

QP −  

cos P + cos Q = 2 cos 
2

QP +  cos 
2

QP −  

cos P – cos Q = –2 sin 
2

QP +  sin  
2

QP −  
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Contoh 11:  

Diketahui sin 110 0  + sin 70 0  . Nyatakan bentuk tersebut  dalam bentuk perkalian (jika 

mungkin sederhanakan) 

Jawab: 

sin P + sin Q = 2 sin  
2

QP + cos 
2

QP −   

sin 110 0  + sin 70 0 = 2 sin 
2

70110 00 +  cos 
2

70110 00 −  

  = 2 sin 90 0 cos 20 0  

  = 2. 1. cos 20 0   = 2 cos 20 0  

Uji Kompetensi – 10 
1. Nyatakan bentuk-bentuk berikut dalam bentuk perkalian dan  jika mungkin 

sederhanakanlah! 

a. sin 70 0 – sin 10 0  c. cos 100 0 + cos 20 0    

b. cos 170 0 – cos 10 0  d. sin 75 0 + sin 15 0  

2. Nyatakan bentuk-bentuk berikut dalam bentuk perkalian dan  jika mungkin 

sederhanakanlah! 

a. sin (π + B) + sin (π – B) c. cos ( π
2
3  + x ) + cos ( π

2
3 – x ) 

b. sin ( π
4
1  + 3A) – sin ( π

4
1 – 3A) d. cos ( π

4
3  + P) – cos ( π

4
3 – P) 

Uji Kompetensi – 11 
1. Nyatakan bentuk-bentuk berikut dalam bentuk perkalian dan  sederhanakanlah! 

a. sin 72 0 – sin 108 0  d. sin 110 0 – sin 40 0  

b. cos 54 0 + cos 75 0  e. sin (A + π
6
1 ) + sin (A – π

6
1 ) 

c. cos 54 0 – cos 36 0  f. cos ( 3x – π ) +  cos ( 3x + π ) 

2.  Hitunglah nilai dari  (tanpa tabel /kalkulator):  

i. cos 130 0 + cos 110 0 + cos 10 0  d. 00

00

15sin75sin
15cos75cos

−
+  

b.   sin 85 0 – sin 35 0 – sin 25 0  e. 00

00

10cos50cos
10sin50sin

+
+  

Siapa Bisa ? 
Hitung nilai dari 
cosec 10 0 + cosec 50 0 – cosec 70 0
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c. sin 250 0 + sin 130 0 + sin 10 0  f. 000

000

50cos30cos10cos
50sin30sin10sin

++
++  

3. Tunjukkan bahwa sin ( δ  + 45 0 ) + sin (δ –  45 0 ) = 2   sin δ       

4. Buktikan: 

a.  a
aa
aa 3tan

cos5cos
sin5sin

=
+
+    c. 

)(
2
1tan

)(
2
1tan

sinsin
sinsin

BA

BA

BA
BA

−

+
=

−
+  

b. )tan(
2cos2cos
2sin2sin ba

ba
ba

−=
+
−   d. x

xxx
xxx 4tan

6cos4cos2cos
6sin4sin2sin

=
++
++  

 

Uji Kompetensi – 12 
1. Buktikan: 

(i) tan P + tan Q = 
)(cos)(cos

)(sin2
QPQP

QP
−++

+  

(ii) tan P – tan Q = 
)(cos)(cos

)(sin2
QPQP

QP
−++

−  

 

2. Hitunglah nilai dari (tanpa tabel / kalkulator):  

(i) tan 105 0 + tan 15 0  

(ii) tan 75 0 –  tan 15 0  

(iii) 00

00

15tan225tan
15tan225tan

−
+  

Uji Kompetensi – 13 
1. Seorang pilot  pesawat tempur TNI AU melakukan 

pengintaian dengan menggunakan pesawat F 16 

Hawk. Pesawat berada pada ketinggian h  dari 

permukaan medan yang datar. Ia melihat parit 

pertahanan B dengan sudut α  terhadap garis 

mendatar dan tank U dengan sudut β  terhadap 

garis mendatar. Tentukan jarak tank U dengan parit 

pertahanan B! 



232 
 

 

2. Pada osilator tampak pada gambar samping sebuah 

gelombang dengan persamaan : 

y = 5 sin 2x + 5 sin ( 
3
π   – 2x ) 

Tunjukkan bahwa persamaan  tersebut dapat 

disederhanakan menjadi y = 5 cos ( 2x 
6
π

−  ). 
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PETA KONSEP TRIGNOMETRI 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trigonometri

Rumus Trigonometri untuk jumlah 
dan selisih dua sudut 

cos (A + B) = cos A cos B – sin A sin B 
cos (A – B) = cos A cos B + sin A sin B 
sin (A + B) = sin A cos B + cos A sin B 
sin (A – B) = sin A cos B – cos A sin B 

tan (A + B) = 
BA
BA

tantan1
tantan

−
+  

tan (A – B) = 
BA
BA

tantan1
tantan

+
−  

 

Rumus trigonometri sudut 
rangkap dan sudut 

pertengahan 
sin 2A    = 2 sin A cos A 
cos 2 A  = cos 2 A –sin 2  B  

= 1 – 2 sin 2 A 
= 2 cos 2 A – 1  

tan 2 A  = 
A

A
2tan1

tan2
−

 

sin
2
1 α = 

2
cos1 α−

±  

cos
2
1 α = 

2
cos1 α+

±  

tan 
α
αα

sin
cos1

2
1 −

= =
α

α
cos1

sin
+

 

Rumus Penjumlahan dan perkalian 

Trigonometri 

Mengubah Bentuk Perkalian  Menjadi 

Bentuk Penjumlahan  
   2 sin A cos B  = sin (A + B) + sin (A – B)  

  2 cos A sin B  = sin (A + B) – sin (A – B)  

   2 cos A cos B = cos (A + B) + cos (A – B) 

 –2 sin A sin B = cos (A + B) – cos (A – B) 

Mengubah Bentuk Penjumlahan 

Menjadi Bentuk Perkalian  

sin P + sin Q = 2 sin 
2

QP +  cos 
2

QP −  

 

sin P – sin Q = 2 cos 
2

QP +  sin 
2

QP −  

cos P + cos Q = 2 cos 
2

QP +  cos 
2

QP −  

cos P – cos Q  = –2 sin 
2

QP +  sin  
2

QP −  
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Uji Kompetensi 
 
A. Pilihlah salah satu jawaban yang benar! 

1. Diketahui cos  x = 
5
3  dan cos y = 

13
12 , dengan x dan y sudut lancip. Nilai                 

tan (x + y)= …. 

a. 
63
16      c. 

15
11     e. 

16
63  

b. 
56
33    d. 

45
56  

2. Jika (1 + tan A)(1+tan B) = 2, maka nilai tan (A+B) = …. 

a. 
4
1   c. 1 e. 4 

b. 
2
1  d. 2 

3. Diketahui sin A = 
13
5 dan  tan B = 

3
4  , 90 0 <A<180 0  dan 0 0 <B<90 0 . Nilai             

cos (A+B) = …. 

a. –
65
63  c. –

65
16  e. 

65
56  

b. –
65
56  d. 

65
16  

4. Pada gambar di samping, nilai sin ∠  PQR = ….. 

a. 65
65
2                                     Q 

b. 65
65
3    

c. 65
65
4  

d. 65
65
7            P            3               1    R 

e. 65
65
8  

5.  Diketahui cos α = 
5
4 , cos β  = 

25
24 ,  α  dan β  lancip. Nilai ....

tantan1
tantan

=
−

+
βα
βα  

a. 
25
3  c. 

3
4  e. 

3
25  

b. 
24
7  d. 

4
25  

 
 

     2   
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6.  ....
40tan20tan1
40tan20tan

00

00

=
−

+  

a. 3
3
1  c. 1 e. ~ 

b. 
2
1 3  d. 3  

7.  cos 75 0 = …. 

a.   ( ) 62
2
1

−                c. ( ) 62
4
1

+              e. ( ) 62
2
1

+  

b. ( ) 62
4
1

−                  d. ( ) 26
4
1

−  

 
8.  Jika x dan y masing-masing menyatakan besarnya sudut maka sin (3x – 2y) …. 

a. sin 3x cos 2y –cos 3x sin 2y d. sin 3x sin 2y – cos 3x cos 2y 
b. sin 3x cos 2y  + cos 3x sin 2y e. sin 3x – sin 2y 
c. sin 3x sin 2y + cos 3x cos 2y 

9.  Jika cos P = 0,60 dan cos Q = 0,96, P dan Q lancip, maka cos ( P + Q ) = …. 
a. 0,352 c. 0,600 e. 0,800 
b. 0,576 d. 0,750 

10. Jika sin φ = 
q
p , 0 0 < φ  <90 0 , maka cos 2 φ  = …. 

a. 2

22 2
q

pq −   c. 2

22

p
pq −  e. 2

22 2
q

qp +  

b. 2

22 2
p

qp −  d. 2

22 2
p

pq −  

11. Jika tan δ = t, δ berada di kuadran I, maka nilai sin 2δ = …. 

a. 21
2

t
t

+
 c. 

t
t

2
1 2+  e. 

t
t
+
−

1
1 2

 

b. 
t
t
−
+

1
1 2

 d. 21 t
t
+

 

12.  Jika tan x = 
2
1 , 180 0 < x <270 0 , maka tan 2x = …. 

a. –
3
4  c. 

4
3  e. 

3
5  

b. –
4
3  d. 

3
4  

13.  ....
70tan140tan1
70tan140tan

00

00

=
−

+  

a. – 3  c. 3
3
1  e. 3  
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b. – 3
3
1  d. 1 

14.  Nilai 2 sin 75 0 cos 15 0 = …. 
a. 2 – 3  c. 1 + 2  e. 2 + 3  

b. 1 +
2
1 3  d. 2 + 

2
1 3  

15.  Nilai dari 4 cos 52
2
1 0 cos 7

2
1 0 = …. 

a. 1 – 2  c. 1 + 
2
1 2  e. 2 + 2  

b. 2 – 2  d. 1 + 2  
16.  Bentuk jumlah dan selisih dari 2 cos 75 0 sin 25 0  adalah …. 

a. sin 75 0 – sin 25 0  c. sin 100 0 + sin 50 0  e. cos 100 0 + sin 50 0  
b. sin 100 0 – sin 50 0  d. cos 100 0 – sin 50 0   

17.  cos 80 0 sin 40 0  + sin 80 0 cos 40 0 = …. 

a. – 
2
1 3  c. 

2
1  e. 

2
1 3  

b. cos 120 0  d. cos 40 0  
 
 
 

18.  Jika cos (A+B) = 
5
2  dan cos A cos B = 

4
3 , maka nilai tan A tan B = …. 

a. 
20
7  c. 

15
8  e. 

5
3  

b. 
15
7  d. 

9
5  

19.  Diketahui sin x = 
5
3  dengan x sudut lancip. Nilai cos 

2
1 x = …. 

a. 5
10
1  c. 9

10
1  e. 10

10
3  

b. 7
10
1  d. 10

9
1  

20.  Diketahui cos 2A = 
5
1  dengan A sudut lancip. Nilai tan A = …. 

a. 
6
1 6  c. 

2
1 6  e. 3 6  

b. 
3
1 6  d. 2 6  

21.   2 cos 50 0 cos 40 0  – 2 sin 95 0 sin 85 0  = …. 
a. –1  c. 1 e. 1 + 2 cos 10 0  
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b. –1 + 2 cos 10 0  d. 2 cos 10 0  

22.  ....
tantan

)(sin
=

−
−

ba
ba  

a.  –cos a cos b c. cos a cos b  e. cos ( a – b)  
b. –sin a sin b d. sin a sin b 

23.  Bentuk paling sederhana dari 
xx
xx

sin3sin
5cos3cos

−
−  adalah …. 

a. –cotan x c. –2 sin 2x e. 2 sin 2x 
b. –sin 2x d.  sin 2x 

24.  Dalam ΔABC berlaku sin 
2
1 (A+B) = …. 

a. –cos 
2
1 C c. cos 

2
1 C e. sin C 

b. –sin 
2
1 C d. sin 

2
1 C 

25. Bentuk sederhana dari 2 sin ( απ +
4
1  ) sin  ( απ +

4
3  ) = …. 

a. cos π  c. sin α  e. sin 2α  
b. cos 2α  d. cos α  

26.  cos (3p – q) – cos (3p + q) = …. 
a. –2 sin 3p sin q c. 2 sin p cos 3q e. 2 sin 3p sin q 
b. –2 sin 3p cos q d. 2 cos 3p cos q 

27.  sin 105 0  – sin 15 0 = …. 

a. –
2
1 2  c. 

2
1  e. 1 

b. –
2
1  d. 

2
1 2  

28. Nilai dari sin 285 0 cos 15 0 = …. 

a. –2 – 3  c. –1 – 
4
1 3  e. 

2
1  – 

4
1 3  

b. –1 –
2
1 3  d. –

2
1  – 

4
1 3  

29.  Nilai dari cos 195 0 + cos 105 0 = …. 

a. – 2
1 6  c. – 

4
1 3  e. 

2
1 6  

b. – 
4
1 6  d. 

4
1 6  

30.  Seorang pramuka akan  menentukan tinggi nyala api di sebuah puncak tugu dengan 
cara mengukur sudut lihat dari suatu tempat sejauh p dari kaki tugu. Misalkan sudut 
lihat itu α  dan β  seperi dalam gambar, maka tinggi nyala api x = …. 

a. p 
βα
βα

coscos
)(sin +   
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b. p 
βα
βα

sinsin
)(cos −   

c. p 
βα
βα

coscos
)(sin −  

d. p 
βα
βα

sinsin
)(cos +  

e. p ( tan αβ tan− ) 
 
B. Jawablah soal–soal berikut dengan jelas dan benar! 
 

1. Diketahui sin A = 
13
5 , sin B = 

41
9 , A sudut lancip dan B sudut tumpul. Tentukan: 

a. sin ( A – B)  c. tan (A – B) 
b. cos ( A – B)  d. cos (A + B) 

2. Diketahui cos (A – B) = 3
2
1 , sin A sin B = 

2
1 , A dan B sudut lancip. Tentukan  

a. cos A cos B 
b. cos ( A + B)  

3.  Hitung nilai dari (tanpa tabel / kalkulator): 

a. 00

00

15sin75sin
15cos75cos

−
+  

b. 00

00

75sin165sin
15cos105cos

−
+  

4.  Buktikan bahwa cos 6a + cos 2a + cos 4a = cos 4a ( 2 cos 2a + 1) 
5.  Persamaan gelombang yang dihasilkan oleh gitar dan harmonika adalah  

 y = 4 cos ( t + )
3
1π  + 4 cos t 

Ubahlah persamaan tersebut menjadi bentuk perkalian cosinus, kemudian 
sederhanakan! 
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KUNCI UJI KOMPETENSI 

 

Kunci Uji Kompetensi – 01 

1. )26(
4
1

+  2. 
16
33    3. 

125
44

−   4. 5
5
2

−  

Kunci Uji Kompetensi – 02  

1. a. (i) )26(
4
1

−  (ii) )26(
4
1

+  (iii) )26(
4
1

−
2

= 2 – 3  

b. (i) )62(
4
1

−  (ii) – )26(
4
1

+  (iii) )62(
4
1

−
2

= 2 – 3  

c. (i) – )26(
4
1

+  (ii) )26(
4
1

−  (iii)– )26(
4
1

+
2

=–(2+ 3 ) 

2. a. 1   b. 
2
1   c. – 2

2
1   d. 0   

  e. 3
2
1   f. 0  g. 3    h. 1 

3. a. sin (3x + 30 0 )  b. cos (3x + y)   c. –tan 3x 

4. a. (i) 
125
117    (ii)

125
44

−    (iii) 
44

117
−  

  b.  1    c.
3
1    d. 

m
m

−
+

1
1  

5. – 

6.  -   

Kunci Uji Kompetensi – 03 

1. 3
3
2 – 1    

2. 1 

3. - 

Kunci Uji Kompetensi – 04 

1. sin 2A = 
225
216  ;  cos 2A = 

225
63  ;   tan 2A = 

63
216  

2. sin 2A = 21
2

t
t

+
 ;  cos 2A =  2

2

1
1

t
t

+
− ;   tan 2A = 21

2
t
t

−
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3. sin 2A = 
169
120

−  ;  cos 2A =  
169
119

− ;   tan 2A = 
119
120  

4. sin 2A = 2
9
4  ;  cos 2A =  

9
7 ;   tan 2A = 2

7
4  

Kunci Uji Kompetensi – 05 

1. a. 6
23
4;

25
23;6

25
4

−−  

b. 54;
9
1;5

9
4

−−  

2. a. 2 2   b. 2
4
1   c. 3

2
1

−  

3. a. 32;32
2
1;32

2
1

+−+    

b. 7;2
4
1;14

4
1

−−  

c. 310;10
5
32

2
1;10

5
32

2
1

−+−  

d. 
7
1;2

10
7;2

10
1

−−  

4. a. 32
2
1

−     b. 22
2
1

−   c. 12 −   d. 22
2
1

−  

5.  -  

6.  - 

Kunci Uji Kompetensi – 06 

1. 
5
3

−  

2.  - 

 

3. -  

Kunci Uji Kompetensi – 07 

1. a. – 2 (cos 80 0  – cos 20 0 ) c. – 4 (cos 80 0  – 3
2
1 ) 

b. 
2
3 ( sin 110 0 + 

2
1 )  d. 

2
1  cos 2x 
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2.  a. 
2
1  cos 2A c. 1 + cos 2θ  

 b. 
2
3 ( sin 4y – 3

2
1 ) d. 

2
5  ( cos 2x – 

2
1 ) 

 
Kunci Uji Kompetensi – 08 

1.   a. 
4
3   d. 

2
1 ( cos 2x + cos 8y ) 

 b. 2 ( 1 + sin 10 0 )   e. )23(
4
1

+  

 c. 
2
5  ( sin 2p – 

2
1 )  f. 

4
1 ( 32 − ) 

2.   a.  sin 10 0  – cos  10 0    c. 
16
1  

 b. 
2
1     d. 

16
3  

  
3. - 
 
Kunci Uji Kompetensi – 09 
1.    1 
2.   -  
 
Kunci Uji Kompetensi – 10  
1.   a. cos 40 0  c. cos 40 0  

 b. –2 sin 80 0  d. 6
2
1  

2.   a. 0 c. 0 
 b. 2  sin 3A d. – 2  sin p 
 
Kunci Uji Kompetensi – 11  
1. a. 0  d. 2 cos 75 0 sin 35 0  

b. 2 cos 64
2
1  0 cos 10

2
1  0  e. 3  sin A 

c. – 2 sin 9 0   f. – 2 cos 3x 
2. a. 0 d. 3  

b. 0 e. 
3
1 3  

c. 0 f. 
3
1 3  

3.  -  
4. – 
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Kunci Uji Kompetensi – 12 
 

1.   - 
2. a. 32−   b. 32   c. 3  
 

 
Kunci Uji Kompetensi – 13 

 
1. – 

2. –  

 

Uji Kompetensi 

Pilihan Ganda 

1. E  16. B 

2.   C 17. E 

1. B 18. B 

4.  E 19. E 

5.   C 20. B 

1. D  21. A 

2. D  22. C 

3. A  23. E 

4. A  24. C 

5. A  25. B 

6. A  26. E 

7. D  27. D 

8. C  28. D 

9. B  29. A 

10. D  30. C 

Essay  

1. a. 
533
308

−   b. 
533
435

−   c. 
435
308    d. 

533
525

−  

2. a. 
2
13

2
1

−   b. 13
2
1

−  

3. a. 3   b. 1−  
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Lampiran 21: Buku Guru 

TRIGONOMETRI 

 

A.  Rumus Trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut 

Pertemuan – 01  

Sumber belajar 

Uji Kompetensi – 01, Uji Kompetensi – 02. 

Pengetahuan prasyarat  

1. Pengetahuan tentang perbandingan fungsi trigonometri 

2. Nilai fungsi trigonometri  pada kuadran I, II, III, dan IV 

Tahap Pendahuluan 

1. Cek 5 menit 

a. Tentukan nilai sin 30 0  , sin 45 0 , cos 300 0 , cos 315 0  ! 

b. Jika sin α = 
5
3  dengan α  tumpul, tentukan cos α  dan tan α  !  

2. Memotivasi siswa tentang pentingnya belajar trigonometri dalam pelayaran untuk 

menentukan jarak antara 2 kapal                              U 

Posisi sebuah kapal ditunjukkan dengan jurusan        A 

tiga angka, yaitu jarak kapal terhadap titik ter  -       

tentu (pelabuhan) dan sudut yang dibentuk de -                                     B 

ngan arah utara searah putaran jarum  jam. Un-          045 0              

Untuk kasus didepan dapat digambarkan  seper-       030 0             

ti disamping.                                                                                                

Misal AB = jarak kapal A dan kapal B                        

OA = 40 km , OB= 40 km. Berapa jarak AB?         O 

      Untuk menentukan jarak AB dapat digunakan dua cara, yaitu : 

1. Dengan mengggunakan rumus aturan cosinus 

AB 2  = OA 2  +OB 2  – 2 OA. OB. Cos (45 0 – 30 0) 

 = 40 2  + 40 2  – 2.40.40.cos15 0 

 = 1600 + 1600 – 3200 cos 15 0 
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 = 3200 (1 – cos 15 0) 

2. Dengan rumus jarak antara dua titik 

x A   = 40 cos 45 0 

 = 40. 2
2
1  = 20 2  

y A  = 40 sin 45 0  

 = 40. 2
2
1  = 20 2  

Koordinat titik A (20 2 , 20 2 ) 

x B   = 40 cos 60 0 

 = 40. 
2
1 = 20 

y B   = 40 sin 60 0 

 = 40. 
2
1 3 = 20 3  

Koordinat titik B (20, 20 3 ) 

AB 2  = (x A – x B ) 2 + ( y A – y B ) 2  

 = (20 2  – 20 ) 2 + (20 2 –20 3 ) 2  

 = 20 2 ( 2  – 1) 2  + 20 2  ( 2 – 3 ) 2  

 = 400( 2 – 2 2 +1) + 400( 2 – 2 6 + 3 ) 

 = 400 ( 8 – 2 2 – 2 6 ) 

 = 109,037 

AB = 037,109  = 10,442  

Jadi jarak antara dua kapal A dan kapal B adalah 10,442 km. 

Jika hasil 1 dan 2, dibandingkan akan diperoleh 

3200 (1 – cos 15 0) = 400 ( 8 – 2 2 – 2 6 ) 

(1 – cos 15 0)   = 
8
1 ( 8 – 2 2 – 2 6 ) 
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 1 – cos 15 0=  1 –  
4
1 2 – 

4
1 6 ⇔  cos 15 0 =   

4
1 2 + 

4
1 6  

Tahap Pembelajaran  

1. Sebelum mengerjakan contoh 01 (di papan tulis)  ujilah cos α = 
10
6  dengan α  

tumpul, tentukan sin α  dan tan α . 

Contoh 01: 

Diketahui sin A = 
13
5 , cos B = 

5
3

−  dengan 0 0  < A < 90 0 dan 90 0 < B < 180 0. 

Tentukan sin (A + B)! 

Jawab: 

Kunci : 
65
33  

2. Siswa mengerjakan tugas secara berkelompok sesuai dengan model pembelajaran 

turnamen belajar yaitu: 

a. orang ke – 1 mengerjakan uji kompetensi – 01 nomor 3  

b. orang ke – 2 mengerjakan uji kompetensi – 01 nomor 4 

c. orang ke – 3 mengerjakan uji kompetensi – 02 nomor 1.c.(iii) 

d. orang ke – 4 mengerjakan uji kompetensi – 02 nomor 4.a. (iii) 

3. Guru menawarkan/ menunjuk siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi uji 

kompetensi – 01 ( no. 3 )  dan uji kompetensi – 02 ( no.1.c. (iii) dan 4.a.(iii) ) 

Tahap Evaluasi 

Cek penguasaan siswa dengan menggunakan pop quiz – 01, siswa yang duduk sebelah 

kiri mengerjakan soal 1, siswa yang duduk sebelah kanan mengerjakan soal 2. 

Pop Quiz – 01  

1. Diketahui cos A = 
25
7 , sin B = 

5
3  dengan A lancip dan B tumpul. Tentukan nilai      

sin (A +B)! kunci: –
5
3  
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2. Diketahui tan  x = 
12
5 , cos y = 

10
6  dengan 0 0 <x<90 0  dan 270 0 <y<360 0 . Tentukan 

nilai cos (x – y) ! kunci:
65
16  

 

Tahap penutup 

Siswa diberi tugas untuk mengerjakan Uji Kompetensi – 02 nomor 1. a,b   ;   2.b,d,g,h   ; 

3. a, e    ;  4. a . Siswa dimotivasi tentang pentingnya mengerjakan soal-soal yang 

diberikan.  

Kunci Uji Kompetensi – 01 

1. )26(
4
1

+  2. 
16
33    3. 

125
44

−   4. 5
5
2

−  

Kunci Uji Kompetensi – 02  

1. a. (i) )26(
4
1

−  (ii) )26(
4
1

+  (iii) )26(
4
1

−
2

= 2 – 3  

b. (i) )62(
4
1

−  (ii) – )26(
4
1

+  (iii) )62(
4
1

−
2

= 2 – 3  

c. (i) – )26(
4
1

+  (ii) )26(
4
1

−  (iii)– )26(
4
1

+
2

=–(2+ 3 ) 

2. a. 1   b. 
2
1   c. – 2

2
1   d. 0   

  e. 3
2
1   f. 0  g. 3    h. 1 

3. a. sin (3x + 30 0 )  b. cos (3x + y)   c. –tan 3x 

4. a. (i) 
125
117    (ii)

125
44

−    (iii) 
44

117
−  

  b.  1    c.
3
1    d. 

m
m

−
+

1
1  

5. – 

6. y 1  = A sin ( tω  – kx )  

  y 2  = –A sin ( tω  + kx ) 

 y = y1 + y 2  = A sin ( tω  – kx ) + (–A sin ( tω  + kx )) 
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      = sin tω cos kx – A cos tω sin kx –A sin tω cos kx – A cos tω sin kx 

      = – 2A cos tω sin kx 

Kunci Uji Kompetensi – 03 

1. 3
3
2 – 1    

2. 1 

3. A + B + C = 180 0  

    C = 180 0  – (  A + B)   

    tan C = tan (180 0  – (  A + B) ) 

         = –tan (A + B) 

   Rki : tan A + tan B + tan C = tan (A + B)( 1 – tan A tan B) + tan C 

= –tan C( 1 – tan A tan B) + tan C 

= tan A tan B tan C – tan C + tan C 

= tan A tan B tan C 

= Rka         (terbukti) 

 

Pertemuan – 02  

Sumber belajar 

Uji Kompetensi – 02, Uji Kompetensi – 03. 

Pengetahuan prasyarat  

1. Rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut  

2. Nilai fungsi trigonometri  pada kuadran I, II, III, dan IV 

Tahap Pendahuluan 

Memotivasi siswa tentang pentingnya mengerjakan soal-soal yang diberikan dan 

menanyakan ada tidaknya kesulitan yang dihadapi.  

Tahap Pembelajaran  

1. Guru menawarkan kepada siswa untuk mengemukakan ide/cara menyelesaikan 

kesulitan yang dikemukakan oleh siswa lain, atau guru membimbing/menjelaskan 

siswa menemukan cara menyelesaikan kesulitan yang dihadapi dalam menyelesaikan 

tugas yang ada, atau menawarkan/ menunjuk beberapa siswa untuk mengerjakan 

tugas ( no. 1.b dan 4.a) di papan tulis. 
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2. Siswa mengerjakan Uji Kompetensi – 02 sebanyak 4 buah soal secara berkelompok 

sesuai dengan model pembelajaran turnamen belajar yaitu:  

a. orang ke – 1 mengerjakan uji kompetensi – 02 nomor 4b  

b. orang ke – 2 mengerjakan uji kompetensi – 02 nomor 4c 

c. orang ke – 3 mengerjakan uji kompetensi – 02 nomor 5f 

d. orang ke – 4 mengerjakan uji kompetensi – 03 nomor 1 

3. Guru menawarkan/ menunjuk siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi uji 

kompetensi – 02 ( no. 4b , 5f)  dan uji kompetensi – 02 ( no.1 ) 

Tahap Evaluasi 

Cek penguasaan siswa dengan menggunakan pop quiz – 02, siswa yang duduk sebelah 

kiri mengerjakan soal 1, siswa yang duduk sebelah kanan mengerjakan soal 2. 

Pop Quiz – 02  

1. Diketahui cos ( x + y ) = 
5
1  dan cos x cos y = 

4
3 . Tentukan nilai tan x tan y ! 

 Kunci: 
15
11  

2. Diketahui sin ( a – b ) = 1 dan sin a cos b = 
25
9 . Tentukan nilai sin ( a + b ) ! 

 Kunci: 
25
7

−  

Tahap penutup 

Siswa diberi tugas untuk mengerjakan Uji Kompetensi – 03 no. 2 dan 3. 

 

Pertemuan – 03 

Sumber belajar 

Uji Kompetensi – 02, Uji Kompetensi – 03. 

Pengetahuan prasyarat  

1. Rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut  

2. Nilai fungsi trigonometri  pada kuadran I, II, III, dan IV 

Tahap Pendahuluan 

Memotivasi siswa tentang pentingnya mengerjakan soal-soal yang diberikan dan 

menanyakan ada tidaknya kesulitan yang dihadapi. 
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Tahap Pembelajaran  

1. Guru menawarkan kepada siswa untuk mengemukakan ide/cara menyelesaikan 

kesulitan yang dikemukakan oleh siswa lain, atau guru membimbing/menjelaskan 

siswa menemukan cara menyelesaikan kesulitan yang dihadapi dalam menyelesaikan 

tugas yang ada, atau menawarkan/  menunjuk beberapa siswa untuk mengerjakan 

tugas uji kompetensi – 03 (no. 2 atau 3) di papan  tulis. 

2. Siswa mengerjakan Uji Kompetensi – 02 nomor 6 secara berkelompok. 

3. Guru meminta siswa mempresentasikan hasil diskusi di papan tulis, selanjutnya dikaji 

ulang/ dievaluasi secara bersama-sama sehingga diperoleh persepsi yang sama. 

Tahap Evaluasi 

Cek penguasaan siswa dengan menggunakan pop quiz – 02, siswa yang duduk sebelah 

kiri mengerjakan soal 1, siswa yang duduk sebelah kanan mengerjakan soal 2. 

 

Pop Quiz – 03  

1. Gelombang stasioner dihasilkan oleh perpaduan (interferensi) antara dua gelombang 

berjalan. Gelombang tersebut memiliki amplitudo dan frekuensi sama, tetapi arah 

perambatannya berlawanan.  

Tunjukkan bahwa gelombang berjalan 1y = Acos( tkx ω−  ) dan 2y = Acos( tkx ω+  ) 

menghasilkan  gelombang stasioner dengan persamaan: 

y = 1y + 2y  = 2A  cos )cos()( tkx ω  

2. Buktikan cos ( a + b ) cos ( a – b ) = cos 2  a + cos 2  b – 1  

Tahap penutup 

Siswa diberi tugas untuk mempelajari Buku Siswa hal. 8 – 12 dan mengerjakan Uji 

Kompetensi – 05 no. 1.a,b     ;  2. a, b  

 

i. Rumus Trigonometri Sudut Rangkap dan sudut Pertengahan 

Pertemuan – 04  

Sumber belajar 

Uji Kompetensi – 04, Uji Kompetensi – 05. 

Pengetahuan prasyarat  

1. Pengetahuan tentang perbandingan fungsi trigonometri 
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2. Nilai fungsi trigonometri  pada kuadran I, II, III, dan IV 

3. Rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut 

 

 

Tahap Pendahuluan 

Memotivasi siswa tentang pentingnya belajar trigonometri dalam bidang studi lain 

misalnya fisika 

Tahap Pembelajaran  

1. Dengan tanya jawab, guru menyelesaikan  contoh  02 (di papan tulis)   

Contoh 02: 

Diketahui  cos A
2
1 = 

3
2  dengan A lancip, tentukan nilai  sin A ! 

Jawab: 

Kunci : 5
9
4   

2. Siswa mengerjakan tugas secara berkelompok sesuai dengan model pembelajaran 

turnamen belajar yaitu: 

- orang ke – 1 mengerjakan uji kompetensi – 04 nomor 3  

- orang ke – 2 mengerjakan uji kompetensi – 04 nomor 4 

- orang ke – 3 mengerjakan uji kompetensi – 04 nomor 1 

- orang ke – 4 mengerjakan uji kompetensi – 04 nomor 2 

3. Guru menawarkan/ menunjuk siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi uji 

kompetensi – 04 ( no. 2 dan 4 )    

Tahap Evaluasi 

Cek penguasaan siswa dengan menggunakan pop quiz – 04, siswa yang duduk sebelah 

kiri mengerjakan soal 1, siswa yang duduk sebelah kanan mengerjakan soal 2. 

 

Pop Quiz – 04 

1. Diketahui cos α  = 
3
2  dengan α  di kuadran IV. Tentukan nilai sin 2α , cos 2α , dan 

tan 2α       Kunci: 54;
9
1;5

9
4

−−  
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2. Diketahui tan β  = 
2
1  dengan β  di kuadran III. Tentukan nilai sin 2β , cos 2 β , dan 

tan 2 β  !      Kunci: 
3
4;

5
3;

5
4  

Tahap penutup 

Siswa diberi tugas untuk mengerjakan Uji Kompetensi – 05 nomor 3. a,b   ;   4.a,b.  

Siswa dimotivasi tentang pentingnya mengerjakan soal-soal yang diberikan. 

Kunci Uji Kompetensi – 04 

1. sin 2A = 
225
216  ;  cos 2A = 

225
63  ;   tan 2A = 

63
216  

2. sin 2A = 21
2

t
t

+
 ;  cos 2A =  2

2

1
1

t
t

+
− ;   tan 2A = 21

2
t
t

−
 

3. sin 2A = 
169
120

−  ;  cos 2A =  
169
119

− ;   tan 2A = 
119
120  

4. sin 2A = 2
9
4  ;  cos 2A =  

9
7 ;   tan 2A = 2

7
4  

Kunci Uji Kompetensi – 05 

7. a. 6
23
4;

25
23;6

25
4

−−  

b. 54;
9
1;5

9
4

−−  

8. a. 2 2   b. 2
4
1   c. 3

2
1

−  

9. a. 32;32
2
1;32

2
1

+−+    

b. 7;2
4
1;14

4
1

−−  

c. 310;10
5
32

2
1;10

5
32

2
1

−+−  

d. 
7
1;2

10
7;2

10
1

−−  

10. a. 32
2
1

−     b. 22
2
1

−   c. 12 −   d. 22
2
1

−  
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11. cos 3A = cos (2A + A)  

             = cos 2A cos A – sin 2A sin A 

= (2 cos 2 A – 1 ) cos A – 2 sin A cos A sin A 

= 2 cos 3 A – cos A – 2 ( 1 - cos 2 A) cos A 

= 4 cos 3 A – 3 cos A                      (terbukti) 

12. x = sin α   y = cos 2α  + 2 

y = 3 – 2x 2   

cos 2α  + 2 = 3 – 2 (sin α ) 2  

 1 – 2 sin 2 α  + 2 sin 2 α  = 3 – 2  

 1 = 1    (terbukti) 

Kunci Uji Kompetensi – 06 

1. 
5
3

−  

2.  tan 2 β  = t             21 t+                       t 

            1 

     sin 2β  = 
21 t

t
+

  cos 2 β  = 
21

1
t+

 

   

 tan β  = tan )2(
2
1 β = 

β
β

2sin
2cos1−  = 

2

2

1

1
11

t
t

t

+

+
−

= 
t

t
t
t 22 1111 ++−

=
−+  

3. cos 2 λ  = 
1
1

+
−

p
p              p + 1      2 p  

                                 p – 1  

    sin 2λ = 
1

2
+p
p

 

    tan λ  = tan 
2
1 (2λ ) = p

pp
p

p
p
p

1
2

2

1
2

1
11

2sin
2cos1

==

+

+
−

−
=

−
λ
λ  



253 
 

 

 

 

 

 

Pertemuan – 05  

Sumber belajar 

Uji Kompetensi – 05, Uji Kompetensi – 06. 

Pengetahuan prasyarat  

1. Rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut  

2. Rumus trigonometri sudut rangkap 

3. Nilai fungsi trigonometri  pada kuadran I, II, III, dan IV 

Tahap Pendahuluan 

Memotivasi siswa tentang pentingnya mengerjakan soal-soal yang diberikan dan 

menanyakan ada tidaknya kesulitan yang dihadapi.  

Tahap Pembelajaran  

1. Guru menawarkan kepada siswa untuk mengemukakan ide/cara menyelesaikan 

kesulitan yang dikemukakan oleh siswa lain, atau guru membimbing/menjelaskan 

siswa menemukan cara menyelesaikan kesulitan yang dihadapi dalam menyelesaikan 

tugas yang ada. Dengan Tanya jawab, guru menyelesaikan contoh 03. 

Contoh 03: 

Diketahui  sin α  =  
13
12

− dengan 180 0 <  α  < 270 0 , tentukan nilai  cos α
2
1  ! 

Jawab: 

Kunci : 13
13
2

−  

Selanjutnya menawarkan/ menunjuk beberapa siswa untuk mengerjakan tugas ( no. 

4.b) di papan tulis. 

2. Siswa mengerjakan Uji Kompetensi – 05 sebanyak 4 buah soal secara berkelompok 

sesuai dengan model pembelajaran turnamen belajar yaitu:  

-  orang ke – 1 mengerjakan uji kompetensi – 05 nomor 3d  

-  orang ke – 2 mengerjakan uji kompetensi – 05 nomor 4d 
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-  orang ke – 3 mengerjakan uji kompetensi – 05 nomor 5  

-  orang ke – 4 mengerjakan uji kompetensi – 06 nomor 1 

3. Guru menawarkan/ menunjuk siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi uji 

kompetensi – 05 ( no. 3d )  dan uji kompetensi – 06 ( no.1 ) 

Tahap Evaluasi 

Cek penguasaan siswa dengan menggunakan pop quiz – 05, siswa yang duduk sebelah 

kiri mengerjakan soal 1, siswa yang duduk sebelah kanan mengerjakan soal 2. 

Pop Quiz – 05 

1. Diketahui tan α  = 
4
3  dengan α  di kuadran III. Tentukan nilai sin 

2
1 α  !  

Kunci: 10
10
3  

2. Diketahui sin β  =  – 
25
7  dengan β  di kuadran IV. Tentukan nilai tan 

2
1 β  !  

Kunci: 
7
1

−  

Tahap penutup 

Siswa diberi tugas untuk mengerjakan Uji Kompetensi – 06 nomor 2 dan 3.  Siswa 

dimotivasi belajar lebih giat karena tidak lama lagi akan diadakan TB - 1. 

Pertemuan – 06 

Sumber belajar 

Uji Kompetensi – 05, Uji Kompetensi – 06. 

Pengetahuan prasyarat  

1. Rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut 

2. Rumus trigonometri sudut rangkap dan pertengahan 

3. Nilai fungsi trigonometri  pada kuadran I, II, III, dan IV 

Tahap Pendahuluan 

Memotivasi siswa tentang pentingnya mengerjakan soal-soal yang diberikan dan 

menanyakan ada tidaknya kesulitan yang dihadapi.  

Tahap Pembelajaran  

1. Guru menawarkan kepada siswa untuk mengemukakan ide/cara menyelesaikan 

kesulitan yang dikemukakan oleh siswa lain, atau guru membimbing/menjelaskan 
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siswa menemukan cara menyelesaikan kesulitan yang dihadapi dalam menyelesaikan 

tugas yang ada, atau menawarkan/  menunjuk beberapa siswa untuk mengerjakan 

tugas uji kompetensi – 06 (no. 2 atau 3) di papan  tulis. 

2. Siswa mengerjakan Uji Kompetensi – 05 nomor 6 secara berkelompok. 

3. Guru meminta siswa mempresentasikan hasil diskusi di papan tulis, selanjutnya dikaji 

ulang/ dievaluasi secara bersama-sama sehingga diperoleh persepsi yang sama. 

Tahap Evaluasi 

Cek penguasaan siswa dengan menggunakan pop quiz – 06, siswa yang duduk sebelah 

kiri mengerjakan soal 1, siswa yang duduk sebelah kanan mengerjakan soal 2. 

POP QUIZ – 06 

1. Suatu peluru ditembakkan membentuk gerak parobala dengan persamaan: 

x = cos 4x + 4 

y = sin 2x 

Buktikan bahwa persamaan tersebut dapat dinyatakan sebagai x = 5 – 2y 2    

2. Daya sesaat dari suatu rangkaian listrik arus bolak balik diberikan oleh persamaan       

P = I 2 R sin 2 ( αω −t ). Tunjukkan persamaan tersebut ekuivalen dengan                     

P = 
2
1 I 2 R ( 1 – cos (2 αω 2−t )) ! 

Tahap penutup 

Siswa diberi motivasi untuk belajar lebih giat dan pertemuan berikutnya akan diadakan 

TB - 01 

 

Pertemuan ke - 07 

Turnamen Belajar I 

Sumber belajar  

Soal Turnamen Belajar – 01a dan Turnamen Belajar – 01b 

Tahap Pendahuluan 

Persiapan dan mengkondisikan siswa untuk turnamen belajar 

Tahap Evaluasi 

1. Siswa mengerjakan secara mandiri soal Turnamen Belajar – 01a selama 20 menit. 



256 
 

 

2. Guru menyampaikan kunci jawaban dan siswa menskor hasil pekerjaannya secara 

silang ( 5 menit). 

3. Siswa belajar kelompok mengevaluasi hasil soal Turnamen Belajar – 01a selama 20 

menit. 

4. Siswa mengerjakan secara mandiri soal Turnamen Belajar – 01b selama 20 menit. 

5. Guru menyampaikan kunci jawaban dan siswa menskor hasil pekerjaannya secara 

silang ( 5 menit). 

6. Siswa merekap hasil turnamen belajar ke-1 dan ke-2 dan melaporkan ke guru. 

7. Guru mengumumkan hasil sementara turnamen belajar dan memberikan penghargaan 

kepada kelompok yang sukses. 

Tahap Penutup 

Guru memotivasi siswa untuk belajar lebih giat dan hasil final turnamen belajar akan 

diumumkan pada pertemuan berikutnya. Guru memberikan tugas untuk mempelajari 

Buku Siswa tentang Rumus Penjumlahan dan perkalian Trigonometri.  

 

Soal Turnamen Belajar – 01a 

Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap benar dan berikan alasannya! 

1. Diketahui sin A = 
2

1 , sin B = 
5
3 , dengan A dan B lancip. Nilai sin (A + B) = …. 

a.  
10
1 2  c. 2

10
3  e. 2

2
1

5
3
+  

b. 2
5
1  d. 2

10
7  

2. Jika tan x = 0,20  dan tan y = 0,75 dengan 0 0 <x<90 0  dan  180 0 <y<270 0 , maka nilai       

cos (x – y)= …. 

a. 26
130
23

−  c. 26
130

2  e. 26
130
23  

b. 26
130
17

−  d. 26
130
17  

 

3. Jika tan 6 0  = p , maka tan 231 0 = …. 
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a. 
p
p

+
+−

1
1  c. 

p
p

−
+

1
1  e. 1 

b. 
p
p

+
−−

1
1  d. 

p
p
+−
−
1

1  

 

4.  ....
tantan

)sin(
=

+
+

ba
ba  

a. – cos a cos b c. sin a sin b e. cos a cos b 

b. – sin a sin b d. cos ( a – b) 

5.  Diketahui tan 
2
1 α = t. Nilai cos α = …. 

a. 21
2

t
t

+
 c. 2

2

1
1

t
t

−
+  e. 

t
t

−
+

1
1  

b. 21
2

t
t

−
 d. 2

2

1
1

t
t

+
−  

Kunci jawaban: 

1. D  2. A  3. C  4. E  5. D 

Soal Turnamen Belajar – 01b  

Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap benar dan berikan alasannya! 

1. Jika cos A = 
3
2 , sin B = 

6
1 dengan A lancip dan B tumpul, maka nilai         

tan(A+B)= …. 

a. 
7
1 5  c. 5

5
3  e. 5  

b. 5
5
1  d. 

7
3 5  

2. Diketahui cos α = – 
5
4  , tan β  = 

12
5  dengan α dan β  berada di kuadran III. Nilai 

cos (α –β ) = …. 

a. 
65
8  c. 

65
33  e. 

65
63  

b. 
65
16  d. 

65
56  
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3. Jika cos 15 0  = p , maka cos 195 0 = …. 

a. –2p c. 0 e. 2p 

b. –p d. p 

 

4. ....
tan1
tan2

2 =
+ φ

φ   

a. 1 – 2 sin φ  c. 2 sinφ  cosφ  e. 2 cosφ  

b. sin φ  cosφ  d. 2 sinφ  

5. Jika sin β  = – 
5
3   dengan π <β < π

2
3 , maka nilai cos ....

2
1

=β  

a. – 10
10
3  c. 10

10
1  d. 10

2
1  

b. – 10
10
1  d. 10

10
3  

Kunci Jawaban: 

1. B  2. E  3. B  4. C  5. B 

 

C.  Rumus Penjumlahan dan Perkalian Trigonometri 

Pertemuan ke – 08  

Sumber belajar 

Uji Kompetensi – 07, Uji Kompetensi – 08. 

Pengetahuan prasyarat  

1. Pengetahuan tentang perbandingan fungsi trigonometri 

2. Nilai fungsi trigonometri  pada kuadran I, II, III, dan IV 

3. Rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut 

4. Rumus trigonometri sudut rangkap dan pertengahan 

Tahap Pendahuluan 

Memotivasi siswa tentang pentingnya belajar trigonometri dalam bidang studi lain 

misalnya fisika 

Tahap Pembelajaran  

1. Dengan tanya jawab, guru menyelesaikan  contoh  04 (di papan tulis)   
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Contoh 04: 

Tentukan nilai  3 cos 15 0  cos 195 0 ! 

Jawab: 

Kunci : )23(
4
3

+−  

2. Siswa mengerjakan tugas secara berkelompok sesuai dengan model pembelajaran 

turnamen belajar yaitu: 

- orang ke – 1 mengerjakan uji kompetensi – 07 nomor 2. b, d  

- orang ke – 2 mengerjakan uji kompetensi – 07 nomor 1. b, d 

- orang ke – 3 mengerjakan uji kompetensi – 08 nomor 1. c, f 

- orang ke – 4 mengerjakan uji kompetensi – 08 nomor 2.e 

3. Guru menawarkan/ menunjuk siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi uji 

kompetensi – 07 ( no. 2 b ) dan uji kompetensi – 08 ( no. 1. c dan 2.e )   

Tahap Evaluasi 

Cek penguasaan siswa dengan menggunakan pop quiz – 07, siswa yang duduk sebelah 

kiri mengerjakan soal 1, siswa yang duduk sebelah kanan mengerjakan soal 2. 

 
Pop Quiz – 07 

1. Sederhanakan dan jika mungkin tentukan nilai dari sin ( a+π
4
3 ) sin ( a−π

4
3 ) ! 

Kunci: a2cos
2
1  

2. Sederhanakan dan jika mungkin tentukan nilai dari cos (x + π
3
5 ) sin (x – π

3
5 )  ! 

Kunci: )3
2
12(sin

2
1

+x  

Tahap penutup 

Siswa diberi tugas untuk mengerjakan Uji Kompetensi – 08 nomor 3. b, c, d .  Siswa 

dimotivasi tentang pentingnya mengerjakan soal-soal yang diberikan. 

Kunci Uji Kompetensi – 07 

2. a. – 2 (cos 80 0  – cos 20 0 ) c. – 4 (cos 80 0  – 3
2
1 ) 

b. 
2
3 ( sin 110 0 + 

2
1 )  d. 

2
1  cos 2x 
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2.  a. 
2
1  cos 2A c. 1 + cos 2θ  

 b. 
2
3 ( sin 4y – 3

2
1 ) d. 

2
5  ( cos 2x – 

2
1 ) 

 
Kunci Uji Kompetensi – 08 

1.   a. 
4
3   d. 

2
1 ( cos 2x + cos 8y ) 

 b. 2 ( 1 + sin 10 0 )   e. )23(
4
1

+  

 c. 
2
5  ( sin 2p – 

2
1 )  f. 

4
1 ( 32 − ) 

2.   a.  sin 10 0  – cos  10 0    c. 
16
1  

 b. 
2
1     d. 

16
3  

  
3. a. 2 cos (135 0 + x ) cos (45 0 + x) = cos ( 135 0 + x + 45 0 + x) + cos ( 135 0 + x – 45 0 – x ) 

= cos ( 180 0  + 2x ) + cos 90 0  
= cos  ( 180 0  + 2x )    
= – cos 2x        (terbukti) 

 b. 2 sin ( π
4
3 + a) sin ( π

4
1 +A) = – ( cos ( π + 2A) – cos ( π

2
1  ) ) 

  = – cos ( π + 2A) = cos 2A  (terbukti) 

 c. cos 10 0 cos 50 0 cos 70 0  = 
2
1 ( cos 60 0 + cos 40 0 ) cos 70 0  

= 
2
1 ( 

2
1  + cos 40 0 ) cos 70 0  

= 
4
1  cos 70 0   + 

2
1 cos 40 0 cos 70 0  

= 
4
1  cos 70 0   + 

4
1 ( cos 110 0 + cos 30 0 ) 

= 
4
1  cos 70 0  – 

4
1  cos 70 0 +  

4
1 . 3

2
1  

= 
8
3   (terbukti) 

 

 d. cos 20 0 cos 40 0 cos 60 0 cos 80 0  = 
2
1 . 

2
1 ( cos 60 0 + cos 20 0 ) cos 80 0  

= 
4
1 ( 

2
1  + cos 20 0 ) cos 80 0  
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= 
8
1  cos 80 0  + 

4
1 cos 20 0  cos 80 0  

= 
8
1  cos 80 0  + 

8
1 ( cos 100 0 + cos 60 0 ) 

= 
8
1  cos 80 0 – 

8
1  cos 80 0 +

8
1  . 

2
1  

= 
16
1  (terbukti)  

 
Kunci Uji Kompetensi – 09 
1.    1 

2.   a. sin ( A + B ) sin ( A – B ) = –
2
1 ( cos 2A – cos 2B) 

  = –
2
1 ( 1 – 2 sin 2 A – ( 1– 2 sin 2 B)) 

  = –
2
1 (– 2 sin 2 A + 2 sin 2 B ) 

  = sin 2 A–  sin 2 B        (terbukti) 
 b. cos 2 α  sin 3 α  = cos 2 α  sin 2 α   sin α  
  =  (cos α  sin α  ) 2  sin α  

  = 
4
1  ( sin 2α – sin 0 ) 2  sin α  

  = 
4
1  sin 2α  sin 2α  sin α  

  = 
4
1  sin 2α  . –

2
1 ( cos 3α  – cos α  ) 

  = 
8
1

−  ( sin 2α  cos 3α  – sin 2α  cos α  ) 

  = 
8
1

−  (
2
1 ( sin 5α + sin ( –α )) –

2
1 ( sin 3α  + sinα  )) 

  = 
16
1  ( 2 sin α  + sin 3α – sin 5α )            (terbukti) 

 
Pertemuan – 09  

Sumber belajar 

Uji Kompetensi – 08, Uji Kompetensi – 09. 

Pengetahuan prasyarat  

1. Rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut  

2. Nilai fungsi trigonometri  pada kuadran I, II, III, dan IV 

3. Rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut 
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4. Rumus trigonometri sudut rangkap dan pertengahan 

Tahap Pendahuluan 

Memotivasi siswa tentang pentingnya mengerjakan soal-soal yang diberikan dan 

menanyakan ada tidaknya kesulitan yang dihadapi.  

 

 

Tahap Pembelajaran  

1. Guru menawarkan kepada siswa untuk mengemukakan ide/cara menyelesaikan 

kesulitan yang dikemukakan oleh siswa lain, atau guru membimbing/menjelaskan 

siswa menemukan cara menyelesaikan kesulitan yang dihadapi dalam menyelesaikan 

tugas yang ada, atau menawarkan/ menunjuk beberapa siswa untuk mengerjakan 

tugas uji kompetensi – 08 ( no. 3.d) di papan tulis. 

2. Siswa mengerjakan Uji Kompetensi – 09 nomor 1 dan 2a secara berkelompok sesuai 

dengan model pembelajaran turnamen belajar    

3. Guru menawarkan/ menunjuk siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi uji 

kompetensi – 09 ( no. 1 atau 2a ). 

Tahap Evaluasi 

Cek penguasaan siswa dengan menggunakan pop quiz – 08, siswa yang duduk sebelah 

kiri mengerjakan soal 1, siswa yang duduk sebelah kanan mengerjakan soal 2. 

 

Pop Quiz – 08 

1. Tentukan nilai dari sin 10 0 sin 50 0 sin 70 0  !   

 Kunci:   
8
1  

2. Tentukan nilai dari cos 20 0 cos 40 0 cos 80 0  ! 

Kunci: 
8
1  

 Tahap penutup 

Siswa diberi tugas untuk mempelajari Buku Siswa hal. 18 dan mengerjakan Uji 

Kompetensi – 11 nomor 1.a, b   dan 2. b, d.  Siswa dimotivasi tentang pentingnya 

mengerjakan soal-soal yang diberikan. 



263 
 

 

 

Pertemuan ke – 10  

Sumber belajar 

Uji Kompetensi – 10, Uji Kompetensi – 11, Uji Kompetensi – 12. 

Pengetahuan prasyarat  

1. Pengetahuan tentang perbandingan fungsi trigonometri 

2. Nilai fungsi trigonometri  pada kuadran I, II, III, dan IV 

3. Rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut 

4. Rumus trigonometri sudut rangkap dan pertengahan 

Tahap Pendahuluan 

Memotivasi siswa tentang pentingnya belajar trigonometri dalam bidang studi lain 

misalnya fisika 

Tahap Pembelajaran  

2. Dengan tanya jawab, guru menyelesaikan  contoh  05 (di papan tulis)   

Contoh 05: 

Nyatakan bentuk berikut dalam bentuk perkalian (jika mungkin sederhanakan):       

sin 50 0  – sin70 0  + sin 10 0 ! 

Jawab: 

Kunci : 0 

3. Siswa mengerjakan tugas secara berkelompok sesuai dengan model pembelajaran 

turnamen belajar yaitu: 

- orang ke – 1 mengerjakan uji kompetensi – 10 nomor 1. b, d  

- orang ke – 2 mengerjakan uji kompetensi – 10 nomor 2. b, d 

- orang ke – 3 mengerjakan uji kompetensi – 11 nomor 2. a 

- orang ke – 4 mengerjakan uji kompetensi – 11 nomor 2.e 

4. Guru menawarkan/ menunjuk siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi uji 

kompetensi – 10 ( no. 2 d ) dan uji kompetensi –11 ( no. 2.a )   

Tahap Evaluasi 

Cek penguasaan siswa dengan menggunakan pop quiz – 09, siswa yang duduk sebelah 

kiri mengerjakan soal 1, siswa yang duduk sebelah kanan mengerjakan soal 2. 

Pop Quiz – 09 
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1. Sederhanakan dan jika mungkin tentukan nilai dari cos 
12
5cos

12
ππ

−  ! 

Kunci: 2
2
1  

2. Sederhanakan dan jika mungkin tentukan nilai dari sin 
8

sin
8

7 ππ
−   ! 

Kunci: 0 
 
 

Tahap penutup 

Siswa diberi tugas mengerjakan Uji Kompetensi – 11 nomor 4. b,d   dan Uji   Kompe-

tensi –12 nomor 1, 2 serta Uji Kompetensi – 13 nomor 1.  Siswa dimotivasi tentang 

pentingnya mengerjakan soal-soal yang diberikan. 

Kunci Uji Kompetensi – 10  
1.   a. cos 40 0  c. cos 40 0  

 b. –2 sin 80 0  d. 6
2
1  

2.   a. 0 c. 0 
 b. 2  sin 3A d. – 2  sin p 
 
Kunci Uji Kompetensi – 11  
5. a. 0  d. 2 cos 75 0 sin 35 0  

b. 2 cos 64
2
1  0 cos 10

2
1  0  e. 3  sin A 

c. – 2 sin 9 0   f. – 2 cos 3x 
6. a. 0 d. 3  

b. 0 e. 
3
1 3  

c. 0 f. 
3
1 3  

7.  sin ( δ + 45 0 ) + sin (δ  – 45 0 ) = 2 sinδ  cos 45 0  = 2.  
2
1 2 sin δ  = 2 sin δ   

8. a. a
aa
aa

aa
aa 3tan

2cos3cos2
2cos3sin2

cos5cos
sin5sin

==
+
+   

b. )(tan
)cos()cos(2
)sin()cos(2

2cos2cos
2sin2sin ba

baba
baba

ba
ba

−=
−+
−+

=
+
−  

c. 
)(

2
1tan

)(
2
1tan

)(
2
1sin)(

2
1cos2

)(
2
1cos)(

2
1sin2

sinsin
sinsin

BA

BA

BABA

BABA

BA
BA

−

+
=

−+

−+
=

−
+  
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d. x
xx
xx

xxx
xxx

xxx
xxx 4tan

)12(cos4cos2
)12(cos4sin2

4cos2cos4cos2
4sin2cos4sin2

6cos4cos2cos
6sin4sin2sin

=
−
−

=
+
+

=
++
++  

 
Kunci Uji Kompetensi – 12 

 

1.  a. tan P + tan Q = 
Q
Q

P
P

cos
sin

cos
sin

+ = 
QP

QPQP
coscos

sincoscossin +  

  = 
)cos()(cos(

2
1

)sin(

QPQP

QP

−++

+ =
)cos()cos(

)sin(2
QPQP

QP
−++

+  

 b. tan P –  tan Q = 
Q
Q

P
P

cos
sin

cos
sin

− = 
QP

QPQP
coscos

sincoscossin −  

  = 
)cos()(cos(

2
1

)sin(

QPQP

QP

−++

− =
)cos()cos(

)sin(2
QPQP

QP
−++

−  

2. a. 32−   b. 32   c. 3  
 
 
Kunci Uji Kompetensi – 13 

 

1.   tan (90 0  – β ) = )90tan( 0 β−=⇔ hUA
h

UA  

 tan (90 0  –α ) = )90tan( 0 α−=⇔ hAB
h

AB  

x = UA – AB = h (tan (90 0  – β ) – tan (90 0  –α )) 

   = h ( cotan β  – cotanα  ) = h (
α
α

β
β

sin
cos

sin
cos

−  ) 

   = h 
βα

βαβα
sinsin

sincoscossin − = h 
))cos()(cos(

2
1

)sin(

βαβα

βα

−−+−

−  

  = 
)cos()cos(

)sin(2
βαβα

βα
+−−

−h  

2.  y = 5 sin 2x + 5 sin ( x2
3
−

π ) = 5 ( sin 2x +  sin ( x2
3
−

π )) 

 = 5 ( 2 sin )
6

2cos(
6

ππ
−x ) = 5 cos )

6
2( π

−x  

 

Pertemuan ke – 11  

Sumber belajar 

Uji Kompetensi – 11, Uji Kompetensi – 12. 
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Pengetahuan prasyarat  

1. Pengetahuan tentang perbandingan fungsi trigonometri 

2. Nilai fungsi trigonometri  pada kuadran I, II, III, dan IV 

3. Rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut 

4. Rumus trigonometri sudut rangkap dan pertengahan 

Tahap Pendahuluan 

Memotivasi siswa tentang pentingnya belajar trigonometri dalam bidang studi lain 

misalnya fisika 

Tahap Pembelajaran  

1. Guru menawarkan kepada siswa untuk mengemukakan ide/cara menyelesaikan 

kesulitan yang dikemukakan oleh siswa lain, atau guru membimbing/menjelaskan 

siswa menemukan cara menyelesaikan kesulitan yang dihadapi dalam menyelesaikan 

tugas yang ada, atau menawarkan/ menunjuk beberapa siswa untuk mengerjakan 

tugas Uji Kompetensi – 11 nomor 4.d   dan Uji   Kompetensi –12 nomor 1, di papan 

tulis. 

2. Siswa mengerjakan Uji Kompetensi – 13 nomor 1 dan Uji Kompetensi hal. 26   

nomor 30 secara berkelompok yatitu: 

- orang ke – 1 dan 2 mengerjakan uji kompetensi – 13 nomor 1 

- orang ke – 3 dan 4 mengerjakan uji kompetensi hal 26  nomor 30  

3. Guru menawarkan/ menunjuk siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi uji 

kompetensi – 13 ( no. 1 ) atau Uji Kompetensi hal.26  nomor 30.    

 

Tahap Evaluasi 

Cek penguasaan siswa dengan menggunakan pop quiz – 10, siswa yang duduk sebelah 

kiri mengerjakan soal 1, siswa yang duduk sebelah kanan mengerjakan soal 2. 

Pop Quiz – 10 
1. Gaya F yang diperlukan untuk menarik sebuah beban pada bidang miring dengan 

kemiringan α dan koefisien gesekan μ diberikan oleh F = ω  ( cosα +  μ sinα   ). 

Jika μ = tan β , buktikan F = 
β
βαω

cos
)cos( −   

2. Persamaan gelombang yang dihasilkan oleh gitar dan harmonika adalah    
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  y = 3 sin ( t + 
3

5π  ) + 3 sin t 

Ubahlah persamaan tersebut menjadi bentuk perkalian sinus, kemudian sederhanakan! 

Kunci: y = )
6
5sin(33 π+− t  

 

Tahap penutup 

Siswa diberi tugas mengerjakan Uji Kompetensi hal 22 – 27.  Siswa dimotivasi tentang 

pentingnya mengerjakan soal-soal yang diberikan. 

- orang ke – 1 mengerjakan bagian A nomor 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, dan 29.  

- orang ke – 2 mengerjakan bagian A nomor 2, 6, 10, 14, 18, 22, dan 26.  Bagian B 

nomor 3 

- orang ke – 3 mengerjakan bagian A nomor 3, 7, 11, 15, 19, 23, dan 27. Bagian B 

nomor 5. 

- orang ke – 4 mengerjakan bagian A nomor 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan 28. Bagian B 

nomor 1  

 

Pertemuan ke - 12 

Turnamen Belajar II 

Sumber belajar  

Soal Turnamen Belajar – 02a dan Turnamen Belajar – 02b 

Tahap Pendahuluan 

Persiapan dan mengkondisikan siswa untuk turnamen belajar.  

 

Tahap Evaluasi 

1. Siswa mengerjakan secara mandiri soal Turnamen Belajar – 02a selama 20 menit. 

2. Guru menyampaikan kunci jawaban dan siswa menskor hasil pekerjaannya secara 

silang ( 5 menit). 

3. Siswa belajar kelompok mengevaluasi hasil soal Turnamen Belajar – 02a selama     

20 menit. 

4. Siswa mengerjakan secara mandiri soal Turnamen Belajar – 02b selama 20 menit. 
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5. Guru menyampaikan kunci jawaban dan siswa menskor hasil pekerjaannya secara 

silang ( 5 menit). 

6. Siswa merekap hasil turnamen belajar ke-1 dan ke-2 dan melaporkan ke guru. 

7. Guru mengumumkan hasil sementara turnamen belajar dan memberikan penghargaan 

kepada kelompok yang sukses. 

 

Tahap Penutup 

Guru memotivasi siswa untuk belajar lebih giat dan hasil final turnamen belajar akan 

diumumkan pada pertemuan berikutnya. Siswa didorong untuk mempersiapkan diri 

menghadapi ulangan bab trigonometri. 

Soal Turnamen Belajar 2 A 

Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap benar dan berikan alasannya! 

1. 2 sin 135 0 cos 15 0  = …. 

a. – )31(
2
1

+  c. )31(
2
1

−  e. )31(
2
1

+  

b. – )13(
2
1

−  d. )13(
2
1

−  

2.  sin 15 0 + sin 75 0  = …. 

a. 2
2
1  c. 1 e. 2  

b. 3
2
1  d. 6

2
1  

3.  ....
50sin70sin
50cos70cos

00

00

=
−
−  

a. – 3    c. – 3  tan 10 0  e. 3  
b.  – 1  d. 3  tan 10 0  

4.  ....
15sin195cos

15sin105sin15cos75sin 0

00

000

=
−  

a.  – )32(
4
1

+  c. – 13 +  e. 3 – 1 

b. –1 – 3   d. )32(
4
1

+  

5.  Bentuk sederhana dari 2 cos (2x + 45 0 ) cos (2x – 45 0  ) adalah …. 
a. sin 4x – 1  c. cos 4x e. cos (4x + 90 0 ) 
b. sin 4x + 1  d. cos 4x + 1 

Kunci Jawaban: 
1. E  2. D  3. A  4. B  5. C 
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Soal Turnamen Belajar 2 B 

Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap benar dan berikan alasannya! 

11. sin 105 0 sin 15 0  = …. 

a. – 
2
1  c. 

4
1  e. 

2
1 3 – 1 

b. –
4
1  d. 

2
1  

12. cos ( a3
6
1

+π  ) + cos ( a3
6
1

−π  ) = …. 

a.  – sin 3a c. cos 3a e. 3  cos 3a 
b. 3 sin 3a d. cos 6a 

13.  ....
15sin105cos

75sin15sin15cos135cos 0

00

000

=
−  

a. – 7– 4 3  c. 3 + 2 3  e. 7 + 4 3  
b. – 3– 2 3  d. 4 + 3 3  

14.  Bentuk sederhana dari ....
5coscos
5sinsin

=
+
+

AA
AA  

a. cotan 2A c. tan 2A e.tan 4A 
b. cotan 3A d. tan 3A 

15. Nilai dari cos 20 0 cos 40 0  cos 80 0  = …. 

a. –
2
1 cos 80 0  – 

8
1  c. 

8
1  e. 

8
1 3  

b. –
8
1  d. 

2
1 cos 80 0  + 

8
1  

Kunci Jawaban: 
1. C  2.E  3.A  4.D   5.C 
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Lampiran 22:             
REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PERANGKAT PEMBELJARAN 

             

No. Jenis Perangkat 
Sebelum Sesudah 

Reliabilitas 
I II III IV Jumlah I II III IV Jumlah 

1 Buku Siswa  16 17 15 16 64 18 18 16 18 70 95.52 

2 Buku Guru 15 15 15 14 59 15 15 16 15 61 98.33 

3 RP 16 16 16 16 64 16 17 16 17 66 98.46 

4 Tes Pengetahuan Awal 16 16 14 16 62 16 16 16 16 64 98.41 

5 Angket 15 15 14 15 59 15 15 16 15 61 98.33 

Jumlah 78 79 74 77 308 80 81 80 81 322   

             
 Keterangan:  Contoh perhitungan reliabilitas Buku Siswa      

I. Drs. Moh. Asikin, M.Pd     
 
       

II. 
Nuriana Rachmani, 
S.Pd  Percentage of agreement (R) = 100       

III. Tri Kusmiayti, S.Pd            
IV. Winu Purwo,S.Pd            

   Percentage of agreement (R) = 100        
             

      
= 100 ( 1 - 
0,0448)     

      = 95,52       
   Dengan demikian reliabilitas buku siswa sebesar 95,52%    

)1(
BA
BA

+
−

−

)
6470
64701(

+
−

−
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