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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 
 Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 

jawablah bahwasanya Aku adalah dekat, Aku mengabulkan permohonan 

orang yang berdoa kepadaKu, maka hendaklah mereka memenuhi perintahKu 

dan hendaklah mereka beriman kepadaKu agar mereka selalu dalam 

kebenaran. (QS. Al Baqarah 2 : 186) 

 Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau 

beri nikmat… (QS. Alfatihah 1 : 6-7) 

 …Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. (QS. Al 

Qasas 28 : 56) 
 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (QS. Ar-

Rahman 55: 55) 

 Tatap berjuang walau tak berhasil, tetap berkorban walau sia-sia. Karena 

kesia-siaan jauh lebih berharga daripada tidak mencobanya. 
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ABSTRAK 

 

Pratiwi, R.Y. 2013. Pembentukan Karakter dan Pemecahan Masalah melalui Model 

Pembelajaran Superitem berbantuan Scaffolding Materi Trigonometri Kelas X SMK. 

Skripsi. Jurusan Matematika. Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 1. Prof. YL Sukestiyarno, 

M.S, Ph.D., 2. Drs. M. Asikin, M. Pd. 

 

Kata Kunci: Karakter, Pemecahan Masalah, Scaffolding, Superitem, Trigonometri. 

 

 Pembelajaran matematika yang dilakukan guru selama ini hanya 

berorientasi pada penguasaan matematika sebagai ilmu pengetahuan, bukan 

penguasaan akan kecakapan untuk dapat memahami dunia sekitarnya dan 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga perlu dibentuk karakter yang 

dapat menunjang kebutuhan siswa tersebut. Salah satu aplikasinya adalah mampu 

mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Untuk itu penelitian 

ini menilai 3 aspek hasil belajar siswa yaitu afektif, psikiomotorik, dan kognitif. 

Model pembelajaran yang dapat membentuknya adalah model pembelajaran 

Superitem berbantuan scaffolding. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah model pembelajaran Superitem berbantuan scaffolding pada 

materi trigonometri kelas X SMK dapat meningkatkan karakter rasa ingin tahu, 

ketrampilan pemecahan masalah, dan dapat mencapai KKM pada siswa yang 

ditentukan pada kemampuan pemecahan masalah.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Negeri 10 Semarang tahun pelajaran 

2012/2013. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive pada kelas X 

RPL 2 dengan 5 siswa sebagai subjek penelitian.  Subjek 1 adalah siswa peringkat 

pertama, subjek 2, 3 dan 4 adalah siswa pada kuartil pertama, kedua dan ketiga. 

Sedangkan subjek 5 adalah siswa pada peringkat terakhir. 

Hasil penelitian menunjukkan karakter rasa ingin tahu dan ketrampilan 

pemecahan masalah kelima subjek penelitian meningkat ditunjukkan dengan 

peningkatan skor gain yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara. 

Karakter rasa ingin tahu S1 mendapatkan gain dengan kriteria tinggi sedangkan 

keempat subjek yang lain yaitu S2, S3, S4, dan S5 sedang. Hasil pengamatan 

ketrampilan pemecahan masalah menghasilkan gain dengan kriteria tinggi semua. 

Kemampuan pemecahan masalah kelima subjek penelitian mencapai  KKM yang 

telah ditetapkan yaitu ≥71. Peringkat pertama adalah S1 (99,7), kedua S5 (75,8), 

ketiga S2 (75,6), peringkat keempat dan kelima adalah S3 dan S4 dengan nilai 

sama (75,8). Simpulan pada penelitian ini adalah model pembelajarn Superitem 

berbantuan scaffolding dapat meningkatkan 3 aspek hasil belajar yaitu afektif, 

psikomotorik, dan kognitif. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Proses pendidikan sudah dimulai sejak manusia itu dilahirkan dalam 

lingkungan keluarga dilanjutkan dengan jenjang pendidikan formal, terstruktur dan 

sistematis dalam lingkungan sekolah. Di sekolah terjadi interaksi secara langsung 

antara siswa sebagai peserta didik dan guru sebagai pendidik dalam suatu proses 

pembelajaran. Refleksi keseluruhan dari pembelajaran ditunjukkan oleh prestasi 

belajar yang dicapai oleh siswa. Namun kenyataanya dalam belajar mengajar sesuai 

dengan tujuan tidaklah mudah. Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah sering 

dijumpai beberapa masalah. Banyak dijumpai siswa dengan nilai rendah dalam 

sejumlah mata pelajaran. Prestasi belajar yang dicapai belum memuaskan mengingat 

masih banyak siswa yang memperoleh nilai dibawah standar yang ditetapkan 

khususnya pada mata pelajaran matematika. 

Menurut Cobb dalam Suherman (2003:76) belajar matematika merupakan proses 

dimana siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan matematika. Belajar 

matematika melibatkan manipulasi aktif dari pemaknaan bukan hanya bilangan 

rumus-rumus saja. Siswa harus dapat  menemukan keteraturan dengan cara 

mengotak-atik bahan-bahan yang berhubungan dengan keteraturan intuitif yang sudah 

dimiliki siswa. Dengan demikian dalam belajar siswa haruslah terlibat aktif. 
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Masalah pendidikan di Indonesia memang selalu menjadi topik yang menarik 

untuk diperbincangkan, terutama bagi para pakar pendidikan dan masyarakat yang 

peduli terhadap perkembangan pendidikan. Pembelajaran matematika merupakan 

salah satu dari masalah pembelajaran di Indonesia. Sebab dalam pelaksanaan proses 

pengembangan sumberdaya manusia, matematika menjadi salah satu unsur yang 

dibutuhkan. Hal ini didukung oleh Prabowo (2008:2) yang menyatakan bahwa 

“matematika sebagai ilmu dasar merupakan sarana berpikir untuk 

menumbuhkembangkan daya nalar, cara berpikir logis, sistematis dan kritis”. Oleh 

karena itu matematika mempunyai peranan penting dalam peningkatan kualitas 

pendidikan. 

Selain itu, matematika merupakan pengetahuan yang mendasar dan hampir 

terdapat pada seluruh cabang pengetahuan lain. Seringkali dalam pembelajaran 

matematika, guru hanya berorientasi pada penguasaan matematika sebagai ilmu 

pengetahuan, bukan penguasaan akan kecakapan matematika untuk dapat memahami 

dunia sekitarnya dan mempergunakan matematika sebagai pola pikirnya dalam 

kehidupan sehari-hari. Salah satu aplikasi kecakapan matematika adalah mampu 

mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah. 

Hal tersebut sejalan dengan tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) mata pelajaran matematika yang menyebutkan bahwa pembelajaran 

matematika di sekolah bertujuan agar siswa: 
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(1) Memahami konsep matematika, menjalaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau logaritma secara luwes, akurat, efisien dan tepat 

dalam pemecahan masalah, 

(2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika 

(3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, 

(4) Menkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah 

(5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan.  

(BSNP, 2006:5) 

Setelah siswa mendapatkan pembelajaran matematika, siswa diharapkan 

memiliki kemampuan-kemampuan seperti yang tercantum dalam tujuan pembelajaran 

matematika di atas. Keterampilan dan kemampuan memecahkan masalah merupakan 

hal yang penting dalam pendidikan. Kehidupan yang berkembang juga 

menghadapkan manusia dengan berbagai masalah yang harus dicari pemecahannya, 

oleh karena itu pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki 

manusia Untuk itulah betapa pentingnya kemampuan dan keterampilan memecahkan 

masalah matematika. Akan tetapi berdasarkan pengamatan umum, siswa cenderung 

menghindari belajar pemecahan masalah. Ketika disajikan masalah matematika, 

seringkali siswa mengeluh terlebih dahulu sebelum mereka mencobanya. Kalaupun 
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mereka mencobanya, siswa hanya menerapkan pengetahuan terbatas pada apa yang 

tersimpan dalam ingatannya, dan sering puas jika pemecahan masalah bersifat parsial. 

Kecenderungan siswa yang menghadapi masalah baru lebih suka menghindar, kecuali 

yang memiliki pengetahuan prosedur dan teknik yang bervariasi (Kuswana, 2012:6). 

Siswa lebih sering memilih soal objektif untuk dikerjakan dan meninggalkan soal 

pemecahan masalah karena dianggap sulit. Anggapan mereka mengenai sulitnya 

pemecahan masalah dikarenakan kemampuan dan keterampilan dalam memecahkan 

masalah masih kurang. 

Salah satu materi yang dihindari siswa adalah trigonometri. Hal ini dikarenakan 

materi trigonometri merupakan salah satu materi yang banyak menyajikan masalah. 

Berdasarkan data Presentase Penguasaan Soal Matematika Ujian Nasional SMK 

Tahun Pelajaran 2010/2011 yang diterbitkan oleh  Balitbang, Kemendiknas, Jakarta 

menunjukkan bahwa untuk indikator menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

manentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku menggunakan perbandingan 

trigonometri tingkat Jawa Tengah hanya mencapai 55,23%. Lebih lanjut untuk 

indikator menentukan nilai selisih dua sudut, bila diketahui perbandingan 

trigonometri sinus dan tengen hanya mencapai 46,61% (Balitbang, 2011). Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa siswa masih kesulitan dalam memecahkan soal 

trigonometri, dalam hal ini dikhususkan pada materi trigonometri untuk SMK. 

Masalah lain yang timbul dari bidang pendidikan di Indonesia adalah karakter.  

Munculnya kasus contek masal dalam Ujian Nasional menunjukkan bahwa karakter 

bangsa Indonesia telah luntur. Padahal tujuan pendidikan  sebagaimana amanat 
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Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas No.20 tahun 2003) 

adalah “mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.” Selanjutnya 

dalam pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.” 

 Krisis karakter yang dialami bangsa saat ini disebabkan oleh kerusakan 

individu-individu masyarakat yang terjadi secara kolektif sehingga menjadi budaya. 

Budaya inilah yang kemudian menginternal dalam sanubari masyarakat indonesia dan 

menjadi karakter bangsa. Karakter bangsa Indonesia ditentukan oleh ciri manusia 

Indonesia itu sendiri. Lubis dalam Fitri (2012: 11) mengemukakan ciri manusia 

Indonesia antara lain: (1) munafik, (2) segan dan enggan bertanggung jawab, (3) 

berjiwa feodal, (4) percaya takhayul, (5) artistik, (6) berwatak lemah (cengeng); (7) 

tidak hemat; (8) kurang gigih; (9) tidak terbiasa bekerja keras. Pernyataan tersebut 

tidak sepenuhnya dapat kita benarkan karena sejarah mencatat pengorbanan bangsa 

indonesia dalam merebut kemerdekaannya, yang menunjukkan tingginya tingkat 
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nasionalisme masyarakat Indonesia saat itu. Namun, jujur kita akui bahwa ciri yang 

dikemukakan diatas merupakan kecenderungan umum masyarakat Indonesia saat ini.  

 Ironis, jika pendidikan yang memiliki tujuan mulia justru menghasilkan 

output  yang tidak diharapkan. Hal inilah yang menguatkan pendapat bahwa 

pendidikan merupakan salah satu jalan keluar untuk memperbaiki karakter bangsa 

saat ini. Sudah saatnya pendidikan tidak hanya mengembangkan aspek kognitif saja 

dan membuat anak teraliensi dari lingkungannya. Apalagi di Indonesia terdapat 

sekolah kejuruan yang siswa-siswinya telah dipersiapkan untuk memasuki dunia 

kerja. Hasil penelitian Goerge Boggs dalam Fitri (2012: 16) juga menunjukkan ada 13 

penunjang keberhasilan seseorang dalam dunia kerja. Dari 13 faktor tersebut 10 

diantaranya (hampir 80%) adalah kualitas karakter seseorang, dan hanya 3 hal yang 

berkaitan dengan faktor kecerdasan (IQ). Oleh karena itu, sekolah dan dunia 

pendidikan harus menanamkan karakter bangsa, diantaranya melalui pembelajaran 

karakter.  

  SMK Negeri 10 Semarang merupakan salah satu sekolah kejuruan yang ada 

di Semarang. Berdasarkan observasi di sekolah dan wawancara peneliti, diketahui 

bahwa siswa SMK cenderung menganggap remeh pelajaran matematika, karena 

mereka beranggapan setelah terjun di dunia kerjanya mereka tak membutuhkan 

matematika seperti yang dipelajari di sekolah lagi. Mereka menganggap jika sudah 

bekerja yang dibutuhkan adalah skill bukan kecerdasan otak. Hal ini di dukung oleh 

pernyataan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK N 10 Semarang yang 

menyatakan bahwa, mata pelajaran adaptif seperti matematika, kimia, fisika 
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merupakan mata pelajaran pelengkap penderita saja. Pembelajaran matematika juga 

lebih sering menggunakan pembelajaran langsung. Guru juga lebih suka memberikan 

soal-soal rutin, seperti yang ada dalam buku dan jarang memberikan pemecahan 

masalah. Materi trigonometri juga diakui sebagai salah satu materi yang dianggap 

sulit oleh siswa. Banyak siswa yang belum mencapai KKM pada materi ini. Dalam 

perencanaan pembelajaran, guru telah menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang bermuatan pendidikan karakter dan sudah melaksanakannya, namun dalam 

pelaksanaannya terbentuknya karakter siswa belum diamati dan dinilai. Padahal 

karakter siswa tersebut tercakup dalam aspek afektif dan psikomotorik. Dalam proses 

belajar mengajar tipe hasil belajar kognitif lebih dominan jika dibandingkan dengan 

afektif dan psikomotorik. Sekalipun demikian tidak berarti bidang afektif dan 

psikomotorik diabaikan sehingga tak perlu dilakukan penilaian. 

 Kenyataan di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian pendidikan 

yang dapat membentuk ketiga aspek hasil belajar, yaitu aspek afektif melalui karakter 

rasa ingin tahu dan aspek psikomotorik melalui keterampilan pemecahan masalah. 

Dengan terbentuknya kedua aspek tersebut, maka perubahan sikap dan tingkah laku 

siswa akan mempengaruhi aspek kognitinya melalui kemampuan pemecahan 

masalah. Salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu dengan inovasi pendekatan atau 

model pembelajarannya. 

Model pembelajaran yang dapat menunjang peningkatan kemampuan dan 

keterampilan pemecahan masalah adalah model pembelajaran Superitem. Superitem 

adalah sebuah teknis pemberian tugas kepada siswa oleh guru, yang dimulai dari 
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tugas yang sederhana meningkat pada yang lebih kompleks dengan memperhatikan 

tahap SOLO siswa. Dalam pembelajaran tersebut digunakan soal-soal bentuk 

superitem yang dapat membentuk karakter rasa ingin tahu dan keterampilan 

pemecahan masalah siswa. Alternatif pembelajaran tersebut, dirancang agar dapat 

membantu siswa dalam memahami hubungan antar konsep. Juga membantu dalam 

memacu kematangan penalaran siswa. Hal itu dilakukan agar siswa dapat 

memecahkan masalah matematika dengan baik. Selain itu guru melakukan kegiatan 

diagnostik terhadap respon siswa, sehingga dapat dengan segera menentukan 

langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hasil studi 

Biggs dan Collis dalam Alagmulai (2006) tentang struktur hasil belajar dengan tes 

yang disusun dengan bentuk superitem, dalam temuannya mengemukakan bahwa 

pada tiap tahap atau level kognitif terdapat struktur respons yang sama dan makin 

meningkat dari yang sederhana sampai abstrak. Struktur tersebut dinamakan 

Taksonomi SOLO (Stuctured of Observed Learning Outcomes). Menurut Biggs dan 

Collis dalam Alagmulai (2006), berdasarkan kualitas model respons siswa, tahap 

SOLO siswa diklasifikasikan kedalam empat tahap atau level. Empat tahap tersebut 

adalah unistructural, multistructural, relasional, dan abstract. 

  Pembelajaran matematika dengan menggunakan tugas bentuk superitem dapat 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami persoalan matematika 

secara bertahap sesuai kesiapannya, dan guru dapat memberikan bantuan yang tepat 

kepada siswa berdasarkan respon dari siswa. Selain itu, soal bentuk superitam lebih 

menantang dan mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Penelitian yang 
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terkait pembelaran Superitem adalah studi yang dilakukan oleh Lim Hooi Lian dan 

Wun Thiam Yew dari Universiti Sains Malaysia yang berjudul “Superitem Test: An 

Alternative Assessment Tool to Assess Students’ Algebraic Solving Ability“ yang 

menunjukkan bahwa siswa yang berada pada tahap-tahap dalam Taksonomi SOLO 

mampu memecahkan masalah dengan baik sesuai dengan tingkatannya. Selain itu, 

penggunaan tes Superitem berdasarkan Taksonomi SOLO tidak hanya menyarankan 

menulis beberapa item pada format tes Superitem tetapi juga dapat digunakan oleh 

guru dalam menilai kemampuan siswa memecahkan masalah matematika. 

Agar proses pembelajaran matematika pada siswa juga dapat berjalan lebih 

optimal dengan bantuan orang dewasa yang sesuai dengan masa perkembangannya 

atau zone proximal development-nya. Maka siswa perlu diberikan bantuan yang tepat, 

yaitu dengan menggunakan scaffolding. Scaffolding adalah salah satu teori belajar 

Vigotsky yang memberikan bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal 

pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dengan segera setelah ia 

mampu mengerjakan sendiri, untuk memberikan kesempatan kepada anak tersebut 

mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar. Jadi dalam penelitian ini, 

dipilihlah scaffolding dalam penerapan model Superitem sebagai bantuan untuk 

membentuk karakter rasa ingin tahu dan keterampilan pemecahan masalah sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Desain rancangan penelitian tersebut di atas akan memberikan perlakuan 

pembelajaran pada satu kelas. Hal ini dimaksudkan agar perubahan aspek afektif, 

aspek psikomotorik, dan aspek kognitif siswa dapat diamati secara cermat dan teliti. 



10 

 

 

 

Oleh karena itu dari satu kelas sebagai populasi penelitian akan diambil beberapa 

siswa secara purposive (pertimbangan) sebagai sampel atau subjek penelitian. Jadi 

penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan prosedur panalitian kualitatif.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Apakah model pembelajaran Superitem berbantuan scaffolding pada materi 

trigonometri kelas X SMK dapat meningkatkan karakter siswa khususnya rasa 

ingin tahu? 

(2) Apakah model pembelajaran Superitem berbantuan scaffolding pada materi 

trigonometri kelas X SMK dapat meningkatkan keterampilan pemecahan 

masalah siswa? 

(3) Apakah model pembelajaran Superitem berbantuan scaffolding pada materi 

trigonometri kelas X SMK dapat mencapai ketuntasan KKM yang ditentukan 

pada kemampuan pemecahan masalah siswa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Untuk mengetahui apakah model pembelajaran Superitem berbantuan scaffolding 

pada materi trigonometri kelas X SMK dapat meningkatkan karakter siswa 

khususnya rasa ingin tahu? 
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(2) Untuk mengetahui apakah model pembelajaran Superitem berbantuan scaffolding 

pada materi trigonometri kelas X SMK dapat meningkatkan keterampilan 

pemecahan masalah siswa? 

(3) Untuk mengetahui apakah model pembelajaran Superitem berbantuan scaffolding 

pada materi trigonometri kelas X SMK dapat mencapai ketuntasan KKM yang 

ditentukan pada kemampuan pemecahan masalah siswa? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat memudahkan siswa untuk memahami 

materi Trigonometri dan dapat mengembangkan kemampuannya dalam 

mengerjakan soal pemecahan masalah, juga dapat membantu siswa membentuk 

karakter rasa ingin tahunya sehingga dapat mengembangkan pengetahuannya. 

(2) Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kerjasama antar guru 

dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu pembalajaran, dan memberikan 

motivasi untuk selalu berinovasi dalam meningkatkan proses pembelajaran, juga 

sebagai salah satu solusi dalam permasalahan pembelajaran di sekolah. 

(3) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperoleh 

pengalaman langsung dan menambah wawasan. 
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1.5 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah diperlukan untuk menghindari adanya penafsiran berbeda serta 

mewujudkan pandangan dan pengertian yang berhubungan dengan judul skripsi. 

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Pembentukan 

Dalam kamus besar bahasa (www.kamusbesar.com), kata pembentukan berasal 

dari kata bentuk, yang berarti wujud, rupa, sistem, susunan. Sedangkan 

pembentukan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membentuk, 

mewujudkan (http://kamusbahasaindonesia.org). 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud pembentukan adalah dengan serangkaian 

proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Superitem, 

dapat terbentuk atau terwujud 3 aspek hasil belajar yaitu aspek afektif (karakter 

rasa ingin tahu), aspek psikomotorik (keterampilan pemecahan msalah) dan 

aspek kognitif (pemecahan masalah).  

(2) Karakter  

Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin yaitu character, 

yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, 

akhlak. Secara terminologi (istilah), karakter diartikan sebagai sifat manusia 

pada umumnya yang bergantung pada faktor kehidupannya sendiri. Untuk 

mewujudkan karakter pada siswa memerlukan proses yang panjang melalui 

pendidikan karakter (Fitri, 2012:21). Pendidikan karakter adalah suatu sistem 

http://www.kamusbesar.com/
http://kamusbahasaindonesia.org/
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penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen 

pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-

nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, 

sesama, lingkungan maupun kebangsaan. 

Penelitian ini membatasi terbentuknya karakter siswa yaitu pada karakter rasa 

ingin tahu. Rasa ingin tahu dalam penelitian ini diartikan sebagai hasil belajar 

siswa dalam aspek afektif, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat dan 

didengar (Kemendiknas, 2010:9). 

(3) Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah atau problem solving  merupakan suatu proses yang bisa 

menjadi jalan dalam mengamati proses berpikir konkret operasional siswa. Oleh 

karena itu, dalam pemecahan masalah, siswa dituntut untuk memiliki 

keterampilan pemecahan masalah dan kemampuan pemecahan masalah. 

Keterampilan pemecahan masalah dalam penelitian ini diartikan sebagai hasil 

belajar siswa pada aspek psikomotorik, yaitu keterampilan siswa dalam 

menggunakan teknik-teknik dan strateginya dalam memecahkan masalah materi 

trigonometri, yang meliputi kemampuan siswa dalam  memahami  masalah,  

membuat rencana penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian dan 

memeriksa kembali atau mengecek hasilnya. Sedangkan kemampuan 

pemecahan masalah dalam penelitian ini diartikan sebagai hasil belajar siswa 
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pada aspek kognitif, yaitu kemampuan siswa dalam  memahami konsep  dan  

menyelesaikan soal-soal materi trigonometri. 

(4) Model Pembelajaran Superitem  

Model pembelajaran Superitem adalah model pembelajaran dengan 

memberikan tugas dalam bentuk pertanyaan meningkat dimulai dari konsep dan 

proses yang sederhana meningkat pada yang lebih kompleks dengan 

memperhatikan Taksonomi SOLO siswa (Firdaus, 2009). Taksonomi SOLO 

merupakan tahap perkembangan kemampuan berpikir yang dikembangkan oleh 

Biggs dan Callis yang berguna untuk mengetahui kualitas respon siswa dan 

analisa kesalahan. Tahap-tahap Taksonomi SOLO terdiri dari unistructural, 

multistruktural, relasional, dan abstrak. (Kuswana, 2012:121). 

(5) Scaffolding 

Scaffolding yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dukungan yang 

diberikan oleh guru kepada siswa dalam menyelesaikan masalah yang tingkat 

kesulitannya lebih tinggi dari kemampuan dasarnya. Pemberian dukungan juga 

dibatasi sebatas untuk mengarahkan siswa, sehingga siswa itu sendiri yang 

memutuskan sendiri untuk memilih strategi yang mana yang akan digunakan 

untuk memecahkan soal. 

(6) Trigonometri 

Trigonometri sebagai materi pokok merupakan materi pokok yang dipelajari 

siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan semester II dan sesuai dengan 
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Standar Kompetensi Matematika untuk SMK. Pada penelitian ini diajarkan 

materi trigonometri sub materi aturan sinus, aturan kosinus dan luas segitga. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, 

bagian isi, dan bagian akhir, yang masing-masing diuraikan sebagai berikut.  

Bagian awal skripsi ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, 

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

daftar gambar dan daftar lampiran. 

Bagian isi terdiri dari BAB I yaitu pendahuluan, BAB II yaitu landasan teori 

dan hipotesis, BAB III yaitu metode penelitian, BAB IV yaitu hasil penelitian dan 

pembahasan, dan BAB V merupakan penutup. Di dalam BAB I berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah 

dan sistematika penulisan skripsi. BAB II berisi landasan teori yang melandasi 

penelitian ini, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. BAB III mengemukakan 

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi metode penentuan 

sampel, metode pengumpulan data, instrumen dan analisis data penelitian. BAB IV 

diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Sedangkan 

BAB V berisi tentang simpulan dan saran yang diajukan dalam penelitian. 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

mendukung penelitian ini. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1  Pembelajaran Matematika 

 Belajar merupakan kegiatan orang sehari-hari. Belajar dan pembelajaran 

merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. 

Menurut Suyitno (2004:1) pembelajaran adalah upaya untuk menciptakan iklim dan 

pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat dan kebutuhan siswa yang 

beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dan siswa.  

 Menurut Darsono (2004:25) ciri-ciri pembelajaran dapat dikemukakan sebagai 

berikut. 

(1) Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. 

(2) Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar. 

(3) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang 

bagi siswa. 

(4) Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. 

(5) Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 
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(6) Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik fisik 

maupun psikologis. 

 Belajar matematika menurut Cobb sebagaimana dikutip dalam Suherman 

(2003:76) merupakan proses dimana siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan 

matematika. Belajar matematika melibatkan manipulasi aktif dari pemaknaan bukan 

hanya bilangan dan rumus-rumus saja. Hudojo (2003: 83) menyatakan bahwa belajar 

merupakan suatu proses aktif dalam memperoleh pengalaman atau pengetahuan baru 

sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku. 

 Dengan demikian, pembelajaran matematika merupakan suatu proses atau 

kegiatan guru mata pelajaran matematika dalam mengajarkan kepada siswanya yang 

terkandung upaya guru untuk menciptakan iklim dan pelayanan terhadap 

kemampuan, potensi, minat, bakat dan kebutuhan siswa tentang matematika yang 

amat beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dan siswa dalam mempelajari 

matematika.   

2.2 Karakter 

Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin character, yang 

berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, akhlak. Secara 

terminologi (istilah), karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya yang 

bergantung pada faktor kehidupannya sendiri (Fitri, 2012:20). Menurut Pusat Bahasa 

Depdiknas karakter adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, 

personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. 
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Menurut Kemendiknas (2010:3), karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau 

kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang 

diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan 

bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, 

berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang 

dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa.  

Dengan demikian, karakter adalah kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang.  Karakter merupakan nilai-nilai 

perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 

sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata 

krama, budaya, dan adat istiadat. Karakter dapat juga diartikan sama dengan akhlak 

dan budi pekerti sehingga karakter bangsa sama dengan akhlak bangsa atau budi 

pekerti bangsa. 

2.1.1 Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter memiliki beragam istilah dan pemahaman antara lain 

pendidikan akhlak, budi pekerti, nilai, moral, etika dan lain sebagainya. Namun 

istilah karakter sendiri lebih kuat karena berkaitan dengan sesuatu yang melekat di 

dalam setiap individu. Menurut  Kemendiknas (2010: 3), pendidikan karakter adalah 

suatu usaha sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi siswa agar mampu 

melakukan proses internalisasi, menghayati nilai-nilai menjadi kepribadian mereka 

dalam bergaul di masyarakat, dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih 
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sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa bermartabat. Jadi, pendidikan 

karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah 

yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri 

sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan. Sehingga, pendidikan karakter 

merupakan usaha aktif untuk membentuk kebiasaan (habit) sehingga sifat positif akan 

terukir sejak dini, agar dapat mengambil keputusan dengan baik dan bijak serta dapat 

mempraktekannya dalam kehidupan sehari-sehari. 

Menurut Marsigit (2011), implementasi pendidikan karakter dalam pendidikan 

matematika di sekolah dapat menekankan kepada hubungan antar manusia dalam 

dimensinya dan menghargai adanya perbedaan individu baik dalam kemampuan 

maupun pengalamannya. Implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran 

matematika berimplikasi pada fungsi guru sebagai fasilitator dengan sebaik-baiknya 

agar siswa dapat mempelajari matematika secara optimal.  Siswa ditempatkan sebagai 

titik pusat pembelajaran, guru bertugas menciptakan suasana, menyediakan fasilitas 

dan peranan guru lebih bersifat sebagai manajer daripada pengajar.  

Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (stakeholders) harus 

dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi 

kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata 

pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, 

pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga dan 

lingkungan sekolah. Dengan demikian, pengembangan budaya dan karakter bangsa 
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hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan siswa 

dari lingkungan sosial,budaya masyarakat, dan budaya bangsa. Melalui pendidikan 

karakter  diharapkan dapat  membentuk, menanamkan, memfasilitasi, dan 

mengmbangkan nilai-nilai positif pada anak sehingga menjadi pribadi yang unggul 

dan bermartabat. 

2.1.2 Nilai-nilai dalam Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 

 Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa 

diidentifikasi dari empat sumber yaitu agama, pancasila, budaya dan tujuan 

pendidikan nasional (Kemendiknas, 2010:7-8). Berdasarkan keempat sumber nilai itu, 

diidentifikasikan sejumlah nilai untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai 

berikut ini. 

Tabel 2.1 Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 

No Nilai Deskripsi 

1. Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 

lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama 

lain. 

2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, 

dan pekerjaan. 

3. Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, 

sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda 

dari dirinya. 

4. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib 

dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan. 

5. Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-
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sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari 

sesuatu yang telah dimiliki. 

7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

8. Demokratis Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain. 

9. Rasa Ingin Tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. 

10. Semangat 

Kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara 

di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

11. Cinta Tanah Air Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, 

dan politik bangsa. 

12. Menghargai Prestasi Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna 

bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat/ 

Komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan 

orang lain. 

14. Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan 

aman atas kehadiran dirinya. 

15. Gemar Membaca Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang memberikan 

kebajikan bagi dirinya. 

16. Peduli Lingkungan Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di 

sekitarnya, dan mengembangkan upaya-

upaya untuk memperbaiki kerusakan alam 
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yang sudah terjadi. 

17. Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

18. Tanggung Jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugasdan kewajibannya, yang 

seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat,  ingkungan (alam, sosial dan 

budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

 

2.3 Pemecahan Masalah 

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari masalah. Untuk itu, 

harus mengetahui cara atau strategi dalam menyelesaikan masalah tersebut. 

Begitupun dalam pembelajaran matematika, ada masalah dan penyelesaiannya. 

Dalam hal ini masalah yang dimaksud adalah soal-soal yang harus dipecahkan atau 

diselesaikan oleh siswa yaitu berupa soal yang rutin maupun tidak rutin bagi siswa, 

sehingga memerlukan keterampilan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sebelum 

memahami lebih jauh tenteng bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam 

matematika, perlu diketahui apa yang dimaksud dengan masalah dalam matematika. 

Masalah merupakan hal yang relatif karena kemampuan setiap siswa itu 

berbeda. Jadi, suatu soal dapat dianggap masalah bagi seorang siswa, tetapi mungkin 

saja soal tersebut merupakan soal yang rutin bagi siswa yang lain. Hal tersebut 

ditegaskan oleh Ruseffendi (2006:335) bahwa masalah dalam matematika sebagai 

suatu persoalan yang siswa sendiri mampu menyelesaikannya tanpa menggunakan 

cara atau algoritma yang rutin. 
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Pendapat lain dari Suherman, (2003:92) menyatakan bahwa suatu masalah 

biasanya memuat suatu situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya 

akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk 

menyelesaikannya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ruseffendi (2006:336-337) 

bahwa suatu persoalan merupakan suatu masalah bagi seseorang: pertama, bila siswa 

belum memiliki prosedur atau algoritma tertentu untuk menyelesaikannya; kedua, 

siswa harus mampu menyelesaikannya; ketiga, bila ada niat untuk menyelesaikannya. 

Menurut Hudojo (2003:149) syarat suatu masalah bagi seorang siswa sebagai 

berikut. 

(1) Pertanyaan yang dihadapakan kepada seorang siswa haruslah dapat dimengerti 

oleh siswa tersebut, namun pertanyaan itu harus merupakan tantangan baginya 

untuk menjawabnya. 

(2) Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan prosedur rutin yang telah 

diketahui siswa. Karena itu, faktor waktu untuk menyelesaikan masalah 

janganlah dipandang sebagai hal yang esensial. 

Pemecahan masalah yang didefinisikan oleh Polya, sebagaimana dikutip dalam 

Hudojo (2003: 87), adalah usaha untuk mencari jalan keluar dari suatu kesulitan, 

mencapai suatu tujuan yang tidak dengan segera dapat dicapai. Pembelajaran 

pemecahan masalah adalah suatu kegiatan yang didesain oleh guru dalam rangka 

memberi tantangan kepada siswa melalui penugasan (pernyataan) matematika. Fungsi 

guru dalam kegiatan itu adalah memotivasi siswa dalam proses memecahkannya. 

Perlu diingat bahwa masalah yang diberikan kepada siswa harus masalah yang 
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pemecahannya terjangkau oleh kemampuan siswa. Masalah yang di luar jangkauan 

kemampuan siswa dapat menurunkan motivasi mereka. 

Penilaian terhadap kemampuan siswa mencakup kemampuan yang terlibat 

dalam proses memecahkan masalah yaitu: memahami masalah, merencanakan 

pemecahan masalah, menyelesaikan masalah, menafsirkan hasil. Dari hasil karya 

siswa dalam memecahkan masalah dapat dilihat seberapa jauh kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah ditinjau dari kemampuan-kemampuan tersebut. 

Proses dan tahap-tahap pemecahan masalah menurut penjelasan dari Polya 

(dalam Suherman, 2003:99), yaitu sebagai berikut. 

(1) Memahami masalah, tanpa adanya pemahaman terhadap masalah yang diberikan 

siswa tidak mungkin mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. 

(2) Merencanakan penyelesaian, hal ini sangat tergantung pada pengalaman siswa 

dalam menyelesaikan masalah. 

(3) Melaksanakan perhitungan, yaitu langkah yang menekankan pada pelaksanaan 

dengan prosedur yang ditempuh  sesuai dengan perencanaan. 

(4) Memeriksa kembali proses dan hasil. Langkah ini menekankan pada bagaimana 

cara memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh.  

2.4 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut 

tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Oleh karena itu apabila 
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pembelajar mengetahui pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang 

diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. Dalam pembelajaran, perubahan 

perilaku yang harus dicapai oleh siswa setelah melaksanakan aktivitas belajar 

dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran itu adalah 

hasil belajar yang diinginkan pada diri pembelajar. Perubahan dalam hasil proses 

dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, kecakapan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada 

pada individu yang belajar (Anni, 2006: 4-5). 

Benyamin S. Bloom (Anni, 2006:7) mengusulkan tiga taksonomi yang disebut 

dengan ranah belajar, yaitu: ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan 

kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup kategori pengetahuan (knowledge), 

pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisis (analysis), sintesis 

(synthesis), dan penilaian (evaluation). Ranah afektif berhubunagan dengan perasaan, 

sikap, minat dan nilai. Ranah afektif mencakup kategori penerimaan (receiving, 

penanggapan (responding), penilaian (valuing), pengorganisasian (organization), dan 

pembentukan pola hidup. Sedangkan ranah psikomotorik menunjukkan adanya 

kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan 

koordinasi syaraf. Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik menurut 

Elizabeth Simpson adalah persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, 

gerakan kompleks, penyesuaian, dan kreativitas. 
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 Hasil belajar yang dikemukakan diatas sebenarnya tidak berdiri sendiri, tetapi 

selalu berhubungan satu sama lain bahkan ada dalam kebersamaan. Seseorang yang 

berubah tingkat kognisinya sebenarnya dalam kadar tertentu telah berubah pula sikap 

dan perilakunya. Carl Rogers berpendapat bahwa seseorang yang telah menguasai 

tingkat kognitif perilakunya sudah bisa diramalkan.Dalam proses belajar mengajar 

disekolah saat ini, tipe hasil belajar kognitif lebih dominan jika dibandingkan dengan 

tipe hasil belajar bidang afektif dan psikomotoris. Sekalipun demikian tidak berati 

bidang afektif dan psikomotoris diabaikan sehingga tak perlu dilakukan penilaian 

yang menjadi persoalan ialah bagaimana menjabarkan tipe hasil belajar tersebut 

sehingga jelas apa yang seharusnya dinilai. Sekalipun bahan pelajaran berisi ranah 

kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik harus menjadi bagian integral dari 

bahan tersebut dan harus tampak dalam proses belajar yang dicapai oleh siswa. Oleh 

sebab itu, penting dinilai hasil-hasilnya. 

 Penelitian ini memfokuskan penelitian pada hasil belajar sebagai berikut: (1) 

karakter rasa ingin tahu sebagai ranah afektif, (2) keterampilan pemecahan masalah 

sebagai ranah psikomotorik, dan (3) kemampuan pemecahan masalah sebagai ranah 

kognitif.  

2.4.1 Karakter Rasa Ingin Tahu 

Manusia pada dasarnya akan lebih mudah untuk berpikir negative daripada 

positif. Apabila kita tidak mengerti akan suatu hal, atau tidak terbiasa akan suatu hal, 

mudah sekali untuk menghilangkan pikiran tersebut dari otak kita. Hanya jika kita 

mengerti akan sesuatu, maka kita akan menghargainya, karena manusia akan lebih 
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positif pada sesuatu yang mereka ketahui. Rasa ingin tahulah yang membuat pikiran 

kita lebih luas dan menambahkan pengertian yang lebih mendalam sehingga kita 

sebagai manusia akan menjadi lebih positif menyikapi segala sesuatu. 

Ilmu pengetahuan berawal dari kekagaguman manusia akan alam yang 

didiaminya dan dihadapinya. Karena manusia merupakan makhluk yang dapat 

berpikir lewat karunia akal pikiran yang diberikan oleh Tuhan, maka mereka 

memiliki hasrat ingin tahu. Rasa ingin tahu yang kemudian ditindak lanjuti dengan 

penggunaan akal untuk memecahkan masalah, adalah perbedaan mendasar kita 

dengan hewan. Jadi, setiap orang harus memiliki rasa ingin tahu, karena selama rasa 

ingin tahu ada dalam pikiran kita maka manusia akan terus belajar dan memanfaatkan 

otaknya bukan hanya sebagai pengisi volume batok kepala semata. Selama manusia 

dapat mengembangkan rasa ingin tahunya itu dengan cara-cara yang positif, maka 

ilmu akan terus berkembang. 

 Rasa ingin tahu merupakan salah satu dari 18 nilai karakter bangsa yang harus 

dikembangkan sekolah dalam pendidikan karakter. Rasa ingin tahu adalah sikap dan 

tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari 

sesuatu yang dipelajari, dilihat dan didengar (Kemendiknas, 2010:9). 

 Indikator keberhasilan pendidikan karakter rasa ingin tahu yang 

dikembangkan sekolah menurut Hasan, dkk sebagaimana disampaikan oleh Fitri, 

(2012:41) adalah jika sistem pembelajaran diarahkan untuk mengeksplorasi 

keingintahuan siswa, dan sekolah memberikan fasilitas, baik melalui media cetak 

maupun elektronik, agar siswa dapat mencari informasi yang baru.  
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 Rasa ingin tahu pada setiap orang amatlah penting. Semua orang pemikir 

besar, para jenius, adalah orang-orang dengan karakter penuh rasa ingin tahu. Sebut 

saja Thomas Alva Edison, Albert Einstein, Leonardo Da Vinci, adalah orang-orang 

besar yang hidup dengan rasa ingin tahu. Jadi jika para guru ingin menjadikan siswa-

siswanya sebagai pemikir-pemikir besar nan jenius, maka ia harus mengembangkan 

rasa ingin tahu mereka. 

Berikut manfaat jika memiliki rasa ingin tahu menurut Suhadi (2010). 

(1) Rasa ingin tahu membuat pikiran siswa menjadi aktif. Tidak ada hal yang lebih 

bermanfaat sebagai modal belajar selain pikiran yang aktif. Siswa yang 

pikirannya aktif akan belajar dengan baik, sebagaimana yang dijelaskan teori 

kontruktivisme, di mana siswa dalam belajar harus secara aktif membangun 

pengetahuannya. 

(2) Rasa ingin tahu membuat siswa penjadi para pengamat yang aktif. Salah satu 

belajar yang terbaik adalah dengan mengamati. Banyak ilmu pengetahuan yang 

berkembang karena berawal dari sebuah pengamatan, bahkan pengamatan yang 

sederhana sekalipun. Rasa ingin tahu membuat siswa lebih peka dalam 

mengamati berbagai fenomena atau kejadian di sekitarnya. Ini berarti, dengan 

demikian siswa akan belajar lebih banyak. 

(3) Rasa ingin tahu akan membuka dunia-dunia baru yang menantang dan menarik 

siswa untuk mempelajarinya lebih dalam. Jika ada banyak hal yang membuat 

munculnya rasa ingin tahu pada diri siswa, maka jendela dunia-duni baru yang 

menantang akan terbuka untuk mereka. 
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(4) Rasa ingin tahu membawa kejutan-kejutan kepuasan dalam diri siswa dan 

meniadakan rasa ingin tahu akan sesuatu, maka mereka akan dengan segala 

keinginan dan kesukarelaan akan mempelajarinya. Setelah memuaskan rasa 

ingin tahunya mereka akan merasakan betapa menyenangkannya hal tersebut. 

Rasa inilah yang membuat mereka tak merasa bosan belajar. 

 Itulah beberapa hal yang membuat rasa ingin tahu dalam diri siswa perlu 

dibentuk dan dikembangkan. Ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan oleh 

guru untuk membangun dan mengembangkan rasa ingin tahu siswa (Suhadi, 2010), 

yaitu: (1) ajari siswa untuk selalu membuka pemikiran mereka terhadap hal-hal baru, 

ataupun hal-hal yang sudah pernah mereka pelajari; (2) ajari siswa untuk tidak selalu 

menerima suatu hal sebagai sesuatu kebenaran yang bersifat final; (3) ajari siswa 

untuk selalu dan banyak bertanya; (4) ajari anak untuk jangan pernah sekalipun 

memberikan label terhadap sesuatu hal sebagai sesuatu yang membosankan atau tidak 

menarik; (5) ajari anak untuk melihat dan menyadari bahwa belajar itu sesuatu yang 

menyenangkan; (6) biasakan siswa untuk membaca beragam jenis bacaan untuk 

mengeksplorasi dunia-dunia baru bagi mereka.  

2.4.2 Keterampilan Pemecahan Masalah 

Seringkali guru memberikan penilaian di kelas dalam hal penguasaan materi 

atau kemampuan pemecahan masalah, namun mampu memecahkan masalah saja 

tidak cukup untuk menjadikan siswa sebagai problem solver yang handal. Siswa juga 

harus terampil memecahkan masalah sehingga mereka mampu memecahkan masalah-
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masalah baru. Hal ini didukung oleh Kuswana (2012:27) yang menyatakan bahwa 

pengetahuan atau kemampuan merupakan salah satu hal penting dari hasil 

pendidikan, namun kita memandang bahwa pendidikan tidak semata-mata sebagai 

hasil pembelajaran tunggal. Siswa dapat membuktikan bahwa ia memiliki 

pengetahuan dalam menerapkannya pada situasi baru. Secara umum, siswa dapat 

menangani materi dan masalah baru, siswa dapat memilih teknik yang tepat untuk 

digunakan baik bersifat fakta, prinsip dan prosedur. Hal itu merupakan hasil belajar 

dalam pembelajaran. Jadi, kemampuan pemecahan masalah saja tidak cukup untuk 

menunjukan hasil belajar, tetapi keterampilan pemecahan masalah juga merupakan 

suatu prestasi yang dapat diamati oleh guru terhadap siswa. 

John Dewey dalam Kuswana (2012:28) mengistilahkan “pemecahan masalah” 

sebagai dua hal yang terpisah, yaitu “kemampuan” dan “keterampilan” intelektual 

(pemecahan masalah). Istilah keterampilan disamakan sebagai seni dan kemampuan 

sebagai pengetahuan. Seni atau keterampilan intelektual mengacu pada model dari 

teknik operasi umum untuk memecahkan masalah. Seni dan keterampilan intelektual, 

menekankan pada proses mental, pengorganisasian, dan reorganisasi materi untuk 

mencapai tujuan tertentu (Kuswana, 2012:28). Sehingga soal-soal yang berfungsi 

untuk mengukur keterampilan pemecahan masalah harus mengarah pada kebutuhan 

teknis atau prosedur dengan kandungan sedikit informasi dan ditekankan pada situasi 

yang memerlukan pendekatan tertentu dalam pemecahan masalah. 

 Keterampilan memecahkan masalah merupakan teknik atau seni yang 

digunakan siswa untuk memecahkan masalah. Keterampilan masalah merupakan 
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penilaian hasil belajar yang dapat diamati perubahannya. Sehingga dengan terampil 

memecahkan masalah, siswa diharapkan mampu mengatur atau mengorganisasikan 

masalah, mengenali materi yang tepat dan ingat terhadap materi tersebut sehingga 

dapat dimanfaatkan dalam situasi baru. Sedangkan kemampuan memecahkan masalah 

lebih cenderung pada sejauh mana peserta didik memahami materi kemudian 

mengorganisasikannya untuk memecahkan masalah. Setelah mengetahui 

perbedaannya, akan semakin mudah untuk mengukur kemampuan dan keterampilan 

pemecahan masalah. Selain itu keterampilan dan kemampuan pemecahan masalah 

merupakan dua ranah yang berbeda yaitu ranah psikomotorik dan ranah kognitif. Jadi 

keterampilan pemecahan masalah merujuk pada perubahan tingkah laku peserta didik 

berupa aspek psikomotorik untuk berproses pada keempat langkah pemecahan 

masalah. 

Keterampilan pemecahan masalah yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan 

mendefinisikan masalah, tujuan, dan menghasilkan serta mengevaluasi pemecahan 

masalah menurut Kuswana (2012: 190)  adalah sebagai berikut.  

(1) Pengulangan tujuan dan masalah yang berbeda untuk mempertimbangkan jenis 

pemecahannya. 

(2) Pengakuan peran yang penting dari ketelitian. 

(3) Penggunaan representasi masalah melalui grafik, diagram pohon, matrik dan 

model. 

(4) Pemahaman kendala. 

(5) Pemilihan strategi terbaik untuk pemecahan jenis masalah. 
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(6) Pencarian analogi. 

Sangatlah penting untuk disadari bahwa guru tidak dapat mengharapkan peserta 

didik menggunakan strategi yang tidak dikenalnya. Seperti keterampilan yang lain, 

keterampilan pemecahan masalah diperoleh setelah dipelajari. Oleh karena itu kepada 

peserta didik perlu diberikan masalah-masalah yang luas dan bervariasi sehingga 

mereka dapat mencoba strategi baru dan praktik menggunakannya (Wardhani, 2010: 

38). 

2.4.3 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum 

matematika yang sangat penting (Suherman 2003: 89). Dalam menyelesaikan 

masalah, siswa diharapkan memahami proses menyelesaikan masalah tersebut dan 

menjadi terampil didalam memilih dan mengidentifikasi kondisi dan konsep yang 

relevan, mencari generalisasi, merumuskan rencana penyelesaian dan 

mengorganisasikan keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya (Hudojo, 2003: 

151). Kemampuan pemecahan masalah merupakan suatu aktivitas, dimana solusi dari 

suatu masalah belum diketahui atau tidak segera ditemukan (Sumarmo, 2010:260). 

Dalam proses pembelajaran, mengajarkan siswa untuk bisa memecahkan suatu 

permasalahan memungkinkan siswa menjadi lebih analitis dalam mengambil 

keputusan dalam kehidupannya. Hal ini berdampak pada adanya suatu keharusan bagi 

seorang guru untuk membangun kemampuan pemecahan masalah siswa. Selain itu, 

proses pemecahan masalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk berperan aktif 
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dalam mempelajari, mencari, dan menemukan sendiri informasi untuk diolah menjadi 

konsep, prinsip, atau kesimpulan. 

Pada penelitian ini, indikator siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah 

mengacu pada penjelasan teknis Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 

506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 November 2004 tentang rapor (Wardhani, 2008: 18) 

yaitu: 

(1) menunjukkan pemahaman masalah; 

(2) memilih informasi yang relevan dalam pemecahan masalah; 

(3) menyajikan masalah matematika dalam berbagai bentuk; 

(4) memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat; 

(5) mengembangkan strategi pemecahan masalah; 

(6) membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah; 

(7) menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 

 Penilaian kemampuan pemecahan masalah mencakup kemampuan yang 

terlibat dalam proses pemecahan masalah yaitu memahami masalah, merencanakan 

pemecahan masalah, menyelesaikan masalah (melaksanakan rencana dan pemecahan 

masalah) dan menafsirkan hasilnya. 

2.5 Model Pembelajaran Superitem 

Biggs dan Collis dalam Firdaus (2004:23) melakukan  studi tentang struktur 

hasil belajar dengan tes yang disusun dalam bentuk superitem. Biggs dan Collis 

dalam temuannya mengemukakan bahwa pada tiap tahap atau level kognitif  terdapat 
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struktur respon yang sama dan makin meningkat dari yang sederhana sampai yang 

abstrak. Struktur tersebut dinamakan Taksonomi SOLO (Structure of the 

Observed Learning Outcome). Menurut Biggs dan Collis berdasarkan kualitas model 

respon anak, tahap SOLO anak diklasifikasikan pada empat tahap atau level.  

Keempat tahap tersebut adalah unistruktural, multistruktural, relasional, dan abstrak. 

Studi  tentang  tahap  SOLO,  juga  dilakukan  oleh Sumarmo yang terdapat 

dalam penelitian Firdaus (2004:23). Temuan dalam studinya menguatkan keyakinan 

bahwa dalam pembelajaran   matematika, penjelasan konsep kepada siswa hendaknya 

tidak langsung pada konsep atau proses yang kompleks, tetapi harus dimulai dari 

konsep dan proses yang sederhana. Berdasarkan keyakinan tersebut, Sumarmo 

memberikan alternatif pembelajaran yang dimulai dari yang sederhana meningkat 

pada yang lebih kompleks. Pembelajaran tersebut menggunakan soal-soal bentuk 

superitem sebagai tugas. Hal itu dilakukan agar siswa dapat memecahkan masalah 

matematika. 

 Sebuah  superitem  terdiri  dari  sebuah  stem yang  diikuti beberapa 

pertanyaan atau item yang semakin meningkat kekompleksannya. Setiap superitem 

terdiri dari empat item pada masing-masing stem. Setiap item menggambarkan dari 

empat level penalaran berdasarkan Taksonomi SOLO. Semua item dapat dijawab 

dengan merujuk secara langsung pada informasi dalam stem dan tidak dikerjakan 

dengan mengandalkan respon yang benar dari item sebelumnya. Pada level 1 

diperlukan penggunaan satu bagian informasi  dari  stem. Level 2  diperlukan dua 
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atau lebih bagian informasi dari stem.  Pada level 3 siswa harus mengintegrasikan dua 

atau lebih bagian dari informasi yang tidak secara  langsung  berhubungan  

dengan  stem, dan pada level 4 siswa telah dapat mendefinisikan hipotesis yang 

diturunkan dari stem. 

 Karakteristik soal-soal bentuk  superitem yang memuat konsep dan proses 

yang makin tinggi tingkat kognitifnya tersebut, memberi peluang kepada siswa dalam 

mengembangkan pengetahuannya dan memahami hubungan antar konsep. Di 

samping itu soal bentuk superitem diharapkan lebih menantang dan mendorong 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Sehingga siswa mampu memecahkan 

masalah dengan baik. Sebaliknya guru dapat melakukan kegiatan diagnostik selama 

pembelajaran, sehingga perkembangan hasil belajar siswa dapat dimonitor lebih dini. 

 Pembelajaran dengan menggunakan tugas bentuk superitem memperhatikan 

kesiapan anak dalam menerima permasalahan pemecahan masalah. Misalnya, siswa 

yang berada pada tahap unistructural akan mengalami kesulitan menyelesaikan 

masalah yang berada pada tahap relasional. Hal itu sangat sesuai dengan yang 

dikemukakan Ruseffendi (2006:178) dalam menghadapi pemecahan masalah siswa 

harus mampu menyelesaikan, baik kesiapan mentalnya maupun kesiapan 

pengetahuannya. Peningkatan kesiapan mental dan pengetahuan siswa tersebut dapat 

dimungkinkan melalui pemberian tugas–tugas dalam bentuk superitem dapat pula 

meningkatkan kualitas struktur hasil belajar siswa. 

 Kemampuan memahami hubungan antar konsep, kematangan dalam bernalar 

dan keterlibatan secara aktif dalam pembelajaran merupakan bagian yang diperlukan 
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dalam memecahkan masalah. Dengan demikian pembelajaran menggunakan tugas 

bentuk superitem dapat diharapkan menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang 

dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan meyelesaikan pemecahan 

masalah matematika. 

 Berikut ini tiga contoh butir tes bentuk superitem dengan tingkat kesulitan 

yang berbeda.  Soal disusun sedemikian rupa sehingga setiap butir tes memuat 

serangkaian informasi dan kemudian diikuti oleh empat pertanyaan  yang  sesuai  

dengan  taksonomi  SOLO. 

Contoh pertama dari Collis, Romberg dan Jurdak dalam Firdaus (2009) berikut, 

 

 

Gambar 2.1 Contoh butir tes 

Superitem 1 

 

  

Mesin di samping ini akan mengubah 

tiap bilangan yang masuk menjadi tiga kali 

lipat ditambah 2. Jadi bila dimasukkan 

bilangan 4 akan keluar bilangan 14. 

Pertanyaan : 

(1) Jika keluar bilangan 14, bilangan berapa yang masuk? 

(2) Jika dimasukkan bilangan 5, bilangan berapa yang akan keluar? 

(3) Jika keluar bilangan 41, bilangan berapa yang masuk? 

(4) Jika x adalah bilangan yang keluar dan y adalah bilangan yang 

masuk, nyatakan y dalam x. 

http://madfirdaus.files.wordpress.com/2009/11/super-1.jpg
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Superitem yang kedua dikemukakan oleh Sumarmo dalam Firdaus (2009). Perhatikan 

gambar berikut: 

 

Gambar 2.2 Contoh butir tes 

Superitem 2 

Sebuah ruangan mempunyai satu sekat 

dengan dua buah pintu. Seorang siswa harus 

pergi menuju sasaran dengan melalui pintu. 

 

Pertanyaan: 

(1) Berapa banyak cara ia sampai ke sasaran? Bagaimana caranya? 

(2) Jika ada sekat kedua dengan dua pintu, berapa banyak cara ia sampai ke 

sasaran? Bagaimana caranya? 

(3) Jika ada empat sekat masing-masing dengan dua pintu, berapa banyak cara ia 

sampai ke sasaran? Bagaimana  caranya? 

(4) Jika ada n sekat masing-masing dengan dua pintu, berapa banyak cara ia sampai 

ke sasaran? Bagaimana caranya? 

Soal superitem ketiga, dicontohkan oleh Wilson dan  Chavarria dalam Firdaus 

(2009), 

STEM : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Contoh butir tes Superitem 3 

http://madfirdaus.files.wordpress.com/2009/11/utari-1.jpg
http://madfirdaus.files.wordpress.com/2009/11/utari-21.jpg
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Jika gambar dapat dilipat sehingga menjadi dua bagian yang sama dan  tepat 

dipisahkan suatu garis lipatan, garis lipatan tersebut adalah garis simetri. 

 

Gambar 2.4 Segiempat dan garis simetri 

Gambar di atas mempunyai garis simetri yang lebih dari satu. 

(1)  

  

 

Gambar 2.5 Jajar genjang, segitiga, dan huruf S 

Manakah gambar di atas yang mempunyai garis simetri? 

(2)  

 

        

Gambar 2.6 Persegi  

Gambarlah semua garis simetri pada persegi di atas! 

(3) Manakah dari delapan huruf kapital pertama dalam alphabet mempunyai tepat 

dua garis simetri? 

(4) John berkata, “Saya tahu sebuah aturan untuk dapat memberitahukan, ketika 

sebuah gambar yang terdiri dari empat sisi mempunyai garis simetri. Jika 

sebuah segitiga pada masing-masing sisinya sama ukuran dan bentuknya, maka 

http://madfirdaus.files.wordpress.com/2009/11/utari-3.jpg
http://madfirdaus.files.wordpress.com/2009/11/utari-4.jpg
http://madfirdaus.files.wordpress.com/2009/11/utari-5.jpg
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segitiga itu mempunyai garis simetri”. Jelaskan mengapa anda setuju atau tidak 

setuju dengan pendapat John! 

Pada contoh soal ke-3 di atas, item (1) menggunakan hanya satu bagian dari 

informasi yang didapat secara langsung dari stem (definisi garis simetri). Pada item 

(2), yang merupakan representasi dari level 2, siswa memerlukan penggunaan definisi 

dari garis simetri dan fakta gambar yang mempunyai lebih dari satu garis simetri. 

Sementara itu pada item (3), menggunakan bagian informasi yang sama dari item (2), 

tetapi  memerlukan kemampuan siswa dalam mengintegrasikan informasi yang 

menghasilkan diagram dan menggunakan definisi pada berbagai variasi dari kurva. 

Siswa dapat menyelesaikan soal item (4), jika siswa dapat berfikir kritis tentang 

sebuah hipotesis yang diturunkan dari stem. Pada Taksonomi SOLO, item (4) ini 

termasuk ke dalam level 4. 

Berdasarkan contoh superitem di atas, dikandung maksud agar siswa 

memahami hubungan antar konsep secara bertahap dari yang sederhana sampai 

meningkat kepada yang lebih kompleks. Selain daripada itu guru melakukan kegiatan 

diagnostik terhadap respon siswa, sehingga dapat dengan segera menentukan 

langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Berikut adalah langkah-langkah dalam model pembelajaran Superitem: 

(1) Ilustrasikan konsep konkret dan gunakan analogi. Berikan ilustrasi konsep atau 

proses yang kongkrit yaitu dengan data nyata, kemudian secara bertahap siswa 
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dibimbing untuk menyusun analoginya dalam konsep atau proses yang sedang 

dibahas. 

(2) Berikan latihan soal bertingkat. Berikan latihan soal yang memuat konsep atau 

proses dari yang sederhana meningkat ke yang kompleks. 

(3) Berikan soal tes bentuk super item.  

(4) Integrasi.  Latihan soal dapat disesuaikan dengan taksiran terdekat pada tahap 

Taksonomi SOLO siswa, misalnya soal latihan dapat dimulai dari tahap 

unistructural sampai ke relasional, kemudian untuk beberapa konsep esensial 

secara bertahap siswa dibimbing ketahap  relasional abstract. 

(5) Hipotesis.  

Kelebihan pembelajaran matematika dengan menggunakan tugas bentuk 

superitem diantaranya, dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

memahami persoalan matematika secara bertahap sesuai kesiapannya, dan guru dapat 

memberikan bantuan yang tepat kepada siswa berdasarkan respon dari siswa. Pada 

sisi lain pembelajaran ini akan memberi kesulitan kepada guru dalam membuat atau 

menyusun butir-butir soal  bentuk superitem. Kemudian dimungkinkan terdapat 

respon siswa yang beragam.  Hal itu akan menuntut kesiapan guru dalam 

mengantisipasinya. 

 Wilson dan Chavarria dalam Firdaus (2009) memberikan pengalamannya 

dalam mengkonstruksi bentuk soal superitem yaitu, 

(1) Mengkonstruksi sebuah superitem akan dimulai dengan menentukan terlebih 

dahulu prinsip umum apa yang akan menjadi fokus pada item level empat. 
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Prinsip tersebut akan dibangun oleh tiga item sebelumnya. Setiap item akan 

membantu siswa dalam menggali situasi dari masalah. 

(2) Stem akan menyajikan sebuah masalah yang relevan dan diperlukan siswa. 

(3) Respon dari setiap item di dalam sebuah superitem tidak bergantung pada 

respon yang benar dari item sebelumnya. 

Pengalaman kedua ahli tersebut, dapat membantu guru dalam menyusun butir 

soal bentuk superitem.  

2.5.1 Taksonomi SOLO (Structured of Observed Learning Outcomes) 

Taksonomi SOLO adalah taksonomi yang penting dalam memahami hubungan 

antara tahap perkembangan mental dan kualitas belajar. Menurut Biggs dan Collis 

bahwa setiap tahap kognitif terdapat struktur respon yang sama dan makin meningkat 

dari yang sederhana sampai yang abstrak. Berdasarkan kualitas respon anak, struktur 

pengamatan hasil belajar (tahap SOLO) dikelompokkan pada lima tahap yaitu: tahap 

prestructural, unistruktural, multistruktural, relasional,  dan abstrak. 

(1) Prestructural; dalam hal ini para siswa hanya memperoleh potongan-potongan 

informasi yang terlepas satu sama lain yang tidak terorganisasi dan tidak ada 

artinya; 

(2) Unistructural; koneksi-koneksi dibuat, jelas nyata dan sederhana tapi maknanya 

tidak diserap; 
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(3) Multistructural; sejumlah koneksi-koneksi bisa dibuat, hanya metakoneksi 

antara mereka menjadi luput/kehilangan seperti makna untuk keseluruhan 

informasi; 

(4) Relational; siswa mampu menghargai makna dari hubungan bagian dengan 

keseluruhan informasi; 

(5) Extrended abstract; siswa membuat hubungan-hubungan tidak hanya di dalam 

bidang hal yang diberikan, juga ada yang datang dari luar (mampu 

menggeneralisasi dan memindahkan prinsip dan gagasan-gagasan yang 

spesifik). 

Tujuan dari Taksonomi SOLO adalah untuk menyediakan cara sistematis 

menggambarkan bagaimana kinerja seorang pembelajar tumbuh dalam struktural 

kerumitan ketika menangani dan menguasai berbagai tugas. Oleh karena itu, dapat 

digunakan untuk mengevaluasi outcome pembelajaran sehingga tingkat kemampuan 

siswa dapat diidentifikasi. 

 Taksonomi SOLO telah terbukti secara efektif, sebagai alat perencanaan dan 

pengembangan kurikulum berdasarkan karakteristik kognitif siswa. Hal ini telah 

digunakan dalam berbagai studi untuk mengevaluasi belajar. Sejalan dengan hasil 

penelitian Asikin (2002: 14) dalam penelitiannya tentang penerapan taksonomi Solo 

dalam pengembangan item tes pada perkuliahan Geometri Analit, yang 

menyimpulkan bahwa level pada taksonomi SOLO secara mudah dapat digunakan 
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untuk menentukan level suatu pertanyaan/soal, serta menentukan kualitas respon/ 

analisis tugas yang diberikan kepada mahasiswa. 

Perlu dibedakan antara pengertian multistruktural, relasional dan abstrak 

diperluas dengan pertanyaan multistrutural, pertanyaan relasional, dan pertanyaan 

abstrak diperluas. Tahap-tahap atau level dalam teksonomi Solo adalah suatu tingkat 

respon anak terhadap suatu pertanyaan dengan ciri-ciri sebagaimana diuraikan di atas. 

Sedangkan pertanyaan multistruktural, pertanyaan relasional dan pertanyaan absrak 

diperluas adalah suatu pertanyaan dengan kriteria sebagaimana  diuraikan oleh Collis 

(dalam Asikin, 2002: 5) sebagai berikut. 

(1) Pertanyaan Unistruktural: menggunakan sebuah informasi yang jelas dan 

langsung dari stem. 

(2) Pertanyaan Multistruktural: menggunakan dua informasi atau lebih dan terpisah 

yang termuat dalam stem. 

(3) Pertanyaan Relasional: menggunakan suatu pemahaman dari dua informasi atau 

lebih yang termuat dalam stem.  

(4) Pertanyaan Abstrak Diperluas: menggunakan prinsip umum yang abstrak atau 

hipotesis yang diturunkan dari informasi dalam stem atau yang disarankan oleh 

informasi dalam stem. 

Berikut ini merupakan tabel perbedaan karakteristik dari masing-masing tahap 

Taksonomi Solo yang dapat disimpulkan jika dikaitkan dengan pemecahan 

masalah. 
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Tabel 2.2 Tingkatan Taksonomi SOLO 

Deskripsi 

SOLO 
Pemecahan Masalah 

Prestructural   Siswa tidak memahami soal yang diberikan 

sehingga siswa tidak dapat menyelesaikan soal 

yang diberikan dengan tepat. 

Unistructural   Siswa hanya bisa menggunakan satu informasi 

dari soal sehingga siswa dapat menyelesaikan 

dengan sederhana soal yang diberikan. 

 Mungkin hanya menggunakan satu cara yang 

dapat memperoleh hasil pemecahan yang tepat. 

Multistructural  Siswa dapat menyelesaikan soal dengan 

menggunakan dua informasi atau lebih dari satu 

soal. 

 Siswa dapat menentukan lebih dari satu cara 

penyelesaian dari soal. 

Relasional  Siswa dapat menggunakan dua informasi atau 

lebih dari soal. 

 Siswa dapat menentukan lebih dari satu cara 

penyelesaian pada soal yang diberikan dengan 

tepat. 

 Siswa mampu menjelaskan hubungan antara 

beberapa cara penyelesaian yang digunakan. 

Extended 

abstract 
 Siswa dapat menyelesaikan soal dengan dua 

informasi atau lebih dari soal. 

 Siswa dapat menentukan lebih dari satu cara 

penyelesaian yang diberikan dengan tepat. 

 Siswa mampu menjelaskan hubungan antara 

beberapa cara penyelesaian yang digunakan. 

 Siswa dapat membangun suatu konsep baru di luar 

konsep yang sudah diajarkan. 

2.6 Scaffolding 

2.6.1 Teori Belajar Vigotsky 

Menurut Vigotsky (Suhardi, 2005: 34) proses peningkatan pada diri siswa 

terjadi sebagai akibat dari adanya pembelajaran, diskusi yang dilakukan antara guru 

dengan siswa dalam pembelajaran mengilustrasikan bahwa interaksi sosial yang 
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berupa diskusi ternyata mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengoptimalkan proses belajarnya. Interaksi ini memungkinkan guru dan siswa 

untuk berbagi dan memodifikasi cara berpikir masing-masing, selain itu terdapat 

kemungkinan bagi sebagian siswa untuk memberikan argumen mereka sendiri dan 

kesempatan untuk mencoba mengungkapkan pola pikiran siswa yang lainnya, 

sehingga diyakini akan dapatmeningkatkan pengetahuan serta pemahaman tentang 

obyek yang dipelajari dari tahap sebelumnya ke tahap yang lebih tinggi. Proses ini 

mampu menjembatani siswa pada tahapan belajar yang lebih tinggi. Menurut 

Vigotsky yang disebut Zone of Proximal Development (ZPD), hal ini pula yang 

menjadi landasan dalam pembelajaran dengan menggunakan tugas bentuk Superitem 

yang dilakukan dengan menggunakan bantuan scaffolding. 

Vygotsky (Purnomo, 2011) mengemukakan adanya empat prinsip kunci dalam 

pembelajaran. Keempat prinsip itu adalah: (a) penekanan pada hakekat sosiokultural 

pada pembelajaran (the sociocultural of learning); (b) zona (wilayah) perkembangan 

terdekat (zona of proximal development); (c) pemagangan kognitif (cognitive 

apprenticeship); dan (d) perancah (scaffolding). 

Salah satu ide kunci Vygotsky tentang pembelajaran sosial adalah konsepnya 

tentang Zone of Proximal Development. Menurut Vygotsky, anak memiliki dua 

tingkat perkembangan yang berbeda, yaitu: tingkat perkembangan aktual dan tingkat 

perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual menentukan fungsi 

intelektual individu saat ini dan kemampuannya untuk mempelajari sendiri hal-hal 

tertentu. Tingkat perkembangan potensial oleh Vygotsky didefinisikan sebagai 
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tingkat yang dapat difungsikan atau dicapai oleh individu dengan bantuan orang lain, 

misalnya guru, orangtua, atau teman sebayanya yang lebih maju. Sedangkan zona 

yang terletak di antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan 

potensial disebut sebagai Zone of Proximal Development. Dengan tantangan dan 

bantuan yang tepat dari guru dan sebaya yang lebih maju, diharapkan siswa maju ke 

Zone of Proximal Development tempat pembelajaran baru terjadi. 

Seseorang akan dapat menyelesaikan masalah yang tingkat kesulitannya lebih 

tinggi dari kemampuan dasarnya setelah ia mendapat bantuan dari seseorang yang 

lebih mampu (lebih kompeten). Vygotsky menyebut bantuan yang demikian ini 

dengan dukungan dinamis atau scaffolding. 

Vygotsky mendefinisikan instruksi scaffolding sebagai "peran guru dan lain-

lain dalam mendukung perkembangan siswa dan menyediakan struktur pendukung 

untuk sampai ke tahap berikutnya atau tingkat" (Stuyf, 2002). 

2.6.2 Pengertian Scaffolding 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, scaffolding sebagai suatu strategi 

pembelajaran yang bersumber dari teori sosiolkultural Vigotsky dan konsepannya 

tentang zone of proximal development (ZPD). Scaffolding menyiapkan bantuan 

individu berdasarkan ZPD siswa. Orang yang lebih pakar atau more knowledgeable 

other (MKO) akan menyiapkan scaffold atau bimbingan untuk memfasilitasi 

pengembangan siswa sehingga kemampuan siswa terbangun berdasarkan 

pengetahuan siswa sebelumnya dan kemampuan menginternalisasi informasi baru. 

MKO menyiapkan scaffolding sehingga siswa dapat menyelesaikan tugas sepanjang 
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ZPD (dengan bimbingan) yang tidak dapat diselesaikan tanpa bimbingan. 

Pembelajaran scaffolding berwujud sebagai peran guru dan pakar lainnya dalam 

mendukung pengembangan siswa dan menyiapkan dukungan terstruktur untuk 

mencapai tahap berikutnya. Scaffolding bersifat temporer, yaitu apabila kemampuan 

siswa telah meningkat maka scaffolding berangsur-angsur dihentikan sehingga siswa 

dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran 

scaffolding adalah agar siswa menjadi pembelajar yang mandiri, dapat mengatur diri, 

dan problem solver (Stuyf, 2002; lipscomb et al. 2004; Linder, 2006; Zang Yuan, 

2006). 

Bruner (Oakley, 2004) mengembangkan ide Vigotsky dengan penekanan 

bahwa individu yang lebih pakar menyiapkan scaffolding untuk anak. Pakar 

menyiapkan sebuah kerangka kerja atau scaffold, sementara itu anak 

mengembangkan pemahaman sendiri. Awalnya pakar memberikan banyak sugesti 

dan dukungan, dan akan dikurangi apabila anak tidak memerlukannya lagi. Tahap-

tahap scaffolding menurut Bruner, ditampilkan dalam Tabel 2.3. 

Tabel 2.3  Tahap-tahap Scaffolding berdasarkan Bruner (Oakley, 2004) 

Tahap Uraian 

Melibatkan siswa Menarik perhatian siswa untuk aktif terlibat dan 

mendorong mereka untuk mencoba menerima 

tugas 

Mereduksi tingkat kesukaran Membuat tugas sederhana dengan mereduksi 

sejumlah aktifitas yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas. Dengan demikian siswa 

dapat merasakan bahwa ia mampu 

menyelesaikan tugas atau belum 

Menjaga perhatian Mempertahankan motivasi siswa dengan cara 
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memberikan dorongan secara aktif hingga siswa 

merasakan bahwa motivasi tumbuh sendiri 

setelah merasa mampu menyelesaikan tugas 

Menandai ciri-ciri penting Menggiring siswa ke arah tugas yang paling 

relevan sehingga siswa dapat membandingkan 

hasilnya sendiri dengan hasil yang benar dan 

melihat perbedaanya 

Demonstrasi Menyiapkan contoh penyelesaian tugas yang 

sebagiannya telah dselesaikan oleh siswa 

sehingga siswa dapat mencontoh 

 

2.6.3  Kelebihan dan Kekurangan Scaffolding 

Salah satu manfaat utama scaffolding adalah karena melibatkan siswa. Siswa 

tidak pasif hanya mendengarkan informasi yang disajikan oleh guru, melainkan guru 

juga mendorong siswa dengan memberikan informasi yang didasarkan pada 

pengetahuan sebelumnya dan membentuk pengetahuan baru. Berhadapan dengan 

siswa yang mudah putus asa dan ketidakmampuan belajar, memberikan kesempatan 

untuk memberikan umpan balik positif kepada siswa. Ini mengarah ke keuntungan 

lain dari scaffolding yaitu  jika dilakukan dengan benar, instruksi scaffolding dapat 

memotivasi siswa sehingga mereka ingin belajar lebih lagi. Manfaat lainnya adalah 

dapat meminimalkan tingkat frustrasi pelajar. Hal ini sangat penting karena dengan 

banyaknya  kebutuhan khusus siswa, siswa bisa sangat mudah frustasi sehingga 

menutup diri dan menolak untuk berpartisipasi dalam pembelajaran selanjutnya. 

Dengan adanya scaffolding, bisa meminimalisir adanya kondisi tersebut. 

Scaffolding bersifat individual sehingga dapat memberi manfaat kepada setiap 

siswa. Namun, ini juga merupakan kelemahan terbesar bagi guru yaitu dengan 
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mengembangkan dukungan dan pelajaran scaffolding sejak awal untuk memenuhi 

kebutuhan setiap individu, hal ini akan sangat memakan waktu. Pelaksanaan scaffolds 

secara individu di kelas dengan sejumlah siswa yang banyak akan lebih menantang. 

Kerugian lain adalah jika dalam memberikan scaffolding kurang terlatih dengan baik, 

maka tidak mungkin bisa melihat efek penuh dalam menggunakan scaffolding kepada 

banyak siswa. Scaffolding juga mensyaratkan guru untuk memberikan beberapa 

kontrol dan memungkinkan siswa untuk membuat kesalahan. Ini mungkin sulit bagi 

guru untuk melakukan (Stuyf, 2002:11-12) 

Meskipun ada beberapa kelemahan penggunaan scaffolding sebagai strategi 

pengajaran, dampak positif  scaffolding yaitu dapat membantu belajar siswa dan 

pengembangan pengetahuan serta meningkatkan kemampuan siswa jauh lebih 

penting. 

2.6.4 Scaffolding dalam Pemecahan Masalah 

Memecahkan soal-soal tipe pemecahan masalah adalah metode yang 

mengharuskan siswa untuk menemukan sendiri jawabannya (Nasution, 2003: 173). 

Walaupun demikian perlu kita hindari anggapan bahwa pemecahan masalah harus 

dilakukan dengan memberikan instruksi atau petunjuk seminimal mungkin dan 

aturan-aturan sesedikit mungkin. Dalam praktiknya banyak soal-soal yang tidak dapat 

dipecahkan oleh siswa bila sama sekali tidak diberikan suatu petunjuk. Instructional 

scaffolding merupakan bantuan yang diberikan oleh guru untuk membantu siswa 

membangun kemampuannya (Kauchak, 1998: 273). Scaffolding merupakan 

dukungan yang diberikan oleh guru kepada siswa dalam menyelesaikan masalah yang 
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tingkat kesulitannya lebih tinggi dari kemampuan dasarnya. Pemberian dukungan 

juga dibatasi sebatas untuk mengarahkan siswa, sehingga siswa itu sendiri yang 

memutuskan sendiri untuk memilih strategi yang mana yang akan digunakan untuk 

memecahkan soal. 

Petunjuk dari guru dapat membantu siswa dalam menyelesaikan masalah. 

Menurut Hujodo (2005: 141-144) pemberian petunjuk oleh guru dalam membantu 

siswa di dalam menyelesaiakan masalah sebagai berikut. 

(1) Membuat siswa megerti masalahnya. 

Bila seorang siswa tidak mengerti masalah yang akan diselesaikan, biasanya 

siswa tidak lagi mempunyai perhatian terhadap masalah tersebut sehingga 

pertanyaan yang diajukan oleg guru menjadi bukan masalah baginya. Berikut 

ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus diperhatikan oleh guru ketika 

menyajikan masalah. 

a. Apakah siswa sudah mengerti istilah-istilah yang dipergunakan di dalam 

masalah itu? 

b. Apakah siswa sudah menggunakan semua informasi yang relevan  (data 

maupun kondisinya)? 

c. Apakah siswa tahu apa yang dicari? 

d. Dapatkah peserta diddk menyetakan kembali masalah yang dihadapi kata-

kata sendiri? 

e. Dapatkah siswa menjelaskan masalah dengan gambar? 



51 

 

 

 

(2) Membantu siswa menghimpun pengalaman-pengalaman belajar yang relevan 

yang sekiranya memudahkan perencanaan penyelesaian. Misalnya sebagai 

berikut. 

a. Membantu siswa menganalisis data dan kondisi dari masalah tersebut. 

b. Membantu siswa mendapatkan indformasi dengan menganalisis suatu 

masalah. 

c. Bila siswa tidak menghasilkan suatu penyelesaaian, coba tolong mereka 

dengan elihat masalah tersebut dari sudut lain. 

(3) Membawa peserta ke situasi yang mendorong untuk menyelesaikan suatu 

masalah. Misalnya dengan pernyataan sebagai berikut: “Nah bagus, coba 

terus.”, “Soal itu memang memakan waktu, sabarlah akan memakan waktu 

bagimu.” 

Aspek pemecahan masalah yang diamati dalam penelitian ini difokuskan pada 

empat langkah pemecahan masalah menurut Polya yang telah diuraikan sebelumnya 

yaitu: (1) memahami masalah; (2) merencanakan penyelesaian masalah; (3) 

menyelesaikan masalah sesuai rencana; dan (4) melakukan pengecekan kembali 

terhadap semua langkah yang telah dikerjakan. Adapun hasil proses berpikir yang 

diharapkan muncul dengan adanya praktek scaffolding ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.4 Praktik Scaffolding dalam Mengajar Pemecahan Masalah 

Aspek Praktek scaffolding 

yang dilakukan 

Hasil yang diharapkan 

Memahami masalah  Meminta siswa - Siswa dapat memahami 
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untuk teliti dan 

cermat dalam 

membaca soal. 

masalah dengan benar 

- Siswa dapat menemukan 

semua fakta yang ada dalam 

masalah dengan benar 

Merencanakan 

penyelesaian masalah 

Meminta siswa 

untuk memperbaiki 

cara menyatakan 

fakta-fakta yang 

telah ditemukan 

- Siswa dapat memperbaiki 

penulisan data (fakta) yang 

telah ditemukan. 

- Siswa dapat melengkapi 

penulisan data (fakta) yang 

telah ditemukan dengan 

gambar ataupun keterangan-

keterangan lain yang 

diperlukan. 

Menyelesaikan 

masalah sesuai 

rencana 

Mengajukan 

pertayaan arahan 

agar siswa tidak 

hanya terpaku pada 

apa yang baru saja 

dipelajarinya 

- Siswa dapat menghubungkan 

masalah yang dihadapi dengan 

apa yang dipelajari 

sebelumnya 

- Siswa dapat menggunakan apa 

yang dipelajari sebelumnya 

untuk menyelesaikan masalah. 

Melakukan 

pengecekan kembali 

terhadap semua 

langkah yang telah 

dikerjakan 

Mengajukan 

pertanyaan arahan 

agar siswa meninjau 

kembali apa yang 

telah dilakukan dan 

apa yang menjadi 

pokok permasalahan 

yang dihadapinya. 

- Siswa melakukan koreksi 

(memeriksa kembali) apa yang 

telah dilakukan 

- Siswa memperbaiki 

pengkomunikasian jawaban 

sesuai dengan masalah yang 

ada. 
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2.6.5 Langkah-Langkah Pembelajaran Model Superitem Berbantuan 

Scaffolding 

Dalam penelitian ini didesain penelitian pembelajaran dengan model Superitem 

berbantuan scaffolding dengan urutan langkah atau sintak sebagai berikut. 

(1) Guru menagih tugas terstruktur yang diberikan pada pertemuan berikutnya. 

(2) Guru melakukan kegiatan apersepsi. 

(3) Guru memberikan ilustrasi konsep melalui permasalahan sehari-hari. 

(4) Guru mengajak siswa menyelesaiakan  soal analogi konsep yang tersedia di buku 

siswa. 

(5) Guru membimbing siswa dan memberikan scaffolding kepada siswa dalam 

mengerjakan soal analogi konsep. Kemudian siswa dibimbing untuk dapat 

mengembangkan ilustrasi dan analogi konsep untuk menemukan rumus. 

(6) Guru memastikan siswa memperhatikan/ mendengarkan penjelasan dan 

pertanyaan dari guru. Kemudian dibimbing untuk memahami contoh soal yang 

tersedia dan diberikan kesempatan untuk bertanya. 

(7) Guru memberikan soal superitem berdasarkan taksonomi solo yang tersedia di 

Buku Siswa, kemudian menawarkan kepada siswa untuk mengerjakan di papan 

tulis. Pada tahap ini guru memberikan scaffolding kepada siswa untuk dapat 

mencapai tahap-tahap dalam taksonomi solo terutama tahap extrended abstract. 

(8) Guru memberikan soal Latihan Mandiri sebagai bahan evaluasi. 

(9) Guru memberikan tugas terstuktur yang harus dikerjakan siswa di rumah dan 

akan dibahas pada pertemuan berikutnya. 
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(10) Membentu siswa merumuskan materi yang dipelajari. 

(11) Menutup kegiatan pembelajaran. 

2.7 Materi Trigonometri 

Materi trigonometri yang dipelajari meliputi rumus-rumus segitiga yaitu aturan 

sinus, aturan kosinus dan luas segitiga.  

2.7.1 Aturan Sinus 

Untuk sembarang segitiga ABC berlaku rumus yang disebut “aturan sinus”, yaitu: 

 

(Sukino, 2007:117) 

 Aturan sinus tersebut dapat dibuktikan dengan memanfaatkan segitiga sembarang. 

Seperti terlihat pada gambar. 

 

 

 

 

   Gambar 2.7 Segitiga sembarang ABC 

Bukti: 

Dipunyai ABC sembarang: 

Tulis a, b, c: ukuran sisi-sisi BC, AC, dan AB; 

:,, ukuran sudut-sudt BAC, ABC, dan ACB. 

Dipunyai ABCE dan .ACBD  

C

c

B

b

A

a

sinsinsin
 

E 
A B 

C 

c 

a 
b 
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Jelas sinsinsin bCEACCE
AC

CE
dan 

.sinsinsin aCEBCCE
BC

CE
 

Jadi 
sinsin

sinsin
ba

ab  

.
sinsin B

b

A

a
 

Dengan cara sama diperoleh .
sinsin C

c

A

a
 

Simpulan .
sinsinsin C

c

B

b

A

a
 

 

2.7.2 Aturan Cosinus 

Untuk sembarang ABC berlaku: 

(Sukino, 2007: 121) 

 

 

 Bukti: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Segitiga Lancip dan Segitiga Tumpul 

Baaccab

Abccba

Cabbac
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Tulis a, b, c : ukuran sisi-sisi BC, AC, dab AB; 

                 ta : ukuran tinggi dari A, dan 

       x : ukuran panjang CM. 

Jelas 
222

atxb dan 

222 )( atxac  

.cos2

2

2

22

22

2222

Cabba

axba

xbxaxa

 

Kasus ABCtumpul: 

Tulis a, b, c : ukuran sisi-sisi BC, AC, dab AB; 

                 ta : ukuran tinggi dari A, dan 

       x : ukuran panjang CM. 

Jelas )180(cos Cbt o

a  

 Cbcos dan 

222 xatc a
 

.cos2

2

2

22

222

222

Cabba

axaxt

axxat

a

a

 

Dengan cara sama diperoleh: 

,cos2222 Abccba  dan 

Baccab cos2222

. 
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2.7.3 Luas Segitiga 

Luas segitiga secara umum ditentukan oleh rumus tinggialasluas
2

1
. Dalam hal 

ini, penentuan luas segitiga dikembangkan lagi hingga berkaitan dengan trigonometri. 

2.7.3.1 Luas Segitiga Jika Diketahui Dua Sisi dan Satu Sudut 

Tulis a, b, c : ukuran sisi-sisi BC, AC, dab AB; dan 

L : ukuran luas .ABC  

,
2

sin Abc
L  

,
2

sin Bac
L dan 

.
2

sin Cab
L  

Bukti: 

Perhatikan gambar dibawah ini. 

 

Gambar 2.9 Segitiga ABC, alas AB dan tinggi CD 

Jelas .sin Abtc  

Jadi L .
2

sin

2

Abcctc  

tc 
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Dengan cara sama diperoleh: 

2

sin Cab
L dan 

.
2

sin Bac
L  

2.7.3.2 Luas Segitiga Jika Diketahui Ketiga Sisinya 

 

Tulis a, b, c : ukuran sisi-sisi BC, AC, dan AB, 

    tb : ukuran tinggi dari B,  

[ABC] : ukuran luas segitiga,dan 

 x : ukuran sisi CD. 

Jelas 222 )( xbtc b
 

D 
A C 

B 

tb 

x 

a c 

b 
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Jelas 
2

.
][ btb

ABC  

.))()()((
4

1
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2

1
..

2

1

bacbaccbacba

bacbaccbacba
b
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Tulis 
2

2
cba

sscba  

).(2)();(2)();(2)( asbacbsbaccscba  

Jelas )(2).(2).(2.2
4

1
asbscssABC ))()(( csbsass . 

Jadi  .))()(( csbsassABC
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2.7.3.3 Luas Segi Banyak Beraturan dengan Menggunakan Rumus Luas 

Segitiga 

(1) Segi Lima Beraturan  

Gambar di bawah ini menunjukkan segi lima beraturan ABCDE dengan titik-

titik sudut terletak pada lingkaran berjari-jari r. O adalah titik pusat lingkaran dan s 

adalah panjang sisi segi lima ABCDE. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Segi lima beraturan OABCDE 

.72
5

360 0
0

EOADOECODBOCAOB  

Pada segi lima ABCDE terdapat 5 segitiga yang sama dan sebangun. 

Kita ambil salah satu segitiga tersebut, yaitu AOB . 

Dipunyai segi lima ABCDE. 

Tulis [ABCDE]: ukuran luas segi lima ABCDE, 

[AOB]: ukuran luas AOB , dan 

r : ukuran jari-jari segi lima ABCDE. 

Jelas AOBrrAOB sin...
2

1
 

D 

O 

A B 

C E 

r r 

s 
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.72sin.
2

1

72sin...
2

1

02

0

r

rr

 

Jelas [ABCDE] = 5 AOB  

.72sin.
2

5

72sin.
2

1
5

02

02

r

r

 

Jadi luas segi lima ABCDE adalah .72sin.
2

5 02r  

(2) Segi enam beraturan 

Perhatikan gambar di bawah ini. Di dalam lingkaran O yang berjari-jari r dibentuk 

segi enam beraturan ABCDEF dengan sisi s. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Segi enam beraturan OABCDEF 

Dipunyai segi enam ABCDEF. 

Tulis [ABCDEF]: ukuran luas segi enam ABCDEF, 

[AOB]: ukuran luas AOB , dan 

r : ukuran jari-jari segi enam ABCDEF. 

O 
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Jelas .60
6

360 0
0

FOAEOFDOECODBOCAOB  

Jelas AOBrrAOB sin...
2

1
 

.60sin.
2

1

60sin...
2

1

02

0

r

rr

 

Jelas [ABCDEF] = 6 AOB  

.60sin..3

60sin.
2

6

60sin.
2

1
6

02

02

02

r

r

r

 

Jadi luas segi enam beraturan ABCDEF adalah .60sin.3 02r  

(3) Segi-n beraturan 

Perhatikan kembali rumus luas segi lima beraturan dan segi enam beraturan 

berikut ini. 

[ABCDE] = ,72sin.
2

5 02r dan
 

[ABCDEF] = .60sin..
2

6 02r  

Dari kedua rumus yang telah kita temukan di atas, yaitu luas segi lima 

beraturan dan luas segi enam beraturan dapat memberi gambaran bahwa untuk 

menentukan rumus luas segi-n beraturan sebagai berikut. 
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Luas segi-n beraturan = .
360

sin..
2

0
2

n
r

n
 (Sukino, 2007:132) 

2.8 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)  

 Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah batas minimal ketercapaian 

kompetensi setiap indikator, kompetensi dasar, standar kompetensi aspek penilaian 

mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. 

 Fungsi kriteria ketuntasan minimal adalah sebagai berikut.  

(1) Sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi siswa sesuai kompetensi 

dasar mata pelajaran yang diikuti. Setiap kompetensi dasar dapat diketahui 

ketercapaiannya berdasarkan KKM yang ditetapkan. Pendidik harus memberikan 

respon yang tepat terhadap pencapaian kompetensi dasar dalam bentuk 

pemberian layanan remedial atau layanan pengayaan.  

(2) Sebagai acuan bagi siswa dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata 

pelajaran. Setiap kompetensi dasar (KD) dan indikator ditetapkan KKM yang 

harus dicapai dan dikuasai oleh siswa. Siswa diharapkan dapat mempersiapkan 

diri dalam mengikuti penilaian agar mencapai nilai melebihi KKM. Apabila hal 

tersebut tidak bisa dicapai, siswa harus mengetahui KD-KD yang belum tuntas 

dan perlu perbaikan. 

(3) Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi 

program pembelajaran yang dilaksanakan disekolah. Evaluasi keterlaksanaan dan 

hasil program kurikulum dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian KKM 

sebagai tolok ukur.  
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(4) Merupakan kontrak paedagogik antara pendidik dengan siswa dan antara satuan 

pendidikan dengan masyarakat. Keberhasilan pencapaian KKM merupakan 

upaya yang harus dilakukan bersama antara pendidik, siswa, pimpinan satuan 

pendidikan, dan orang tua. 

(5) Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata 

pelajaran. Satuan pendidikan harus berupaya semaksimal mungkin untuk 

melampaui KKM yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian KKM merupakan 

salah satu tolok ukur kinerja satuan pendidikan dalam menyelenggarakan 

program pendidikan. 

(Dikmenum, 2008:4)  

 Kriteria ketuntasan minimal masing-masing mata pelajaran berbeda-beda dan 

kriteria ketuntasan minimal tiap satuan pendidikan maupun masing-masing sekolah 

belum tentu sama. Dalam penelitian ini, KKM disesuaikan dengan objek penelitian, 

peneliti memilih objek SMK Negeri 10 Semarang kelas X sebagai objek penelitian. 

KKM individual mata pelajaran matematika untuk kelas X SMK N 10 Semarang 

adalah 71. Sehingga untuk mencapai tuntas belajar, hasil belajar siswa khususnya 

kemampuan pemecahan masalah (aspek kognitif) pada materi trigonometri peneliti 

menetapkan KKM individual harus lebih dari atau sama dengan 71. Sedangkan untuk 

KKM klasikal peneliti tidak menetapkan, sebab dalam penelitian ini difokuskan 

kepada lima orang subjek penelitian dalam satu kelas. 
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2.9 Kerangka Berpikir 

 Berdasarkan pengamatan di lapangan dan studi pendahuluan yang telah 

dilakukan telah diketahui bahwa pembelajaran matematika merupakan salah satu 

masalah pembelajaran di Indonesia. Materi trigonometri merupakan materi yang 

dianggap sulit bagi siswa yang terbukti pada presentase penguasaan soal matematika 

Ujian Nasional SMK Tahun Pelajaran 2010/2011 ketuntasan siswa pada materi 

trigonometri hanya 44,61% (Balitbang,2011). Apalagi bagi siswa SMK cenderung 

remeh karena menganggap matematika tidak terlalu penting untuk masa depan 

mereka. Padahal salah satu tujuan pembelajaran matematika dalam KTSP adalah 

siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah 

tidak hanya bermanfaat hanya pada pembelajaran matematika saja, tetapi juga 

bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, karena tak dapat dipungkiri bahwa masalah 

selalu ada dalam kehidupan kita. Untuk itu siswa tidak hanya membutuhkan 

kemampuan pemecahan masalah saja tetapi siswa juga harus memiliki keterampilan 

pemecahan masalah. Sehingga siswa mampu dan terampil dalam memecahkan 

masalah-masalah baru. Namun, seringkali siswa cenderung mengeluh jika 

dihadapkan pada masalah baru bahkan cenderung menghindarinya. Untuk itu siswa 

perlu dibantu dalam mengembangkan metode penyelesaian masalah yang akan 

menghasilkan pemecahan masalah yang tepat. Salah satu cara yang dapat ditempuh 

oleh guru yaitu dengan inovasi pendekatan atau model pembelajarannya.  
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 Selain itu, masalah lain yang timbul dari bidang pendidikan di Indonesia 

adalah karakter. Krisis karakter yang dialami bangsa saat ini disebabkan oleh 

kerusakan individu-individu masyarakat yang terjadi secara kolektif sehingga 

menjadi budaya. Padahal pendidikan memiliki tujuan mulia sebagaimana amanat UU 

Sisdiknas No.20 tahun 2003. Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu jalan 

keluar untuk memperbaiki karakter bangsa agar menghasilkan output yang 

diharapkan. Salah satu karakter yang dapat dikembangkan adalah karakter rasa ingin 

tahu. Karena dengan rasa ingin tahu akan membuka pikiran manusia sehingga dapat 

memperoleh pengetahuan baru. Dengan rasa ingin tahu pula kita akan selalu 

memikirkan dan menemukan cara alternatif dalam menyelesaikan masalah yang kita 

hadapi. 

 SMK Negeri 10 Semarang merupakan salah satu sekolah kejuruan di 

Indonesia. Pembelajaran langsung masih diterapkan dalam pembelajaran matematika 

di sekolah tersebut. Pembelajaran langsung dirasa kurang dapat membentuk 

kemampuan dan keterampilan pemecahan masalah, serta karakter ingin tahu. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini akan diterapkan model pembelajaran yang dapat 

membentuk kemampuan dan keterampilan pemecahan masalah, serta karakter rasa 

ingin tahu, yaitu, model pembelajaran Superitem. 

 Model pembelajaran Superitem dipilih karena model pembelajaran ini 

menggunakan soal bentuk superitem yang memperhatikan tahap Taksonomi SOLO 

siswa. Sehingga dengan soal-soal yang bertingkat, akan memberi peluang kepada 

siswa dalam mengembangkan pengetahuannya dan memahami hubungan antar 
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konsep. Di samping itu soal bentuk superitem lebih menantang dan mendorong 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dengan demikian, keterampilan pemecahan 

masalah siswa dapat meningkat dengan baik, sehingga kemampuan pemecahan 

masalah siswa dapat terbentuk dengan tercapinya ketuntasan belajar siswa. 

Selanjutnya, guru juga dapat melakukan kegiatan diagnostik selama pembelajaran, 

sehingga perkembangan hasil belajar siswa dapat dimonitor lebih dini. Respons siswa 

terhadap soal pemecahan masalah siswa juga dapat diketahui. Sebab dengan soal 

bentuk superitem, siswa akan terdorong rasa ingin tahunya untuk memahami konsep 

yang lebih luas, dan menggali pengetahuannya lebih dalam agar dapat memecahkan 

masalah dengan baik. Jadi, model pembelajaran superitem yang memberikan tugas 

atau soal pemecahan masalah dari sederhana kemudian meningkat pada yang lebih 

kompleks diharapkan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan 

karakter rasa ingin tahu siswa. Untuk membantu keefektifan model pembelajaran 

superitem, maka digunakan scaffolding agar siswa terarah dalam meningkatkan 

kemampuan yang akan dicapai. Dengan meningkatnya keterampilan pemecahan 

masalah dan karakter rasa ingin tahu siswa, peneliti yakin bahwa ketuntasan belajar 

siswa dapat mencapai KKM, dengan demikian kemampuan pemecahan masalah 

siswa dapat terbentuk.  
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2.10 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

(1) Model pembelajaran Superitem berbantuan Scaffolding pada materi trigonometri 

kelas X SMK dapat meningkatkan karakter siswa khususnya rasa ingin tahu? 

(2) Model pembelajaran Superitem berbantuan Scaffolding pada materi trigonometri 

kelas X SMK dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa? 

(3) Model pembelajaran Superitem berbantuan Scaffolding pada materi trigonometri 

kelas X SMK dapat mencapai ketuntasan KKM yang ditentukan pada 

kemampuan pemecahan masalah? 
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METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode dan Desain Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. 

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, atau paradigma interpretatif dan konstruktif yang memandang 

realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan 

hubungan gejala bersifat interaktif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik 

pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada 

generalisasi. (Sugiyono, 2010 : 15) 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif 

kualitatif, artinya menggambarkan atau mendeskripsikan kejadian-kejadian yang 

menjadi pusat perhatian secara kualitatif dan berdasar data kualitatif. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Nazir (dalam Murdiono, 2005: 5), bahwa penelitian deskriptif 

bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian sehingga 

berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. Data yang dihasilkan berupa 
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kata-kata atau ucapan-ucapan yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara 

berupa tulisan atau bilangan. Berdasarkan pendekatan kualitiatif dalam penelitian ini, 

semua fakta baik tulisan maupun lisan dari sumber data siswa yang telah diamati dan 

dokumen terkait lainnya yang diuraikan apa adanya kemudian dikaji seringkas 

mungkin untuk menjawab permasalahan. Dalam penelitian ini yang akan diteliti 

adalah adalah pembentukan karakter rasa ingin tahu, keterampilan pemecahan 

masalah dan kemampuan pemecahan masalah siswa dengan pembelajaran yang 

ditetapkan. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi maupun sampel, 

tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri dari 

tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis 

(Sugiyono, 2010: 297). Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai penelitian 

yang akan dipahami secara lebih mendalam “Apa yang terjadi di dalamnya”. Dalam 

penelitian ini dipilih situasi sosial kelas X SMK Negeri 10 Semarang Tahun Pelajaran 

2012/2013. Dari beberapa kelas X di sekolah tersebut peneliti memilih antara kelas X 

RPL 1 atau kelas X RPL 2 sebagai kelas penelitian. Hal ini dikarenakan kedua kelas 

tersebut diajar oleh guru yang sama. Berdasarkan pertimbangan akhirnya diputuskan 

kelas X RPL 1 ditetapkan sebagai kelas uji coba soal tes kemampuan pemecahan 

masalah dan kelas X RPL 2 sebagai kelas penelitian. 
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3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMK N 10 Semarang yang beralamatkan di Jln. 

Kokrosono No. 75 Telp. (024)3515701 Semarang.  

3.2.2 Metode Penentuan Subjek Penelitian 

Sampel dalam penelitian kualitatif merupakan narasumber atau partisipan, 

informan dalam penelitian (Sugiyono, 2010: 298). Sampel dalam penelitian kualitatif 

bukan merupakan sampel statistik, tetapi merupakan sampel teoritis karena tujuan 

penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Sampel dalam penelitian 

kualitatif juga disebut sebagai sampel konstruktif, karena dengan sumber data dari 

sampel itu dapat dikonstruksikan fenomena yang semula masih belum jelas. 

Penentuan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu dipilih dengan pertimbangan  dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2010: 

299).  Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan 

statistik dan bukan untuk digeneralisasikan, namun untuk mendapatkan informasi 

yang maksimum. Sampel sumber data dipilih orang yang memiliki power dan otoritas 

pada obyek yang diteliti sehingga mampu memberikan informasi sebanyak-

banyaknya.  

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka sampel dalam penelitian ini dipilih 5 

siswa dari kelas penelitian yaitu kelas X RPL 2 yang dalam tes pendahuluan 

mendapatkan peringkat pertama, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga dan 

peringkat terakhir. Selanjutnya kelima sampel penelitian tadi disebut subjek 1 (S1) 
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untuk siswa yang mendapat peringkat pertama, subjek 2 (S2) untuk siswa pada kuartil 

pertama, subjek 3 (S3) untuk siswa pada kuartil kedua, subjek 4 (S4) untuk siswa 

pada kuartil ketiga, dan subjek 5 (S5) untuk siswa pada peringkat terakhir. Kelima 

subjek penelitian tersebut yang akan diamati perkembangan karakter serta pemecahan 

masalahnya selama lima kali pertemuan. Daftar nilai hasil tes pendahuluan kelas 

penelitian dan pemilihan subjek penelitian dapat dilihat di lampiran 8 dan lampiran 9.  

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan diambil kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi 

dua yaitu variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel 

terikat). Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen (Sugiyono, 2010: 

3-4). 

 Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka variabel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Variabel independen (variabel bebas) dalam penelitian ini adalah karakter rasa 

ingin tahu dan keterampilan pemecahan masalah.  
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(2) Variabel dependen (variabel terikat) dalam penelitian ini adalah kemampuan 

pemecahan masalah. 

3.4 Prosedur Penelitian 

Dalam prosedur penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh 

peneliti, yaitu sebagai berikut. 

(1) Tahap Persiapan Penelitian 

a. Melakukan observasi dan penelitian pendahuluan. 

b. Mengidentifikasi masalah, merumuskan permasalahan beserta batasannya, 

mengkaji berbagai literatur sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, 

metode, serta desain penelitian. 

c. Membuat proposal penelitian.  

d. Menyempurnakan proposal berdasarkan masukan-masukan dari dosen 

pembimbing. 

e. Membuat instrumen penelitian dan membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) serta bahan ajar penelitian yang disertai dengan proses 

bimbingan dengan dosen pembimbing. 

f. Mengajukan surat ijin melaksanakan penelitian dari Universitas Negeri 

Semarang. Menyampaikan surat ijin dari Universitas Negeri Semarang 

kepada kepala SMK Negeri 10 Semarang sekaligus meminta ijin untuk 

melaksanakan penelitian di sekolah tersebut. 
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g. Melakukan uji coba instrumen untuk mengetahui validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran, dan daya pembeda butir soal tes kemampuan pemecahan 

masalah. 

h. Menganalisis hasil uji coba instrumen yang meliputi validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran, dan daya pembeda butir soal sehingga layak dipakai 

untuk dijadikan sebagai instrumen penelitian. 

i. Merevisi instrumen penelitian. 

(2) Tahap Pelaksanaan Penelitian 

a. Pemberian tes pendahuluan. 

b. Menganalisis hasil tes pendahuluan. 

c. Pemilihan sampel yang terdiri dari lima orang siswa berdasarkan hasil tes 

pendahuluan. 

d. Pengamatan mengenai karakter siswa sebelum penerapan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Superitem berbantuan scaffolding. 

e. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Superitem berbantuan scaffolding. 

f. Melaksanakan observasi atau pengamatan pada sampel mengenai karakter 

rasa ingin tahu dan keterampilan pemecahan masalah pada setiap pertemuan. 

g. Melakukan wawancara terhadap sampel mengenai karakter rasa ingin tahu 

dan keterampilan pemecahan masalah pada setiap pertemuan. 

h. Pelaksanaan tes akhir kemampuan pemecahan masalah. 
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(3) Tahap Pengolahan Data 

a. Mengumpulkan hasil data nilai tes akhir serta hasil pengamatan dan 

wawancara mengenai karakter rasa ingin tahu dan keterampilan pemecahan 

masalah. 

b. Mengolah dan menganalisis data kuantitatif berupa hasil tes pendahuluan 

dan tes akhir kemampuan pemecahan masalah siswa, serta menganalisis 

hasil pengamatan dan wawancara. 

(4) Tahap Pembuatan Kesimpulan 

Kegiatan yang dilakukan adalah membuat kesimpulan berdasarkan hipotesis 

yang telah dirumuskan dan berdasarkan data-data yang diperoleh. 

3.5 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode 

triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah 

ada (Sugiyono, 2010: 330). Dalam menggunakan metode triangulasi selain peneliti 

berusahan mengumpulkan data, peneliti juga dapat mengecek kredibilitas data dengan 

berbagai teknik pengumpulan data. Teknik triangulasi mencakup pengumpulan data 

yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Oleh karenanya 

peneliti menggunakan metode observasi partisipasif, wawancara mendalam, dan 

sumber data yang sama secara serempak. Sedangkan metode tes adalah metode 

tambahan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa. Data yang 
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diperoleh melalui metode tes juga akan digunakan untuk mendukung data yang 

diperoleh dengan menggunakan metode traiangulasi. Triangulasi sumber mencakup 

pengumpulan data dari sumber yang berbeda. Penelitian ini menggunakan sumber 

penelitian yaitu dari peneliti dan siswa. 

3.5.1 Metode Observasi Partisipasif 

Metode observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap tingkah laku dan aktifitas 

siswa. Dalam observasi partisipasif peneliti terlibat dalam kegiatan orang yang 

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2010: 

310). Peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai guru yang melakukan pengajaran 

serta melakukan observasi mengenai karakter rasa ingin tahu dan keterampilan 

pemecahan masalah siswa. 

3.5.2 Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 

dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2010: 317). 

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dimana peneliti dibantu 

dengan instrumen pedoman wawancara untuk mengetahui sikap dan karakter siswa 

setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu hasil 

wawancara juga dapat digunakan untuk mengecek kredibilitas data observasi, apakah 

apa yang dilakukan oleh subjek penelitian yang diperoleh melalui hasil observasi 
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cocok dengan apa yang sebenarnya dirasakan oleh subjek penelitian yang datanya 

diperoleh melalui hasil wawancara. 

3.5.3 Metode Tes 

Menurut Webster dalam Suherman (2003:65), tes adalah serangkaian 

pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok. Metode tes digunakan untuk mendapatkan skor kemampuan pemecahan 

masalah. Data yang diperoleh melalui tes pendahuluan dan tes akhir akan 

dibandingkan hasilnya kemudian di analisis untuk mengetahui perubahan yang 

terjadi. Tes tersebut diberikan kepada populasi yang didalamnya terdapat sampel 

untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah siswa yang diajar dengan 

model pembelajaran Superitem berbantuan scaffolding dapat mencapai ketuntasan. 

3.5.4 Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data-

data tertulis atau gambar tentang daftar nama siswa, jumlah siswa, foto kegiatan 

siswa dan data lain yang akan digunakan untuk kepentingan penelitian.  

3.6 Instrumen Penelitian 

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang 

dikumpulkan melalui instrumen non tes dan data kuantitatif yang dikumpulkan 

melalui instrumen tes. Instrumen non tes digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai kemampuan afektif (karakter rasa ingin tahu) dan kemampuan 
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psikomotorik (keterampilan pemecahan masalah). Sedangkan instrumen tes 

digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif siswa yaitu kemampuan pemecahan 

masalah. 

3.6.1 Lembar Observasi Karakter Rasa Ingin Tahu 

Lembar observasi merupakan alat untuk mengetahui sikap serta aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. Instrumen dalam penelitian kualitatif 

utamanya adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka 

dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang dapat melengkapi data dan 

membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara 

(Sugiyono, 2010: 307).   

Karakter rasa ingin tahu merupakan salah satu karakter yang menunjukkan 

kemampuan afektif siswa. Oleh karena itu instrumen yang akan digunakan adalah 

instrumen penilaian afektif. Menurut Andersen (dalam Depdiknas, 2008: 7) ada dua 

metode yang dapat digunakan untuk mengukur ranah afektif, yaitu metode observasi 

dan metode laporan diri. Dalam penelitian ini akan digunakan metode observasi 

berdasarkan pada asumsi bahwa karakteristik afektif dapat dilihat dari perilaku atau 

perbuatan yang ditampilkan dan reaksi psikologi.  

Penilaian karakter rasa ingin tahu siswa menggunakan lembar pengamatan 

berupa rubrik dengan skala penilaian (rating scale). Dalam menyusun instrumen 

berupa lembar observasi yang perlu dilakukan adalah menetapkan indikator 

pengukuran. Selanjutnya dibuat kisi-kisi instrumen yang merupakan matriks yang 

berisi spesifikasi instrumen yang akan ditulis. Dilanjutkan dengan penyusunan 
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instrumen berupa indikator-indikator yang menunjukkan karakter rasa ingin tahu, 

kemudian memberikan skala penilaian. Skala yang digunakan dalam lembar 

pengamatan adalah Skala Likert yang dimodifikasi dengan skor tertinggi tiap butir 

adalah 4 dan terendah adalah 1. Masing-masing skor menunjukkan kriteria sebagai 

berikut: 4 (pencapaian penuh), 3 (pencapaian pokok), 2 (pencapaian sebagian), 1 

(pencapaian sedikit).  

3.6.2 Lembar Observasi Keterampilan Pemecahan Masalah 

Keterampilan pemecahan masalah diamati sebagai ranah psikomotorik dalam 

pembelajaran yang dilaksanakan. Leighbody (dalam Depdiknas, 2008: 4-5) 

menerangkan bahwa penilaian hasil belajar psikomotor mencakup: (1) kemampuan 

menggunakan alat dan sikap kerja, (2) kemampuan menganalisis suatu pekerjaan dan 

menyusun urut-urutan pengerjaan, (3) kecepatan mengerjakan tugas, (4) kemampuan 

membaca gambar dan atau simbol, (5) keserasian bentuk dengan yang diharapkan dan 

atau ukuran yang telah ditentukan. Pengamatan yang dilakukan untuk melihat 

keterampilan pemecahan masalah dalam hal ini lebih ditekankan pada poin ke (2) 

yaitu bagaimana siswa dapat menganalisis suatu masalah dan mengorganisasikan 

pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya untuk menemukan cara pemecahan 

masalah. Lembar pengamatan yang digunakan hampir sama dengan lembar 

pengamatan afektif dalam pengamatan karakter rasa ingin tahu, yang berbeda adalah 

indikator-indikatornya. Tahap-tahap penyusunannya pun sama dengan lembar 

pengamatan karakter rasa ingin tahu.  
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Selain untuk memperoleh data dari subjek penelitian, metode observasi pada 

penelitian ini juga digunakan untuk memastikan bahwa peneliti benar-benar 

melaksanakan penelitian sesuai yang direncanakan dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Penentuan skor menggunakan lembar observasi dengan skala 1-

5 pada tiap aktivitas. Skor 1 artinya aktivitas peneliti sangat kurang dalam 

melaksanakan penelitian, skor 2 artinya kurang, skor 3 artinya cukup, skor 4 artinya 

baik, dan skor 5 artinya aktivitas peneliti sangat baik. 

3.6.3 Pedoman Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur 

untuk mengetahui terbentuknya karakter rasa ingin tahu dan keterampilan pemecahan 

masalah pada siswa setelah mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu peneliti harus 

menyiapkan instrumen berupa pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-

pertanyaan tertulis. Indikator yang digunakan sama dengan indikator yang digunakan 

pada lembar pengamatan karakter rasa ingin tahu dan keterampilan pemecahan 

masalah siswa. 

3.6.4 Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Instrumen tes kemampuan pemecahan masalah digunakan dalam tes 

pendahuluan dan tes akhir. Tes pendahuluan digunakan untuk mengukur kemampuan 

awal pemecahan masalah matematika pada populasi dan digunakan untuk 

menentukan sampel dalam penelitian. Tes akhir digunakan untuk melihat 

perbandingan kemampuan pemecahan masalah matematika sebelum dan setelah 
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eksperimen apakah kelima subjek yang telah ditentukan mencapai standar ketuntasan 

yang telah ditetapkan atau tidak. 

Sebelum penyusunan tes akhir kemampuan pemecahan masalah, terlebih 

dahulu dibuat kisi-kisi dan sebelum instrumen ini digunakan terlebih dahulu 

dilakukan uji coba kepada kelas uji coba. Kelas uji coba yang dipilih adalah kelas 

yang sudah mempelajari materi yang akan diteliti untuk diuji tingkat validitas, 

reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukarannya. Kelas uji coba yang dipilih 

adalah kelas X RPL 1. Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 

uraian, karena dengan tipe uraian dapat dilihat pola pikir siswa dengan jelas. 

.Setelah instrumen tes akhir diuji coba dan direvisi, instrumen berupa soal 

tersebut diberikan kepada objek penelitian yaitu kelas penelitian sehingga peneliti 

memperoleh data. Sebelum data diperoleh peneliti harus melakukan penskoran 

terhadap hasil tes tersebut. 

3.7 Analisis Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini, digunakan soal tes akhir kemampuan pemecahan masalah 

sebanyak 10 soal uraian untuk diujicobakan di kelas uji coba. Analisis yang dilakukan 

terhadap soal tes pemecahan masalah adalah sebagai berikut. 

3.7.1 Validitas Instrumen 

Validitas didefinisikan sebagai ukuran kecermatan suatu tes dalam melakukan 

fungsi ukurnya. Data yang terkumpul diuji dengan teknik korelasi product moment 

sebagai berikut. 
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Keterangan : 

  : koefisien korelasi skor butir soal dan skor total 

  : jumlah skor total item x 

  : jumlah skor total item y 

N       : jumlah peserta  

 : jumlah perkalian antara skor butir dengan skor total 

  : jumlah kuadrat skor butir soal 

  : jumlah kuadrat skor total 

Setelah diperoleh nilai , selanjutnya dibandingkan dengan harga  pada tabel 

product moment dengan . Jika   maka butir soal tersebut valid 

(Arikunto,2007:146). Pada penelitian ini, butir soal nomer 1, 5, dan 9 tidak valid, 

sedangkan butir soal nomer 2, 3, 4, 6, 7, 8, dan 10 valid. Perhitungan validitas butir 

soal uraian dapat dilihat di lampiran 16. 

3.7.2 Reliabilitas Instrumen 

Suatu tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut dapat memberikan hasil yang 

tetap, artinya apabila tes dikenakan pada sejumlah subjek yang sama pada waktu yang 

berbeda maka akan memberikan hasil yang tidak jauh berbeda. Reliabilitas 

menunjukan pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya 
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untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik 

(Arikunto, 2007: 154). 

Dalam penelitian ini untuk mencari reliabilitas digunakan rumus alpha sebagai 

berikut. 

 

Keterangan : 

r11  : reliabilitas yang dicari 

n   : banyak soal 

2
i  : jumlah varians skor tiap-tiap butir 

2
t  : varians total 

Dengan:  
N

N

X
X

2

2

2

           
dan   

  N

N

Y
Y

t

2

2

2

 

(Arikunto, 2007: 109-110) 

Selanjutnya setelah harga  diperoleh, kemudian dikonsultasikan dengan tabel 

r product moment. Jika  >   dengan  maka instrumen tersebut reliabel. 

Pada perhitungan reliabilitas perangkat soal uraian diperoleh nilai  sedangkan 

. Karena  , maka perangkat soal uraian reliabel. Perhitungan 

reliabilitas perangkat soal uraian dapat dilihat di lampiran 17. 

3.7.3 Tingkat Kesukaran 
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Tingkat kesukaran menyatakan derajat kesukaran. Tingkat kesukaran berkisar 

antara 0 sampai dengan 1. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau 

tidak terlalu sukar (Arikunto: 2002). Menurut Depdiknas (2007: 32), rumus mencari 

indeks kesukaran soal uraian adalah sebagai berikut. 

 

Keterangan:  

 : tingkat kesukaran soal 

 : rata-rat skor siswa 

: skor maksimum pada pedoman penskoran 

Klasifikasi interpretasi untuk indeks kesukaran adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.1  Interpretasi Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Kriteria Tingkat Kesukaran Kategori 

  0,30 Sukar 

0,30  0,70 Sedang 

 Mudah 

 

Pada perhitungan tingkat kesukaran diperoleh butir soal nomer 2 dan 10 

berkriteria mudah, butir soal nomer 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan kriteria sedang. 

Perhitungan selengkapnya pada lampiran 18. 
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3.7.4 Daya Pembeda 

Soal yang baik adalah soal yang dapat membedakan kelompok siswa yang 

berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah (Arikunto, 2007: 211). 

Indeks yang dapat mengukur perbedaan itu adalah daya pembeda (item 

descrimination). Daya pembeda soal uraian diperoleh melalui perhitungan dengan 

menggunakan rumus berikut. 

 

dengan 

  =  (baik untuk kelompok atas maupun kelompok bawah)  

Keterangan : 

  : mean kelompok atas 

  : mean kelompok bawah 

  : jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok atas 

  : jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok bawah 

Jika  dengan derajat kebebasan  dengan 

taraf signifikasi  maka daya pembeda butir soal tersebut signifikan (Arifin, 2009: 279). 

Pada perhitungan daya beda butir soal diperoleh butir soal dengan daya beda 

signifikan adalah butir soal nomer 2, 3, 4, 6, 7, 8, dan 10. Butir soal dengan daya beda 

tidak signifikan adalah butir soal no 1 , 5 dan 9.  

Untuk rangkuman analisis soal dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut. 
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Tabel 3.2 Rekap Hasil Analisis Instrumen Tes 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Data yang diolah dalam penelitian ini berasal dari instrumen tes dan nontes 

yang diberikan pada populasi. Instrumen tes berupa tes kemampuan pemecahan 

masalah dan instrumen nontes berupa lembar pengamatan karakter rasa ingin tahu 

dan keterampilan pemecahan masalah. Setelah data diperoleh kemudian dilakukan 

pengolahan data berdasarkan uraian dibawah ini. 

3.8.1 Analisis Data Kuantitatif 

Data yang diperoleh berupa hasil tes pendahuluan dan tes akhir kemampuan 

pemecahan masalah. Dari hasil tes pendahuluan dilakukan analisis deskriptif sebagai 

pedoman untuk mengambil sampel. Tes akhir kemampuan pemecahan masalah 

dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah sampel telah 

Indikator 

ke- 
No. Validitas Reliabilitas 

Tingkat 

Kesukaran 
Daya Beda Keterangan 

1 1 TidakValid 

Reliabel 

Sedang Tidak Signifikan Tidak Dipakai 

1 2 Valid Mudah Signifikan Dipakai 

1 3 Valid Sedang Signifikan Tidak Dipakai 

2 4 Valid Sedang Signifikan Dipakai 

2 5 Tidak Valid Sedang Tidak Signifikan Tidak Dipakai 

2 dan 3 6 Valid Sedang Signifikan Tidak Dipakai 

2 dan 3 7 Valid Sedang Signifikan Dipakai 

3 8 Valid Sedang Signifikan Dipakai 

3 9 Tidak Valid Sedang Tidak Signifikan Tidak Dipakai 

3 10 Valid Mudah Signifikan Dipakai 
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memencapai atau melebihi KKM yang ditetapkan yaitu 71. Apabila nilai tes akhir 

siswa ≥ 71 maka dikatakan tuntas, sebaliknya dikatakan tidak tuntas. 

3.8.2 Analisis Data Kualitatif 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam 

kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama pengumpulan data 

(Sugiyono, 2010: 336). Berikut adalah uraiannya. 

3.8.2.1 Analisis Sebelum Di Lapangan 

Analisis sebelum di lapangan dilakukan dengan studi pendahuluan, data 

sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Dalam penelitian ini 

analisis sebelum dilapangan dilakukan dengan cara observasi awal kegiatan 

pembelajaran, wawancara dengan guru matematika, dan mengumpulkan data 

sekunder berupa hasil belajar siswa serta hasil ulangan siswa pada materi 

sebelumnya. Data-data ini digunakan untuk menetukan fokus penelitian tentang 

kemampuan dan ketarampilan pemecahan masalah siswa serta karakter rasa ingin 

tahu siswa. 

3.8.2.2 Analisis selama di lapangan Model Miles and Huberman 

Langkah-langkah analisis yang dilakukan ketika peneiti di lapangan adalah 

sebagai berikut. 

(1) Data Reduction  (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Makin lama peneliti akan menemukan data yang 
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makin kompleks, banyak dan rumit. Oleh karena itu peneliti perlu melakukan reduksi 

data. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, 

menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Dalam  mereduksi data peneliti dipandu oleh tujuan yang akan 

dicapai. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu sesuatu 

yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru harus dijadikan 

perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.  

(2) Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman sebagaimana 

dikutip oleh (Sugiyono, 2010: 341) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan bersifat 

naratif. Oleh karena itu data kualitatif berupa hasil wawancara dan observasi karakter 

rasa ingin tahu dan keterampilan pemecahan masalah siswa disajikan secara naratif. 

(3) Conclusion Drawing / Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang ditemukan pada tahap 

awal penelitian didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dipandang 

sebagai kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan 

adalah temuan baru. Temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 
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sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas 

dan dalam penelitian ini berupa hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. 

Data kualitatif diperoleh dari penilaian karakter rasa ingin tahu dan 

keterampilan pemecahan masalah. Untuk menguji karakter rasa ingin tahu dan 

keterampilan pemecahan masalah maka digunakan indeks gain. Indeks gain adalah 

gain ternormalisasi yang dapat dihitung dengan rumus berikut:  

ebelumsskorSMI

sebelumskorsesudahskor 
(g) sasiternormaliGain

 

Hake (dalam Rahmawati, 2011: 32) 

Adapun untuk kriteria indeks gain menurut Hake tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 3.5 Kriterian Indeks Gain 

Indeks Gain Kriteria 

g ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ g < 0,7 Sedang 

g < 0,3 Rendah 

Indeks gain yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk 

menentukan gain karakter rasa ingin tahu dan keterampilan pemecahan masalah 

siswa mengingat gain absolut (selisih antara skor akhir dan awal) tidak dapat 

menjelaskan secara tepat mana yang sebenarnya dikatakan gain tinggi dan mana yang 

dikatakan gain rendah. Misalnya, siswa yang memiliki gain 3 dari 2 ke 5 dan siswa 

yang memiliki gain 3 dari 6 ke 9 dari suatu soal dengan skor maksimal 10. Gain 

absolut menyatakan bahwa kedua siswa memiliki gain yang sama. Padahal secara 
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logis seharusnya siswa yang kedua memiliki gain lebih tinggi dari siswa yang 

pertama. Hal ini karena usaha untuk meningkatkan skor dari 6 ke 9 akan lebih berat 

daripada meningkatkan dari 2 ke 5. Dalam hal ini indeks gain menggantikan 

kedudukan rata-rata dalam pengujian. Karena dalam penelitian ini dilakukan 5 

pertemuan, maka rumus gain diambil untuk pertemuan berturut-turut 1 ke 2, 2 ke 3, 3 

ke 4, 4 ke 5, dan 1 ke 5. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada bab ini akan menguraikan data hasil penelitian mengenai permasalahan 

yang telah dirumuskan pada bab I. Data hasil penelitian diperoleh dengan teknik 

pengamatan, wawancara terhadap subjek penelitan, dan tes. Pengambilan data 

terfokus pada karakter rasa ingin tahu, keterampilan pemecahan masalah, dan 

kemampuan pemecahan masalah subjek penelitian.  

Subjek penelitian berjumlah 5 orang yang dipilih dari 38 siswa dari kelas 

penelitian yang berdasarkan hasil tes pendahuluan yang telah dilaksanakan pada 

tanggal 2 Mei 2013. Subjek penelitian terdiri dari subjek 1 (S1), subjek 2 (S2), subjek 

3 (S3), subjek 4(S4), dan subjek 5 (S5). Masing-masing merupakan siswa yang 

mendapatkan rangking pertama, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, dan 

rangking terakhir. Kepada kelima subjek dilakukan pengamatan dan wawancara 

selama lima kali pertemuan pembelajaran, dengan tanpa mendeskriminasikan siswa 

lain dalam kelas penelitian. Daftar nilai tes pendahuluan dan pemilihan subjek 

penelitian lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8 dan lampiran 9.  

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian 

deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan atau mendeskripsikan kejadian-

kejadian yang menjadi pusat perhatian secara kualitatif dan berdasar data kualitatif. 
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Data yang dihasilkan berupa kata-kata atau ucapan-ucapan yang diperoleh dari hasil 

observasi dan wawancara berupa tulisan atau bilangan. 

4.1.1 Pelaksanaan Pembelajaran 

Penelitian ini menggunakan populasi satu kelas, yaitu kelas X RPL 2. 

Penelitian dilakukan dalam lima kali pertemuan pembelajaran. Kegiatan penelitian 

dilaksanakan pada bulan Mei 2013. Jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada 

lampiran 3. 

Penentuan materi pokok dilaksanakan sebelum kegiatan penelitian dimulai, 

materi disesuaikan dengan masalah yang ditemukan yaitu trigonometri tentang aturan 

sinus, cosinus, dan luas segitiga. Peneliti selanjutnya menentukan model 

pembelajaran yang sesuai dengan masalah yaitu model pembelajaran Superitem dan 

memilih scaffolding sebagai bantuan dalam pembelajaran, merancang kegiatan 

pembelajaran, menyusun buku siswa serta menyusun instrumen penilaian untuk 

karakter rasa ingin tahu, keterampilan pemecahan masalah, dan kemampuan 

pemecahan masalah. Perangkat pembelajaran dan penilaian selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran. 

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan model Superitem berbantuan 

scaffolding dimulai dengan apersepsi dan pembahasan tugas terstruktur, dilanjutkan 

dengan tanya jawab untuk membahas materi dan contoh soal. Kegiatan dilanjutkan 

dengan penyelesaian masalah berupa soal-soal superitem yang sesuai dengan tahap-

tahap taksonomi SOLO yang disusun dalam buku siswa. Soal kemudian dibahas 

bersama-sama siswa dengan bimbingan guru. Penguatan diberikan kepada siswa yang 
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berani mengerjakan di depan kelas dan mempresentasikan jawabannya, kemudian 

dilanjutkan dengan evaluasi berupa latihan mandiri. Pembelajaran diakhiri dengan 

konfirmasi dan penarikan kesimpulan yang dibuat oleh siswa dengan bimbingan guru. 

Pembelajaran yang dilaksanakan sifatnya berkembang, yaitu menyesuaikan keadaan 

siswa tanpa menghilangkan esensi dari rencana pembelajaran secara umum. 

4.1.2 Deskripsi Data Karakter Rasa Ingin Tahu (Afektif) 

Penelitian ini bertujuan antara lain untuk membentuk karakter rasa ingin tahu 

siswa, oleh karena itu dalam kegiatan pembelajaran di dalam maupun di luar kelas 

guru menyisipkan aktivitas yang dapat mendorong siswa untuk mengembangkan 

karakter rasa ingin tahunya. Data karakter rasa ingin tahu diperoleh dengan 

mengamati subjek penelitian ketika pembelajaran berlangsung dan pada saat 

wawancara, data tersebut kemudian dideskripsikan untuk mengetahui perkembangan 

karakter rasa ingin tahu selama penelitian berlangsung. Rubrik penskoran lembar 

pengamatan dan pedoman wawancara dapat dilihat pada lampiran 23 dan lampiran 

25.  

Siswa memiliki karakter yang berbeda-beda, begitupula siswa yang menjadi 

subjek dalam penelitian ini. Melalui pembelajaran yang sama mereka dapat 

menunjukkan sikap atau perilaku yang berbeda, termasuk karakter rasa ingin tahunya. 

Berikut ini adalah deskripsi mengenai perkembangan karakter rasa ingin tahu dari 

kelima orang subjek penelitian dalam lima pertemuan. 
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4.1.2.1 Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek 1 (S1) 

Pengamatan terhadap S1 pada pertemuan I sampai V terlihat selalu 

memperhatikan penjelasan guru dikelas. Namun pada pertemuan pertama, S1 tidak 

antusias mendengarkan temannya yang sedang presentasi di depan kelas. Setelah 

diberikan scaffolding, pada pertemuan ke II dan ke III terlihat bertambah antusias 

mendengarkan temannya presentasi di depan kelas. Namun pada pertemuan ke empat, 

S1 memperlihatkan penurunan. Dan pada pertemuan ke V, S1 sudah terlihat tertarik 

lagi mendengarkan presentasi temannya di depan kelas. S1 tergolong siswa yang aktif 

bertanya baik kepada guru maupun kepada temannya. Namun pada pelajaran 

matematika, S1 jarang membaca maupun mendiskusikan tentang hal-hal baru. Setelah 

dikonfirmasi ternyata S1 lebih sering membaca tentang  hal-hal baru yang berkaitan 

dengan komputer. Hal ini karena S1 berada di kelas jurusan RPL (Rekayasa 

Perangkat Lunak), sehingga S1 merasa perlu banyak membaca tentang komputer. 

Disamping itu banyak tugas-tugas dari mata pelajaran komputer yang menuntutnya 

banyak mencari tahu hal-hal baru tentang komputer. Berikut petikan wawancara 

dengan S1: 

P : Apakah kamu suka membaca tentang sesuatu yang baru? 

S : Iya bu. 

P : Apa yang kamu baca? 

S : Buku tentang komputer bu, kalau nggak ya baca koran tentang komputer. 

P : Oh tentang komputer ya, kalau tentang matematika suka baca-baca atau 

tidak? 

S1 : Emm, jarang bu, paling kalau ada tugas.  

(Wawancara tanggal 6 Mei 2013) 
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S1 termasuk siswa yang aktif, sehingga sering mengerjakan soal yang 

diberikan. Terkadang S1 juga mengerjakan soal-soal yang terdapat di buku siswa 

meskipun belum diperintah mengerjakan. Namun pada pertemuan pertama, S1 

terlihat tidak mengerjakan soal-soal yang belum diperintah. Selama proses 

pembelajaran berlangsung, S1 terlihat menikmati pelajaran sampai habis waktunya, 

meskipun terkadang terlihat agak bosan pada pertemuan I dan III. S1 terkadang 

keheranan menerima sebuah rumus begitu saja. S1 kemudian mencari tahu asal-usul 

rumus yang ia baca, dengan cara bertanya ataupun membaca dari buku.  

Setiap pembelajaran, siswa diberikan soal superitem untuk mengukur 

kemampuan siswa, selain itu soal bentuk superitem dapat juga mendiagnosa tentang 

bagaimana rasa ingin tahu siswa jika dihadapkan dengan masalah. Dan ketika 

dihadapkan dengan soal atau masalah, S1 berusaha mencari informasi untuk 

memecahkan nya, meskipun terkadang tidak begitu keras usahanya. 

Lembar pengamatan karakter rasa ingin tahu untuk S1 dapat dilihat pada 

lampiran 37 Berikut adalah skor yang diperoleh S1 untuk karakter rasa ingin tahu 

dari pertemuan I-V: 

Tabel 4.1 Perolehan Skor Afektif (Karakter Rasa Ingin Tahu) Subjek 1 

Pertemuan I II III IV V 

Skor Total 30 42 47 46 52 

Gain perpertemuan  0,4 0,27 -0,07 0,42  

Kriteria  Sedang Rendah Rendah Sedang  

Gain P.I ke P.V  0,73  

Kriteria  Tinggi  
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4.1.2.2 Karakter Rasa ingin tahu Subjek 2 (S2) 

Selama lima kali pertemuan pembelajaran, S2 menunjukkan sikap 

memperhatikan penjelasan guru dikelas dengan antusias hanya pada pertemuan 

pertama saja. Pada pertemuan II, IV, dan V menunjukkan sikap memperhatikan 

penjelasan guru tetapi biasa saja. Sedangkan pada pertemuan III menunjukkan sikap 

kurang antusias.  

Jika pada pertemuan pertama S2 antusias memperhatikan penjelasan guru, 

tetapi pada pertemuan pertama S2 tidak menunjukkan sikap mendengarkan 

penjelasan teman yang sedang presentasi di depan kelas. Pada pertemuan II dan IV 

menunjukkan sikap mendengarkan temannya dengan antusias tetapi pertemuan III 

hanya biasa saja, sedangkan pertemuan IV terlihat kurang antusias. Setelah 

dikonfirmasi melalui wawancara, ternyata S2 lebih suka mendengarkan penjelasan 

dari guru daripada penjelasan teman. S2 merasa lebih paham jika yang 

menyampaikan adalah gurunya. Berikut adalah petikan wawancara dengan S2: 

P : Ketika guru menjelaskan materi di kelas kamu memperhatikan tidak? 

S2 : Memperhatikan bu. 

P : Kalau teman kamu sedang presenrtasi di kelas kamu mendengarkan tidak? 

S2: Mendengarkan bu. 

P : Tapi mengapa tadi saya lihat kamu asik menulis dan tidak memperhatikan 

temanmu? 

S2 : Mmm, tadi suaranya pelan bu. 

P : Kalau kamu tidak mendengarkan penjelasan temanmu di kelas, 

bagaimana kalau kamu tidak paham? 

S2 : Teman saya kalau menjelaskan kurang jelas bu, saya gak paham jadi 

mending menunggu penjelasan dari ibu. 

(Wawancara tanggal 20 Mei 2013) 
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S2 tergolong siswa yang aktif bertanya, selama lima kali pertemuan S2 

lumayan sering bertanya tentang materi yang belum dimengerti. S2 tidak malu-malu 

menanyakan sesuatu yang belum ia mengerti pada saat pembelajaran. Untuk 

membaca hal-hal yang baru, ada peningkatan yang ditunjukkan oleh S2. Pada 

pertemuan pertama S2 masih malas membaca sesuatu yang baru, kemudian pada 

pertemuan II dan III sudah tidak malas lagi meskipun masih kurang begitu antusias. 

Namun pada pertemuan IV dan V, telah menunjukkan perubahan yang baik karena S2 

sudah antusias dalam membaca hal-hal yang baru. 

Sama halnya dengan membaca hal-hal yang baru, perubahan sikap S2 dalam 

mendiskusikan sesuatu yang baru juga mulai terlihat antusias pada pertemuan IV, 

tetapi pada pertemuan V terlihat biasa saja meskipun tidak cenderung malas 

mendiskusikan dengan temannya. Buku yang dibaca S2 selain yang digunakan guru 

di kelas adalah buku dari perpustakaan. Namun intensitasnya cenderung jarang dan 

hanya sekilas saja, bahkan pada pertemuan I dan III tidak membaca sama sekali. 

Pada pertemuan III, S2 mengajukan pertanyaan kepada peneliti tentang materi 

pelajaran pada saat jam istirahat. Selebihnya, S2 cukup sering bertanya kepada 

temannya tentang materi pelajaran pada saat pulang sekolah atau di rumah melalui 

SMS. Untuk sesuatu yang belum dibahas oleh guru di kelas, S2 cenderung jarang 

mengajukan pertanyaan. Hanya saja pada pertemuan IV dan V cukup sering bertanya. 

Berikut petikan wawancara dengan S2: 

P : Apa yang kamu lakukan jika kamu belum mengerti dengan pelajaran yang 

disampaikan oleh guru di kelas? 

S2 : Saya bertanya dengan teman atau guru bu. 



98 

 

 

 

P : Pernahkah bertanya pada teman atau guru diluar jam pelajaran? 

S2 : Pernah bu, kalau dengan teman saya biasanya SMS-an, kalau dengan guru 

paling waktu jam istirahat bu. 

P : Pernah membaca buku selain yang digunakan guru di kelas? 

S2 : Mmm, kalau di perpustakaan biasanya saya membaca buku yang tidak 

digunakan guru di kelas. 

(Wawancara tanggal 23 Mei 2013) 

 

S2 termasuk siswa yang cukup rajin dikelas. Pada pertemuan III, IV dan V 

selalu mengerjakan soal-soal yang diberikan guru dikelas. Meskipun terkadang tidak 

mengerjakan sendiri, tetapi S2 menyelesaikan pekerjaannya. S2 juga terkadang 

mengerjakan soal-soal yang belum diperintah oleh guru, namun tidak pernah mencari 

tahu penyelesaiannya sendiri. Selama proses pembelajaran, S2 terkadang 

menikmatinya namun kurang terlihat keasyikan jika disuruh mengerjakan soal. Jika 

diberikan sebuah rumus, S2 bertanya-tanya tentang bagaimana caranya bisa 

mendapatkan rumus tersebut. Terutama pada pertemun IV dan V, S2 merasa 

keheranan dengan banyaknya rumus luas segitiga yang ia dapatkan. Dan ketika 

dihadapkan dengan soal-soal, S2 berusaha mencari informasi untuk memecahkannya. 

Namun sayangnya hal ini hanya terlihat pada pertemuan III dan V, sedangkan pada 

pertemuan I tidak mencari tahu sama sekali. 

Lembar pengamatan karakter rasa ingin tahu untuk S2 dapat dilihat pada 

lampiran 39. Berikut adalah skor yang diperoleh S2 untuk karakter rasa ingin tahu 

dari pertemuan I-V:  
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Tabel 4.2 Perolehan Skor Afektif (Karakter Rasa Ingin Tahu) Subjek 2 

Pertemuan I II III IV V 

Skor Total 32 43 46 46 51 

Gain perpertemuan  0,39 0,17 0 0,35  

Kriteria  Sedang Rendah Rendah Sedang  

Gain P.I ke P.V  0,67  

Kriteria  Sedang  

 

4.1.2.3 Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek 3 (S3) 

Subjek 3 (S3) merupakan siswa yang pendiam namun terlihat aktif. 

Perhatiannya terhadap penjelasan guru sangat terlihat pada pertemuan IV, walaupun 

pada pertemuan pertama dan pertemuan II sudah menunjukkannya meskipun terlihat 

biasa saja. S3 juga pernah menunjukkan perhatian yang kurang terhadap penjelasan 

guru pada pertemuan III, tetapi tidak pernah menunjukkan sikap tidak memperhatikan 

sama sekali selama lima kali pertemuan penelitian. 

Selama pembelajaran di kelas, S3 selalu mendengarkan penjelasan teman 

ketika presentasi maupun berdiskusi di bangkunya sendiri meskipun terlihat 

antusiasnya biasa saja. Namun pada pertemuan pertama, S3 terlihat kurang antusias 

mendengarkan penjelasan teman yang sedang presentasi. S3 sesekali terlihat 

berbicara sendiri dengan temannya. Ketika dikonfirmasi, S3 mengaku tidak 
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membicarakan tentang pelajaran tetapi tentang obrolan sehari-sehari. Berikut petikan 

wawancara peneliti saat mengkonfirmasi S3. 

P : Apa yang kamu bicarakan dengan temanmu? 

S3 : Nanti sore kami footsal bersama Bu. 

P : Mengapa kamu tidak mendengarkan penjelasan temanmu di depan kelas? 

S3 : Suaranya pelan sekali Bu. 

(Wawancara tanggal 20 Mei 2013) 

Secara umum, S3 termasuk aktif mengajukan pertanyaan tentang materi yang 

belum ia mengerti. Meskipun intensitasnya berbeda-beda dari kelima pertemuan. 

Subjek penelitian 3 juga sering membaca tentang hal-hal baru. Pada pertemuan 

pertama, S3 masih malas membaca hal-hal baru. Setelah diberikan scaffolding, S3 

menunjukkan peningkatannya pada pertemuan IV dan V. Pada pertemuan tersebut S3 

menunjukkan sikap antusiasnya dalam membaca hal-hal baru, termasuk ketika ia 

antusias membaca Buku siswa tentang menemukan rumus luas segi banyak beraturan 

dengan menggunakan rumus luas segitiga. Setalah dikonfirmasi, ternyata S3 lebih 

cenderung tertarik membaca hal-hal yang berkaitan dengan komputer dibanding 

matematika. Hal ini karena S3 masuk dalam jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dan 

menyukai hal-hal yang berkaitan dengan komputer. Namun S3 jarang 

mendiskusikannya dengan teman. Setelah diberikan scaffolding, S3 baru terlihat 

perkembangannya dalam mendiskusikan sesuatu yang baru kepada temannya.  

Berikut ini petikan wawancara dengan S3: 

P : Apakah kamu suka membaca buku? 

S3 : Kadang-kadang bu. 

P : Buku apa yang suka kamu baca? 

S3 : Buku tentang komputer bu. 
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P : Darimana kamu memperoleh buku itu? 

S3 : Kadang di perpustakaan, kadang juga di Lab.komputer. 

(Wawancara tanggal 13 Mei 2013) 

 

S3 jarang membaca buku selain yang digunakan guru dikelas. Meskipun 

sesekali S3 pergi ke perpustakaan untuk membaca buku disana, ternyata S3 tidak 

membaca buku tentang materi yang dibahas di kelas. Ketika di perpustakaan, 

biasanya S3 membaca koran atau hanya main saja. Setelah diberikan scaffolding, 

barulah S3 menunjukkan sikap perubahan pada setiap pertemuan meskipun tidak 

pernah mendapat pencapaian penuh atau tergolong sering membaca buku selain yang 

digunakan guru di kelas. 

Pada saat jam istirahat maupun pulang sekolah, S3 jarang membicarakan 

pelajaran. Pada pertemuan I sama sekali tidak bertanya diluar jam pelajaran terkait 

materi yang dipelajari di kelas. Setelah diberikan scaffolding, S3 hanya memberikan 

perubahan kecil dan cenderung stagnan. Pada pertemuan II sampai pertemauan IV, 

S3 mengajukan pertanyaan kepada temannya tetapi tidak sering dan hanya sesekali 

saja. S3 juga tidak pernah bertanya kepada guru maupun temannya tentang sesuatu 

berkaitan dengan materi yang belum dibahas di kelas. Hanya pada pertemuan III 

subjek penelitian 3 mengajukan pertanyaan kepada guru tentang materi yang tidak 

dibahas. Berikut petikan pertanyaan yang diajukan S3 pada saat jam pelajaran di 

kelas pada pertemuan III. 

S3 : Bu, apakah benar aturan sinus tersebut hasilnya sama dengan 2R? 

P : Iya, betul. Tetapi pada pertemuan kali ini ibu tidak membahasnya. 

(Percakapan tanggal 6 Mei 2013) 
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Selama 5 kali pertemuan penelitian, S3 selalu mengerjakan tugas yang 

diberikan. Namun pada pertemuan I dan II subjek penelitian 3 terlihat tidak mencari 

tahu penyelesaiannya sendiri. Hal ini terlihat dari pengamatan, ketika peneliti baru 

memasuki ruang kelas S3 sedang mengerjakan tugas dan melihat pekerjaan teman 

sebangkunya. Setelah dikonfirmasipun, S3 mengaku bahwa dia tidak sempat dan 

kelupaan mengerjakan tugasnya di rumah sehingga waktu di kelas dia menyempatkan 

diri untuk mencontoh pekerjaan teman. Namun selama 5 kali pertemuan, S3 jarang 

mengerjakan soal-soal yang ada di buku kalau tidak diperintah oleh guru. Setelah 

diberikan scaffolding, S3 menunjukkan pencapaian penuhnya hanya pada pertemuan 

V saja. Pada pertemuan V, subjek penelitian 3 mengerjakan soal yang tidak 

diperintah guru dan mencari tahu penyelesaiannya sendiri. S3 cenderung siswa yang 

moody, terkadang dia terlihat asyik dan menikmati proses pembelajaran, terkadang 

juga terlihat kurang menikmati proses pembelajaran. S3 memperlihatkan sikap 

menikmati dan keasyikannya pada pertemuan III. Namun pada pertemuan V, S3 

memperlihatkan penurunan semangat dan terlihat biasa saja dalam proses 

pembelajaran. 

 S3 termasuk aktif mencari hal-hal yang baru, terutama tentang komputer yang 

memang ia suka. Setelah diberikan scaffolding, ia juga memperlihatkan sikap tersebut 

pada pelajaran matematika meskipun pada pertemuan pertama tidak terlalu terlihat. 

Dalam hal mencari peluang untuk menambah wawasannya, S3 juga termasuk aktif 

meskipun terkadang tidak sampai tuntas. Terkadang S3 terlihat kebingungan ketika 

menerima sebuah rumus dengan begitu saja. Pada pertemuan III ia mulai merasa 
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perlu mengetahui rumus yang ia dapatkan kemudian mencari tahu sendiri. Walaupun 

pada pertemuan IV dan V ia mencari tahu asal-usul rumus, tetapi tidak mencari tahu 

dengan antusias. Ketika dihadapkan dengan masalah atau soal, S3 selalu berusaha 

mencari informasi atau mencari tahu penyelesaian dari masalah tersebut. Meskipun 

kadang-kadang tidak mencari tahunya sendiri dan mengandalkan temannya. Tetapi 

paling tidak S3 selalu menunjukkan usahanya walaupun mendapatkan informasi dari 

usaha temannya.  

Lembar pengamatan karakter rasa ingin tahu untuk subjek 3 dapat dilihat pada 

lampiran 41. Berikut adalah skor yang diperoleh subjek 3 untuk karakter rasa ingin 

tahu dari pertemuan I-V: 

Tabel 4.3 Perolehan Skor Afektif (Karakter Rasa Ingin Tahu) Subjek 3 

Pertemuan I II III IV V 

Skor Total 31 40 43 49 50 

Gain perpertemuan  0,31 0,15 0,35 0,09  

Kriteria  Sedang Rendah Sedang Rendah  

Gain P.I ke P.V  0,65  

Kriteria  Sedang  

 

4.1.2.4 Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek 4 

Selama lima kali pertemuan pembelajaran, S4 menunjukkan sikap selalu 

memperhatikan penjelasan guru. S4 juga termasuk siswa yang antusias, hanya pada 
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pertemuan I dan II saja S4 terlihat biasa saja. Sama halnya dengan memperhatikan 

guru, S4 juga siswa yang antusias mendengarkan penjelasan teman. Hanya pada 

pertemuan I saja S4 menunjukkan sikap kurang antusias mendengarkan penjelasan 

teman di kelas. Meskipun begitu, S4 masih malu-malu mengajukan pertanyaan 

kepada guru apabila ada materi yang belum dimengerti. Hanya sesekali mengajukan 

pertanyaan kepada guru ketika didekati saja.  

Subjek 4 jarang membaca tentang hal-hal baru, baik untuk pelajaran 

matematika maupun hal-hal baru yang bersifat pengetahuan umum. Bahkan pada 

pertemuan I ketika ditanya dan dipancing dengan hal yang berhubungan dengan 

komputer, S4 mengaku tidak pernah sama sekali membaca tentang sesuatu yang baru. 

Setelah diberikan scaffolding, S4 baru menunjukkan perubahan. Pada pertemuan III 

dan V, S4 menunjukkan sikap antusias dalam membaca sesuatu yang baru. Begitu 

juga dengan mendiskusikan sesuatu yang baru, S4 juga mengaku tidak pernah 

mendiskusikan dengan temannya. Dan setelah diberikan scaffolding, S4 berusaha 

melakukan perubahan untuk mendiskusikan sesuatu yang baru dengan temannya 

meskipun tidak menunjukkan sikap antusiasnya. Berikut petikan wawancara dengan 

S4: 

P : Apakah kamu suka membaca tentang hal-hal yang baru? Misalkan tentang 

perkembangan teknologi atau komputer? 

S2 : Tidak pernah bu. 

P : Kalau tentang pelajaran matematika? 

S2 : Hhee, juga tidak pernah bu. 

(Wawancara tanggal 6 Mei 2013)  
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S4 juga termasuk siswa yang malas membaca buku. Secara umum, S4 tidak 

pernah membaca buku selain yang digunakan oleh guru di kelas. Hanya pada 

pertemuan III dan V saja S4 mengaku membaca buku selain yang digunakan guru di 

kelas. Meskipun S4 termasuk siswa yang pendiam, namun dia sering bertanya kepada 

teman-teman tentang materi pelajaran di luar jam pelajaran. Hal ini didukung dengan 

pengakuan teman sebangku S4 yang mengatakan bahwa S4 selalu bertanya tentang 

pelajaran kepadanya waktu jam istirahat ataupun pulang sekolah. S4 juga mengaku 

sering bertanya lewat SMS kepada temannya setelah pulang sekolah.  

Tentang materi yang belum dibahas, S4 jarang menanyakan kepada guru 

maupun temannya. Meskipun sesekali S4 berani menanyakan materi yang akan 

dibahas pertemuan berikutnya pada guru. Hanya pada pertemuan I dan III, S4 tidak 

mengajukan pertanyaan sama sekali. S4 selalu mengerjakan tugas yang diberikan, 

meskipun pernah tidak mencari tahu penyelesaiannya sendiri. Namun S4 

menunjukkan peningkatan yang bagus pada pertemuan III, IV, dan V dengan 

mengerjakan tugas yang diberikan serta mencari tahu penyelesaiannya sendiri. 

Pada pertemuan pertama S4 mengerjakan soal yang belum diperintah oleh 

guru, tetapi tidak mencari tahu penyelesaiannya sendiri. Setelah diberi dorongan, 

pada pertemuan selanjutnya S4 menunjukkan peningkatan dengan sering 

mengerjakan soal yang belum diperintah oleh guru meskipun kadang-kadang bukan 

hasil pemikiran sendiri. S4 selalu terlihat semangat selama proses pembelajaran. Jika 

diberikan soal latihan di kelas, S4 keasyikan mengerjakannya. Meskipun pada 
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pertemuan pertama S4 terlihat kurang menikmati dan keasyikan selama proses 

pembelajaran.  

Subjek penelitian 4 cenderung pasif untuk mencari hal-hal baru yang dapat ia 

lakukan. Selama lima kali pertemuan, S4 jarang mncari hal-hal baru yang dapat 

dilakukan bahkan pada pertemuan I dan III tidak mencari sama sekali. Namun untuk 

menambah wawasannya, S4 masih terfokus hanya pada satu bidang yaitu komputer. 

Untuk mata pelajaran yang lain S4 kurang begitu tertarik untuk menambah 

wawasannya. Untuk pelajaran matematika, pada pertemuan pertama S4 tidak antusias 

menambah wawasannya. Pada pertemuan berikutnya, S4 hanya menunjukkan 

perubahan sedikit dengan mencoba mencari peluang menambah untuk wawasan. 

Setelah pertemuan III sampai V, S4 masih mau mencari-cari peluang untuk 

menambah wawasan meskipun masih terlihat biasa saja.  

Rumus-rumus yang diberikan selama proses pembelajaran, S4 menunjukkan 

rasa ingin tahunya terhadap asal-usul rumus tersebut berasal ditunjukkan pada 

pertemuan II, III, dan V. Untuk pertemuan I, S4 merasa tidak perlu mencari tahu asal-

usul rumus yang diperolehnya. Dan pada pertemuan V, S4 baru mencari tahu asal-

usul rumus yang diperoleh setelah diberikan dorongan. Apabila dihadapkan dengan 

soal, ternyata S4 kurang antusias mencari tahu informasi penyelesaiannya. Pada 

pertemuan IV dan V, S4 baru menunjukkan keseriusannya dalam mencari informasi 

penyelesaian setelah diberi dorongan.  
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Lembar pengamatan karakter rasa ingin tahu untuk subjek 4 dapat dilihat pada 

lampiran 43. Berikut adalah skor yang diperoleh subjek 4 untuk karakter rasa ingin 

tahu dari pertemuan I-V. 

Tabel 4.4 Perolehan Skor Afektif (Karakter Rasa Ingin Tahu) Subjek 4 

Pertemuan I II III IV V 

Skor Total 23 37 43 41 46 

Gain perpertemuan  0,37 0,26 -0,11 0,26  

Kriteria  Sedang Rendah Rendah Rendah  

Gain P.I ke P.V  0,62  

Kriteria  Sedang  

 

4.1.2.5 Karakter Rasa Ingin Tahu Subjek 5 

Subjek 5 merupakan siswa yang tergolong kelas bawah, sehingga dalam 

penelitian ini S5 perlu diberikan scaffolding yang lebih intensif daripada keempat 

subjek yang lain. Terkait rasa ingin tahunya dalam memperhatikan penjelasan guru di 

kelas, S5 baru menunjukkan perhatian penuhnya pada pertemuan IV dan V. Untuk 

pertemuan I dan II, S5 terlihat kurang antusias dan masih sering bergurau dengan 

temannya di belakang. Sedangkan pada pertemuan III, S5 sedikit berubah dengan 

lebih memperhatikan penjelasan guru dan mengurangi bergurau dengan temannya. 

Ketika temannya sedang presentasi di depan kelas, S5 sering terlihat tidak 

mendengarkan. S5 malah asik bercerita sendiri dengan temannya meskipun sesekali 
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mendengarkan. S5 baru menunjukkan sikap antusias mendengarkan penjelasan teman 

pada pertemuan V. 

S5 termasuk siswa yang hiperaktif dan mudah bergaul. Sehingga dia tidak 

malu-malu bertanya kepada guru ataupun teman. Apabila ada materi yang belum ia 

mengerti, secara spontan S5 mengajukan pertanyaan. Namun pada pertemuan 

pertama S5 masih terlihat malu-malu. Pada pertemuan pertama, S5 juga tidak 

membaca tentang hal-hal yang baru. Setelah diberikan dorongan, S5 baru mau 

membaca tentang sesuatu yang baru. Pada pertemuan III, IV, dan V, S5 membaca 

lebih sering meskipun tidak terlalu antusias.  

Meskipun S5 mudah bergaul dan cenderung banyak cerita dengan temannya, 

namun S5 jarang mendiskusikan hal-hal baru terutama yang bersifat pengetahuan 

umum. Pada peretemuan I dan II, S5 tidak mendiskusikannya sama sekali. Hal ini 

dikuatkan dengan pengakuan S5 saat ditanya, berikut petikan percakapan tersebut. 

P : Apa yang kamu bicarakan dengan temanmu? 

S5 : Tidak ada bu. Hanya bercanda sedikit bu. 

(Wawancara tanggal 13 Mei 2013) 

  

 Selain buku yang digunakan guru dikelas, S5 hampir tidak pernah membaca 

buku selain itu. Pada pertemuan III, IV dan V, S5 baru mencoba membaca buku 

selain yang digunakan guru di kelas. Itupun setelah diberikan dorongan dan terlihat 

kurang antusias. Pada pertemuan I, S5 tidak mengajukan pertanyaan tentang materi 

pelajaran diluar jam pelajaran. Pada pertemuan I, S5 terlihat sangat cuek dengan 

pelajaran. Kemudian setelah diberikan scaffolding, pada pertemuan II baru 

mengajukan pertanyaan meskipun masih terlihat kurang antusias. Untuk pertemuan 
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III, S5 menunjukkan peningkatan dengan mengajukan pertanyaan kepada guru pada 

jam istirahat. 

Namun, pertemuan berikutnya S5 terlihat biasa saja dalam mengajukan 

pertanyaan yang belum ia mengerti. Dan pertemuan terakhir, S5 terlihat antusias lagi 

mengajukan pertanyaan. Meskipun pertanyaan yang diajukan kurang berbobot, tetapi 

sering diajukan secara spontan baik kepada guru maupun teman. Untuk materi 

pelajaran yang belum dibahas di kelas, S5 juga jarang menanyakannya. Pada 

pertemuan I, S5 tidak mengajukan pertanyaan sama sekali. Melalui tugas terstruktur 

yang diberikan selama 5 kali pertemuan yaitu menyusun pertanyaan yang akan 

diajukan dalam kelas, S5 baru menulis pada pertemuan II. Pada pertemuan III tidak 

menunjukkan perubahan dari pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan IV dan V, S5 

lebih spontan dalam mengajukan pertanyaan yang belum dibahas di kelas meskipun 

tidak sering.  

 Selama 5 kali pertemuan, S5 selalu mengerjakan soal yang diberikan guru. 

Namun pada pertemuan I dan II, pekerjaan S5 tidak tuntas dan bukan hasil pemikiran 

sendiri. Hal ini terbukti ketika peneliti masuk kelas, terlihat S5 sedang menyalin 

pekerjaan teman. Setelah S5 diberikan scaffolding, pada pertemuan III dan IV 

mengerjakan soal yang diberikan dengan hasil pemikiran sendiri meskipun belum 

tuntas. Hal ini juga diakui oleh S5 sendiri saat ditanya. 

P : Apakah kamu sudah mengerjakan soal yang kemarin? 

S5 : Sudah bu. 

P : Mengapa belum selesai? 

S5 : Saya masih bingung caranya bu. 

P : Apakah kamu mengerjakan sendiri? 
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S5 : Iya bu. 

P : Yakin? 

S5 : Iya bu, saya mengerjakan sendiri.  

 (Wawancara tanggal 20 Mei 2013) 

 Pada pertemuan I dan II, S5 tidak mengerjakan soal-soal yang belum 

diperintahkan oleh guru. Setelah diingatkan untuk sering berlatih soal-soal yang ada 

dibuku meskipun belum ditugaskan oleh guru, S5 baru mengerjakan pada pertemuan 

III. Meskipun pekerjaannya tidak tuntas dan masih asal mengerjakan karena bukan 

hasil pemikirannya. Pada pertemuan IV, pekerjaan S5 lebih baik dan merupakan hasil 

pemikiran sendiri meskipun kurang tuntas. Namun pada pertemuan V, S5 kembali 

mengerjakan soal dengan asal-asalan. Karena S5 merupakan siswa yang kurang 

peduli dengan pelajaran, pada pertemuan I dan II dia terlihat kurang menikmati saat 

mengerjakan soal-soal. S5 mengutarakan bahwa soal yang diberikan terlalu banyak. 

Kemudian S5 diberikan scaffolding agar lebih antusias menerima soal. Dan 

pertemuan III, S5 lebih menunjukkan antusiasnya meskipun pada saat mengerjakan 

kurang menikmati. Pertemuan IV, S5 sudah menikmati mengerjakan soal yang 

diberikan meskipun kurang keasyikan mengerjakan. 

 S5 cenderung tidak pernah mencari hal-hal baru yang dapat ia lakukan atau 

lihat dimanapun berada. Pada pertemuan I dan II, S5 tidak mencari hal-hal baru yang 

dapat dilakukan atau dilihat. Setelah diberikan dorongan, S5 mencari-cari sesuatu 

yang dapat ia lihat pada pertemuan III dan IV. Pada pertemuan V, S5 sudah mulai 

antusias. 
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 S5 kurang peduli dengan wawasan yang ia miliki. Pada pertemuan I dan II, S5 

tidak berusaha menambah wawasannya baik dengan bertanya maupun membaca 

buku. Setelah diberikan dorongan, pada pertemuan berikutnya S5 mulai peduli dan 

mencoba pergi ke perpustakaan. Namun sayangnya, setelah ditanya ternyata S5 ke 

perpustakaan tidak membaca buku dan hanya mengobrol dengan temannya. 

Meskipun begitu, yang dibicarakan kepada temannya mengenai produk dari tugas 

pelajaran komputer. Pada pertemuan IV, S5 mengaku membaca koran di rumah 

maupun di perpustakaan meskipun antusiasnya masih biasa saja. Pertemuan V, S5 

menunjukkan penurunan dan lebih jarang mencari peluang untuk menambah 

wawasan. 

 Pada pertemuan pertama, S5 tidak terlalu peduli darimana asal-usul rumus 

yang diberikan. Setelah diberikan scaffolding, S5 membaca di buku siswa kegiatan 

menemukan rumus pada pertemuan II dan III. Pada pertemuan IV dan V, S5 lebih 

antusias mencari tahu bagaiman rumus diturunkan yang diperlukan. S5 juga merasa 

jika mengetahui asal-usul rumus diturunkan sangat penting. 

P : Apakah kamu merasa perlu mengetahui bagaimana rumus diturunkan? 

S5 : Perlu bu. 

P : Mengapa? 

S5 : Biar lebih mudeng mengerjakan soal bu. 

 (Wawancara tanggal 20 Mei 2013) 

 Apabila dihadapkan dengan masalah, S5 baru berusaha secara tuntas mencari 

tahu informasi pemecahan masalahnya pada pertemuan V. Pertemuan sebelum-

sebelumnya, S5 kurang maksimal berusaha mencari informasi penyelesaian. Apalagi 

pada pertemuan I, S5 tidak berusaha mencari informasi penyelesaian masalah yang ia 
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dapatkan. Namun pada pertemuan II dan III, S5 memberikan perubahan yang baik 

meskipun informasi yang didapatkan berasal dari temannya.  

 Lembar pengamatan karakter rasa ingin tahu untuk subjek 5 dapat dilihat pada 

lampiran 45. Berikut adalah skor yang diperoleh subjek 5 untuk karakter rasa ingin 

tahu dari pertemuan I-V: 

Tabel 4.5 Perolehan Skor Afektif (Karakter Rasa Ingin Tahu) Subjek 5 

Pertemuan I II III IV V 

Skor Total 20 25 37 44 48 

Gain perpertemuan  0,12 0,34 0,30 0,25  

Kriteria  Rendah  Sedang Sedang Rendah  

Gain P.I ke P.V  0,7  

Kriteria  Sedang  

 

4.1.3 Deskripsi Data Keterampilan Pemecahan Masalah (Psikomotorik) 

Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam 

memecahkan masalah melalui berbagai kegiatan. Data diperoleh dari pengamatan 

terhadap proses pemecahan masalah dan hasil pemecahan masalah subjek penelitian, 

serta didukung oleh hasil wawancara. 

Secara umum keterampilan pemecahan masalah yang dimiliki subjek 

penelitian berkembang selama penelitian dilakukan. Perkembangan tersebut berbeda 

untuk masing-masing subjek penelitan. Terdapat subjek penelitian yang memang dari 
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awal pertemuan keterampilannya dalam memecahkan masalah sudah baik, namun ada 

pula subjek penelitian yang keterampilannya masih kurang dan perkembangannya 

lambat sehingga butuh lebih banyak dorongan dan scaffolding. 

4.1.3.1 Keterampilan Pemecahan Masalah Subjek 1 (S1) 

Subjek penelitian 1 merupakan siswa yang pandai. S1 selalu mengerjakan 

tugas-tugas yang diberikan. Selama 5 kali pertemuan, S1 terampil memahami 

masalah yang disajikan dalam soal. Hal ini ditunjukkan dengan selalu menulis apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal. Hanya saja terkadang S4 tidak 

menuliskannya secara jelas. Meskipun begitu, setelah ditanyakan S4 mampu 

menjawab pertanyaan tentang apa yang diketahui dan yang ditanyakan dari soal yang 

disajikan. Pada pertemuan I, S1 mengaku tidak pernah mengevaluasi strategi yang 

dijalankan dan tidak pernah melihat kembali hasil pemecahan masalah. 

Berdasarkan pengamatan terhadap hasil pekerjaan S1 pada pertemuan I, 

terlihat S1 tidak menafsirkan penyelesaian yang telah diperoleh. Berikut petikan hasil 

pekerjaan S1 pada pertemuan I. 

Soal yang dimaksud: “Seorang pendaki menaiki bukit dengan kemiringan 21
0
. 

Pendaki berjalan mendaki bukit sampai puncak sejauh 6 km. 

Setelah sampai puncak, pendaki turun menuju balik bukit 

sejauh 7,5 km. Tentukan kemiringan bukit jika ditinjau dari 

tempat di balik bukit tersebut!” 

Hasil pekerjaan S1: 
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Gambar 4.1 Hasil pekerjaan S1 pada pertemuan I 

Untuk mengorganisasikan data yang diketahui dari soal, S1 selalu dapat 

menggunakan data yang tepat dari yang diketahui. S1 juga mampu 

mengorganisasikannya dengan baik. Hanya saja pada pertemuan II, S1 sudah 

menggunakan data yang tepat namun tidak mengorganisasikan dengan baik. Selama 5 

kali pertemuan siswa diberikan soal pemecahan masalah sebagai bahan evaluasi. S1 

selalu menyajikan gambar dari setiap soal yang diberikan. Gambar yang disajikan 

pun sudah lengkap, namun terkadang kurang jelas meskipun S1 memahaminya. S1 

mampu memilih metode pemecahan atau rumus yang tepat. Hal ini ditunjukkan 

dengan selalu menuliskan rumus pada pekerjaannya. Setelah memilih pendekatan 

atau metode pemecahan masalah dengan baik, S1 juga dapat mengembangkan rumus 
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yang diperoleh. Meskipun jawaban yang dihasilkan terkadang tidak tepat. Untuk 

model matematika dari soal, S1 kurang bisa memisalkan apa yang diketahui dari soal. 

Meskipun sudah menyimbolkan menjadi huruf-huruf namun penulisannya kurang 

jelas dan tidak diberikan keterangan. Meskipun demikian, setelah ditanya S1 mampu 

menjelaskan kembali apa yang dimisalkan olehnya dari soal. Berikut adalah hasil 

pekerjaan S1 pada pertemuan II. 

Petikan soal yang dimaksud: “Ali, Badu dan Carli sedang bermain di sebuah 

lapangan yang datar. Dalam situasi tertentu posisi 

Ali, Badu dan Carli membentuk sebuah segitiga. 

Jarak Ali dari Badu 10 meter, jarak Carli dari Ali 15 

meter, dan jarak Carli dari Badu 12 meter. Berapakah 

besar sudut yang dibentuk oleh Badu, Ali, dan Carli 

dalam posisi itu?” 

Petikan hasil pekerjaan S1:  

 

 

Gambar 4.2 Hasil pekerjaan S1 pada pertemuan II 

S1 termasuk siswa yang rajin. Dari rasa ingin tahunya, dia suka mengerjakan 

soal-soal di Buku siswa meskipun belum diperintah. Sehingga dia terampil 
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mengerjakan soal-soal yang tidak rutin. Meskipun kadang-kadang S1 mengerjakan 

tidak sampai tuntas karena tidak tahu langkah selanjutnya. Ketelitian S1 dalam 

menyelesaikan soal juga cukup baik. Hanya pada beberapa pertemuan S1 

menyelesaikan masalah dengan lengkap tetapi kurang teliti dan mendapat jawaban 

akhir yang salah. Pada pertemuan III, jawaban S1 tidak ada kesimpulan dari hasil 

pemecahan masalah. Meskipun mengaku sudah melihat kembali hasil pemecahan 

masalah, namun ternyata S1 tidak menindaklanjutinya. Ketika ditanya tentang soal 

yang mirip dengan soal yang pernah dikerjakan, S1 mampu menjawab dan 

memberikan contoh soal yang analog dengan soal yang ditanyakan oleh peneliti. 

Namun terkadang alasan yang diberikan kurang tepat. Berikut hasil pekerjaan S1 

pada pertemuan III. 

Petikan soal yang dimaksud: “Sebidang taman bunga dibatasi oleh tiga tonggak. 

Ketiga tonggak tersebut disimbolkan A, B, dan C. 

Jarak tonggak A ke tonggak B 12 meter, jarak 

tonggak A ke tonggak C adalah 16 meter, dan besar 

sudut yang dibentuk oleh tonggak B–tonggak A–

tonggak C adalah 80
0
. Tentukan luas taman bunga 

itu.” 

Petikan hasil pekerjaan S1: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Hasil pekerjaan S1 pada pertemuan III 
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Dalam mengerjakan soal, S1 termasuk jarang mengevaluasi strategi yang 

dipilih. Namun pada pertemuan berikutnya, S1 lebih berhati-hati dengan mencoba 

mengevaluasi strategi yang diperolehnya. S1 cenderung jarang menafsirkan 

penyelesaian yang diperoleh. Hanya pada pertemuan II dan IV saja S1 menafsirkan 

penyelesaian yang diperoleh. Itu pun masih dalam bentuk model matematika dan 

belum sesuai dengan apa yang ditanyakan dalam soal. Kendala yang ada pada 

masalah atau soal, biasanya tidak disadari oleh S1. Hanya jika S1 benar-benar merasa 

kesulitan maka dia paham kendala dari soal tersebut. Setelah ditanyapun,  S1 baru 

mencari kendala apa yang menyebabkan ia kesulitan. Jika menemui soal, S1 masih 

kurang terampil menyimpulkan cara penyelesaiannya. Setelah diberikan scaffolding,  

S1 menunjukkan peningkatan dengan mampu menjawab cara penyelesaian masalah. 

Secara umum, pada pertemuan IV subjek 1 mengalami peningkatan. Berikut hasil 

pekerjaan S1 pada pertemuan IV, soal terdapat pada Buku siswa latihan mandiri 

halaman 25. 

Gambar 4.4 Hasil pekerjaan S1 pada pertemuan IV 
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S1 selalu menunjukkan langkah-langkah penyelesaian masalah dari setiap 

soal. Pada pertemuan V langkah-langkah yang dituliskan kurang jelas 

penyusunannya. Namun ternyata, S1 menggunakan rumus yang berbeda dari teman-

temannya. Rumus yang digunakan S1 merupakan rumus turunan untuk mendapatkan 

rumus yang baku. Untuk hasil pemecahan masalah yang telah diperoleh, S1 jarang 

melihat kembali. Namun setelah mengalami kesalahan pada pertemuan sebelumnya, 

S1 mulai melihat kembali hasil perhitungan yang diperoleh. Berikut hasil pekerjaan 

S1 pada pertemuan V. 

Gambar 

4.5 Hasil pekerjaan S1 pada pertemuan V 

Lembar pengamatan psikomotorik subjek 1 dapat dilihat pada lampiran 38. 

Sedangkan petikan hasil wawancara dengan S1 pada lampiran 48. Berikut ini 

adalah deskripsi perolehan skor dan gain skor S1 dari pertemuan I-V: 

Tabel 4.6 Perolehan Skor Keterampilan Pemecahan Masalah Subjek 1 (S1) 
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Pertemuan I II III IV V 

Skor Total 39 50 51 54 55 

Gain perpertemuan  0,52 0,1 0,34 0,17  

Kriteria  Sedang Rendah Sedang Rendah  

Gain P.I ke P.V  0,76  

Kriteria  Tinggi  

 

4.1.3.2 Keterampilan Pemecahan Masalah Subjek 2 

Subjek penelitian 2 termasuk siswa yang rajin mengerjakan tugas. Selama 

lima kali pertemuan, S2 menunjukkan peningkatan pada aspek keterampilan 

pemecahan masalah. Berdasarkan pengamatan terhadap hasil pekerjaan S2 pada 

pertemuan pertama, S2 cukup terampil dalam menunjukkan pemahaman masalah. 

Hal ini ditunjukkan dengan menulis apa yang diketahui dan yang ditanyakan dari 

soal, meskipun dituliskan dalam bentuk simbol. Berikut ini merupakan hasil 

pekerjaan S2 pada pertemuan I. 

Petikan soal yang dimaksud: “Seorang pendaki menaiki bukit dengan kemiringan 

21
0
. Pendaki berjalan mendaki bukit sampai puncak 

sejauh 6 km. Setelah sampai puncak, pendaki turun 

menuju balik bukit sejauh 7,5 km. Tentukan 

kemiringan bukit jika ditinjau dari tempat di balik 

bukit tersebut!” 

Petikan hasil pekerjaan S2:  
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Gambar 4.6 Hasil pekerjaan S2 pada pertemuan I 

 

Berdasarkan hasil pekerjaan S2 pada pertemuan I, terlihat bahwa S2 sudah 

menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanyakan dari soal. Namun S2 

menulisnya dalam bentuk simbol dan tidak diberi penjelasan. Oleh karena itu, S2 

dikatakan kurang terampil dalam membuat model matematika dari suatu masalah. 

Hal ini juga terlihat dalam indikator menafsirkan atau menyimpulkan penyelesaian 

yang telah diperoleh. Dari kesimpulan jawaban yang S2 tuliskan, masih dalam 

bentuk simbol yaitu “sudut B”. Padahal yang ditanyakan dalam soal adalah 

kemiringan bukit jika ditinjau dari tempat di balik bukit. Sehingga keterampilan S2 

dalam menafsirkan penyelesaian yang telah diperoleh masih kurang jelas. Namun 

pada saat diwawancara, S2 mampu menjelaskan simbol-simbol yang ia pakai pada 

pekerjaannya dengan baik. Berikut petikan wawancara dengan subjek penelitian 2. 
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P :  Apa yang diketahui dan yang ditanyakan dari soal? 

S2 : Yang diketahui kemiringan bukit 21
o
, jarak pendaki ke puncak 6 km, 

pendaki turun dari bukit sejauh 7,5 km. Yang ditanyakan kemiringan 

bukit jika ditinjau dari tempat di balik bukit. 

P :  Bagaimana kamu membuat pemisalannya? 

S2 : Kemiringan bukit = sudut A, jarak pendaki ke puncak = AP, jarak puncak 

ke pendaki saat turun = PB. 

(Wawancara tanggal 6 Mei 2013) 

 

 Pada pertemuan I, S2 juga mengaku  tidak pernah mengevaluasi strategi 

pemecahan yang ia peroleh. Meskipun strategi yang dijalankan sudah benar dan 

jelas. Namun hasil akhir dari pekerjaan S2 masih kurang akurat. Jawaban yang 

benar seharusnya 16.7
o
 tetapi S2 kemudian membulatkan menjadi 16

o
, padahal 

jawaban tersebut tidak perlu dibulatkan karena besar sudut dicari dengan 

menggunakan tabel trigonometri. Hal ini berhubungan dengan ketelian dalam 

menyelesaikan masalah, dimana S2 sudah menyelesaikan masalah dengan lengkap 

namun kurang teliti. 

 Pada pertemuan II, secara umum S2 mengalami sedikit peningkatan 

keterampilan pemecahan masalah. Namun S2 masih belum mengevaluasi strategi 

pemecahan masalah, dan melihat kembali hasil pemecahan masalah. S2 juga 

belum membuat model matematika dengan jelas. Ketelitian S2 juga masih sama 

dengan pertemuan I. Yang meningkat dari pertemuan sebelumnya adalah S2 

mampu menyelesaikan soal yang tidak rutin. S2 juga lebih terampil menggunakan 

analogi dengan permasalahan lain. Hasil pekerjaan S2 pada pertemuan II adalah 

sebagai berikut. 
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Gambar 4.7 Hasil pekerjaan S2 pada pertemuan II 

 Pada pertemuan III, secara umum keterampilan pemecahan masalah S2 

sudah baik. Tetapi, S2 masih kurang jelas dalam membuat model matematika. 

Meski begitu S2 sudah menafsirkan penyelesaian yang diperoleh dengan jelas, 

benar dan sesuai dengan yang ditanyakan. Sketsa yang dibuat juga jelas dan sesuai 

dengan apa yang diketahui. Setelah diwawancara, S2 mengaku masih jarang 

mengevalusai strategi pemecahan masalah. Namun S2 menunjukkan peningkatan 

dalam keterampilan melihat kembali hasil pemecahan masalah. Berikut petikan 

wawancara dan hasil pekerjaan S2. 

P : Apakah kamu sering mengevaluasi strategi pemecahan masalah? 

S2 : Mmm, jarang bu. 

P : Apa kamu yakin dengan strategi yang kamu gunakan? 

S2 : Yakin bu. 

P : Hasil perhitungan yang kamu peroleh sudah dicek lagi? 

S2 : Sudah bu, ternyata benar. 



123 

 

 

 

 (Wawancara tanggal 16 Mei 2013) 

  

 Pertemuan IV, S2 masih kurang jelas membuat model matematika. 

Meskipun diberikan dorongan, ternyata tidak memberikan perubahan yang 

signifikan. Berikut petikan wawancara dengan S2 saat memberikan alasannya 

mengapa tidak memberikan penjelasan dari model matematika yang ia buat. 

P : Mengapa model matematika yang kamu buat tidak diberi penjelasan? 

S2 : Malas bu, menghabiskan waktu. 

(Wawancara tanggal 20 Mei 2013) 

Berbeda dengan pertemuan sebelum-sebelumnya, pada pertemuan IV ini 

S2 lebih sering mengevaluasi strategi yang dijalankan. Untuk indikator yang lain, 

S2 mendapatkan pencapaian penuh yang ditunjukkan dengan hasil pekerjaan S2 

pada pertemuan IV berikut ini. 

Petikan soal yang dimaksud: “Sebuah taman berbentuk segitiga dengan panjang 

sisinya berturut-turut 7 m, 9 m, dan 10 m. Tentukan 

luas taman tersebut. 

Petikan hasil pekerjaan S2:  

 

 

 

Gambar 4.8 Hasil pekerjaan S2 pada pertemuan IV 
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Untuk pertemuan V, S2 mengalami penurunan pada indikator terampil 

menggunakan analogi pemecahan masalah. S2 sebenarnya mampu 

menganalogikan persoalan yang diterima dengan masalah yang lain, namun alasan 

yang diberikan kurang tepat. Sama dengan pertemuan sebelumnya, S2 juga 

mengevaluasi strategi pemecahan masalah namun masih harus diingatkan. Untuk 

indikator yang lainnya, S2 mampu mendapatkan pencapaian penuh. Berikut hasil 

pekerjaan S2 pada pertemuan V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Hasil pekerjaan S2 pada pertemuan V 

Lembar pengamatan keterampilan pemecahan subjek 2 dapat dilihat pada 

lampiran 40. Sedangkan petikan hasil wawancara dengan S2 pada lampiran 48. 

Berikut ini adalah deskripsi perolehan skor dan gain skor subjek 2 dari pertemuan I-

V: 

Tabel 4.7 Perolehan Skor Keterampilan Pemecahan Masalah Subjek 2 (S2) 

Pertemuan I II III IV V 

Skor Total 42 55 56 57 59 
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Gain perpertemuan  0,12 0,67 0,40 0,34  

Kriteria  Rendah Sedang Sedang Sedang  

Gain P.I ke P.V  0,88  

Kriteria  Tinggi  

 

4.1.3.3 Keterampilan Pemecahan Masalah Subjek 3 (S3) 

Pada pertemuan I, S3 tidak menuliskan apa yang diketahui dan yang 

ditanyakan sama sekali. S3 langsung membuat model matematika tanpa memberikan 

penjelasan. Gambar yang disajikan sudah betul meskipun menggunakan simbol yang 

belum dijelaskan. Dari pengamatan hasil pekerjaan S3 terlihat bahwa S3 

mengevaluasi strategi pemecahan masalah. S3 juga menindaklanjuti dengan 

membetulkan kesalahan yang dialami. Berikut hasil pekerjaan S3 pada pertemuan I. 

Petikan soal yang dimaksud: “Seorang pendaki menaiki bukit dengan kemiringan 

210. Pendaki berjalan mendaki bukit sampai 

puncak sejauh 6 km. Setelah sampai puncak, 

pendaki turun menuju balik bukit sejauh 7,5 km. 

Tentukan kemiringan bukit jika ditinjau dari tempat 

di balik bukit tersebut!” 

Petikan hasil pekerjaan S3:  
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Gambar 4.10 Hasil pekerjaan S3 pada pertemuan I 

Pada pertemuan II, gambar yang disajikan S3 tidak sesuai dengan apa yang 

diketahui. Dari situ dapat diketahui bahwa S3 jarang mengevaluasi strategi 

pemecahan masalah. S2 kurang terampil menyimpulkan strategi penyelesaian 

masalah apabila dihadapkan dengan soal yang berbeda. Hal tersebut diakui oleh S3 

pada saat diwawancara. Berikut adalah hasil pekerjaan S3 pada pertemuan II.  

Petikan soal yang dimaksud: “Ali, Badu dan Carli sedang bermain di sebuah 

lapangan yang datar. Dalam situasi tertentu posisi 

Ali, Badu dan Carli membentuk sebuah segitiga. 

Jarak Ali dari Badu 10 meter, jarak Carli dari Ali 

15 meter, dan jarak Carli dari Badu 12 meter. 

Berapakah besar sudut yang di bentuk oleh Badu, 

Ali, dan Carli dalam posisi itu?” 

Petikan hasil pekerjaan S3: 

 

Gambar 4.11 Hasil pekerjaan S3 pada pertemuan II 
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Pada pertemuan III, S3 sudah lebih terampil memecahkan masalah yang 

diperolehnya. Dari pekerjaan S3, dapat diketahui bahwa S3 melihat kembali hasil 

akhir pmecahan masalah yang diperloh. Hal ini terbukti dengan, S3 melakukan 

koreksi pada hasil pekerjaannya. Secara keseluruahan, S3 sudah menampilkan 

langkah-langkah penyelesaian dengan baik. Hanya saja, S3 masih belum jelas 

membuat model matematika yang ditunjukkan pada penulisan apa yang diketahui. 

Namun, S3 menunjukkan peningkatan dari pertemuan sebelumnya dengan 

menyimpulkan perolehan jawaban sesuai yang ditanyakan pada soal, atau tidak lagi 

menggunakan simbol. Pada saat diwawancara, S3 masih belum dapat 

menganalogikan masalah yang ditanyakan dengan masalah lain. Jika dihadapkan 

dengan soal-soal yang berbeda, S3 belum mampu membedakan strategi apa yang 

harus dilakukan untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Setelah didorong dengan 

scaffolding, S3 mampu menjelaskan strategi soal yang ditanyakan dengan baik. 

Berikut hasil pekerjaan S3 pada peretemuan III. 

Petikan soal yang dimaksud: “Sebidang taman bunga dibatasi oleh tiga tonggak. 

Ketiga tonggak tersebut disimbolkan A, B, dan C. 

Jarak tonggak A ke tonggak B 12 meter, jarak 

tonggak A ke tonggak C adalah 16 meter, dan besar 

sudut yang dibentuk oleh tonggak B–tonggak A–

tonggak C adalah 80
0
. Tentukan luas taman bunga 

itu”. 
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Petikan hasil pekerjaan S3: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Hasil pekerjaan S3 pada pertemuan III 

Pertemuan IV, S3 masih belum membuat model matematika dengan jelas. S3 

sudah menafsirkan penyelesaian yang diperoleh, belum sesuai dengan apa yang 

ditanyakan soal. Ketika diwawancara, S3 masih membutuhkan scaffolding  agar dapat 

menyimpulkan strategi penyelesaian dari suatu masalah. S3 lebih terampil 

menganalogikan permasalahan yang diperoleh dengan masalah yang lainnya. Berikut 

adalah hasil pekerjaan S3 pada pertemuan IV. 

Petikan soal yang dimaksud: “Sebuah taman berbentuk segitiga dengan panjang 

sisinya berturut-turut 7 m, 9 m, dan 10 m. Tentukan 

luas taman tersebut.” 

Petikan hasil pekerjaan S3: 
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Gambar 4.13 Hasil pekerjaan S3 pada pertemuan IV 

 Pada pertemuan V, S3 menunjukkan peningkatan. Secara keseluruhan hasil 

pekerjaan S3 sudah baik. Hasil pengamatan terhadap S3 pada pertemuan 5 hampir 

mendapatkan pencapaian penuh semua. Hanya saja S3 masih membutuhkan 

scaffolding atau bantuan untuk menyelesaikan masalah yang tidak rutin. Berikut hasil 

pekerjaan S3 pada pertemuan V. 

Petikan soal yang dimaksud: “Tentukan luas segi 9 beraturan dengan panjang jari-

jarinya 4 cm.” 

Petikan hasil pekerjaan S3: 
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Gambar 4.14 Hasil pekerjaan S3 pada pertemuan V 

Lembar pengamatan karakter rasa ingin tahu S3 dapat dilihat pada lampiran 

42. Sedangkan petikan hasil wawancara dengan S3 pada lampiran 48. Berikut ini 

adalah deskripsi perolehan skor dan gain skor subjek 3 dari pertemuan I-V: 

Tabel 4.8 Perolehan Skor Keterampilan Pemecahan Masalah Subjek 3 (S3) 

Pertemuan I II III IV V 

Skor Total 47 48 56 56 58 

Gain perpertemuan  0,07 0,67 0 0,50  

Kriteria  Rendah Sedang Rendah Sedang   

Gain P.I ke P.V  0,84  

Kriteria  Tinggi  

 

4.1.3.4 Keterampilan Pemecahan Masalah Subjek 4 (S4) 

Pada pertemuan I, S4 sebenarnya sudah memilih pendekatan atau rumus yang 

benar. Tetapi terlihat S4 mencoret rumus yang dia tuliskan. Setelah diwawancara, S4 
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merasa tidak perlu menuliskan rumusnya padahal perlu. Dari jawaban yang 

dikerjakan, sebenarnya S4 sudah menunjukkan langkah-langkah penyelesaian dengan 

lengkap. Namun, S4 mengalami salah langkah atau kurang tepat dalam 

mengembangkan strategi penyelesaian. Pada hasil pekerjaannya, S4 terlihat kurang 

terampil memindahkan ruas dalam bentuk pembagian dan perkalian. Sehingga 

jawaban akhir yang dihasilkan salah. Hal ini jelas berpengaruh dengan indikator 

keterampilan mengevaluasi startegi pemecahan masalah dan terampil melihat kembali 

hasil akhir pemecahan maslaah. Pada saat wawancara, S4 juga masih sangat kurang 

terampil menyimpulkan strategi penyelesaian dari suatu masalah. S4 juga masih 

kurang terampil menggunakan analogi dengan permasalahan lain. Berikut adalah 

hasil pekerjaan S4 pada pertemuan I. 

Petikan soal yang dimaksud: “Seorang pendaki menaiki bukit dengan kemiringan 

21
0
. Pendaki berjalan mendaki bukit  sampai 

puncak sejauh 6 km. Setelah sampai puncak, 

pendaki turun menuju balik bukit sejauh 7,5 km. 

Tentukan kemiringan bukit jika ditinjau dari tempat 

di balik bukit tersebut!” 

Petikan hasil pekerjaan S4: 
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Gambar 4.15 Hasil pekerjaan S4 pada pertemuan I 

Pada pertemuan II, S4 masih salah memilih rumus yang digunakan untuk 

mamecahkan masalah. Sudut yang digunakan dalam rumus seharusnya sudut A atau 

sudut BAC, tetapi S4 menuliskan sudut ACB pada rumus yang dipilih. Meskipun 

demikian, S4 mengorganisasikan dengan benar dan memasukkan angkanya sesuai 

dengan yang dimaksud. Setelah ditanyakan, ternyata S4 lupa cara penulisan sudut 

yang benar. Ketika ditanya, S4 juga mengaku tidak mengevaluasi strategi pemecahan 

masalah yang diperoleh. Hasil perhitungan S4 juga masih salah. Jawaban yang benar 

adalah 7, tetapi S4 menulis 49 7 . Berikut adalah hasil pekerjaan S4 pada pertemuan 

II. 

Petikan soal yang dimaksud: “Ali, Badu dan Carli sedang bermain di sebuah 

lapangan yang datar. Dalam situasi tertentu posisi 

Ali, Badu dan Carli membentuk sebuah segitiga. 

Jarak Ali dari Badu 10 meter, jarak Carli dari Ali 
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15 meter, dan jarak Carli dari Badu 12 meter. 

Berapakah besar sudut yang di bentuk oleh Badu, 

Ali, dan Carli dalam posisi itu?” 

Petikan hasil pekerjaan S4: 

 
Gambar 4.16 Hasil pekerjaan S4 pada pertemuan II 

Pada pertemuan III, S4 menunjukkan peningkatan keterampilan pemecahan 

masalah. Meskipun masih jarang mengevaluasi strategi pemecahan masalah, S4 

sudah lebih teliti dalam mengerjakan. S4 juga belum terampil dalam membuat model 

matematika dari permasalahan yang diperoleh. Hasil pemecahan masalah yang 

dikerjakan jarang dilihat kembali oleh S4. Ketika ditanya, S4 masih membutuhkan 

scaffolding agar dapat menganalogikan permasalahan yang diperoleh dengan masalah 

yang lain. Berikut hasil pekerjaaan S4 pada pertemuan III. 
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Petikan soal yang dimaksud: “Sebidang taman bunga dibatasi oleh tiga tonggak. 

Ketiga tonggak tersebut disimbolkan A, B, dan C. 

Jarak tonggak A ke tonggak B 12 meter, jarak 

tonggak A ke tonggak C adalah 16 meter, dan besar 

sudut yang dibentuk oleh tonggak B–tonggak A–

tonggak C adalah 80
0
. Tentukan luas taman bunga 

itu” 

Petikan hasil pekerjaan S4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Hasil pekerjaan S4 pada pertemuan III 

Pada pertemuan IV, S4 masih kurang terampil mengecek kembali hasil 

pekerjaannya. Baik mengevaluasi strategi pemecahan masalah, maupun melihat 

kembali hasil perolehan pemecahan masalah. S4 masih belum membuat model 

matematika dengan jelas dan belum begitu terampil menafsirkan penyelesaian yang 
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diperoleh karena tidak sesuai dengan yang ditanyakan. Berikut adalah hasil pekerjaan 

S4 pada pertemuan IV. 

Petikan soal yang dimaksud: “Sebuah taman berbentuk segitiga dengan panjang 

sisinya berturut-turut 7 m, 9 m, dan 10 m. Tentukan 

luas taman tersebut.” 

Petikan hasil pekerjaan S4: 

 
Gambar 4.18 Hasil pekerjaan S4 pada pertemuan IV 

Pada pertemuan V, S4 masih jarang melihat kembali hasil pekerjaannya. Hasil 

pekerjaan S4 sudah benar, namun S4 masih membutuhkan scaffolding  untuk 

menganalogikan dengan permasalahan lain. Berikut hasil pekerjaan S4 pada 

pertemuan V. 

Petikan soal yang dimaksud: “Tentukan luas segi 9 beraturan dengan panjang jari-

jarinya 4 cm.” 

Petikan hasil pekerjaan S4: 
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Gambar 4.19 Hasil pekerjaan S4 pada pertemuan V 

 Lembar pengamatan keterampilan pemecahan  masalah subjek 4 dapat dilihat 

pada lampiran 44. Sedangkan petikan hasil wawancara dengan S4 pada lampiran 48. 

Berikut ini adalah deskripsi perolehan skor dan gain skor subjek 4 dari pertemuan I-V 

Tabel 4.8 Perolehan Skor Keterampilan Pemecahan Masalah Subjek 4 (S4) 

Pertemuan I II III IV V 

Skor Total 40 34 54 55 56 

Gain perpertemuan  -0,30 0,76 0,16 0,20  

Kriteria  Rendah Tinggi Rendah Rendah  

Gain P.I ke P.V  0,8  

Kriteria  Tinggi  
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4.1.3.5 Keterampilan Pemecahan Masalah Subjek 5 (S5) 

Subjek 5 merupakan siswa dengan nilai tes pendahuluan terendah. 

Keterampilannya dalam menyelesaikan masalah pada tes pendahuluan masih sangat 

kurang. Pada pertemuan pertama S5 belum dapat memahami soal dengan baik. Hal 

ini ditunjukkan dengan tidak menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanyakan 

pada hasil pekerjaannya. Saat dikonfirmasi, S5 juga belum dapat menjawab dengan 

baik. Perlu scaffolding yang lebih dibanding keempat subjek yang lain untuk 

meningkatkan keterampilannya. Hasil pekerjaan S5 pada pertemuan I terlihat kurang 

rapi dan masih asal tulis. S5 kurang terampil memilih informasi yang relevan dalam 

menyelesaiakan masalah. Metode atau rumus yang digunakan sudah tepat tepai S5 

tidak mampu mengembangkan strategi dengan baik. Langkah-langkah yang 

ditunjukkan kurang jelas, dan terlihat kurang teliti. Pada saat ditanya tentang soal 

yang analog dengan soal yang dikerjakan S5 tidak mampu menjawab. S5 juga tidak 

menafsirkan penyelesaian yang diperoleh. Setelah diwawancara lebih dalam, ternyata 

S5 mengerjakan terburu-buru dan melihat pekerjaan temannya. Berikut hasil 

pekerjaan S5 pada pertemuan I. 

Petikan soal yang dimaksud: “Ani, Bela, dan Citra bermain di lapangan yang 

datar. Jarak antara Bela dan Citra adalah 8 meter. 

Besar sudut yang dibentuk oleh posisi Bela, Citra 

dan Ani adalah 400 sedangkan sudut yang dibentuk 

oleh posisi Bela, Ani, dan Citra adalah 820. 

Hitunglah jarak Ani ke Bela! 

Petikan hasil pekerjaan S5:  
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Gambar 4.20 Hasil pekerjaan S5 pada pertemuan I 

Pada pertemuan II, keterampilan pemecahan masalah S5 secara umum belum 

menunjukkan peningkatan. Hasil pekerjaan S5 masih kurang rapi dan tidak lengkap. 

Untuk pertemuan II, S5 sudah menuliskan apa yang diketahui dalam soal walaupun 

tidak menuliskan pa yang ditanyakan dalam soal. S5 berusaha membuat sketsa dari 

soal, tetapi gambar yang dibuat S5 terkesan berbentuk segitiga siku-siku padahal 

bukan segitiga siku-siku yang dimaksud pada soal. Ketika diwawancara, S5 mengaku 

tidak pernah melihat kembali hasil pekerjaannya. S5 juga tidak mengevaluasi strategi 

pemecahan masalah. Sama seperti pertemuan sebelumnya, pada pertemuan ini S5 

tidak menafsirkan penyelesaian yang telah diperolehnya. Berikut adalah petikan hasil 

pekerjaan S5 pada pertemuan II. 

Petikan soal yang dimaksud: “Ali, Badu dan Carli sedang bermain di sebuah 

lapangan yang datar. Dalam situasi tertentu posisi 

Ali, Badu dan Carli membentuk sebuah segitiga. 

Jarak Ali dari Badu 10 meter, jarak Carli dari Ali 

15 meter, dan jarak Carli dari Badu 12 meter. 
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Berapakah besar sudut yang di bentuk oleh Badu, 

Ali, dan Carli dalam posisi itu?” 

Petikan hasil pekerjaan S5: 

 
Gambar 4.21 Hasil pekerjaan S5 pada pertemuan III 

Pada pertemuan III, hasil pekerjaan S5 lebih baik dan lebih lengkap daripada 

pertemuan I dan II. Keterampilan pemecahan masalah S5 mulai meningkat pada 

pertemuan ini. Berikut adalah hasil pekerjaan S5 pada pertemuan III. 

Petikan soal yang dimaksud: “Sebidang taman bunga dibatasi oleh tiga tonggak. 

Ketiga tonggak tersebut disimbolkan A, B, dan C. 

Jarak tonggak A ke tonggak B 12 meter, jarak 

tonggak A ke tonggak C adalah 16 meter, dan besar 

sudut yang dibentuk oleh tonggak B–tonggak A–

tonggak C adalah 80
0
. Tentukan luas taman bunga 

itu.” 

Petikan hasil pekerjaan S5: 
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Gambar 4.22 Hasil pekerjaan S5 pada pertemuan III 

Pertemuan IV, S5 mengalami penurunan keterampilan pemecahan masalah. 

Rumus yang dituliskan S5 sudah benar dan sesuai dengan yang ditanyakan, namun S5 

tidak mampu mengorganisasikannya dengan baik Strategi yang dikembangkan 

kurang relevan dengan rumus yang dipilh. Meski begitu, S5 dapat menyelesaikan 

perhitungan. Sayangnya, S5 tidak menafsirkan penyelesaian yang telah diperoleh. 

Ketika diwawancara, S5 kurang bisa menganalogikan permasalahan tersebut dengan 

permasalahan yang lain. S5 mengaku sudah sering mengevaluasi strategi yang 

dilakukan, tetapi pada pekerjaannya terlihat tidak ada tindak lanjut dari S5 untuk 

memperbaiki ketidaksesuaian rumus dengan perhitungan yang dilakukan. Berikut 

adalah hasil pekerjaan S5 pada pertemuan IV. 
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Gambar 4.23 Hasil pekerjaan S5 pada pertemuan IV 

Pada pertemuan V, menunjukkan peningkatan yang signifikan dari pertemuan 

IV. Pekerjaan S5 lengkap dan lebih rapi dari pertemuan sebelumnya. S5 sudah 

menafsirkan penyelesaian yang diperoleh, namun kurang lengkap. Setelah ditanyakan 

mengenai keterampilan melihat kembali hasil pemecahan masalah, S5 mengaku 

sudah melihat kembali. Hal ini menunjukkan bahwa S5 tidak menindaklanjuti 

kesalahan yang ditemuinya. Berikut adalah hasil pekerjaan S5 pada pertemuan V. 

Petikan soal yang dimaksud: “Tentukan luas segi 9 beraturan dengan panjang jari-

jarinya 4 cm.” 

Petikan hasil pekerjaan S5: 
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Gambar 4.24 Hasil pekerjaan S5 pada pertemuan V 

Lembar pengamatan keterampilan pemecahan masalah S5 dapat dilihat pada 

lampiran 46. Sedangkan petikan hasil wawancara dengan S5 pada lampiran 48. 

Berikut ini adalah deskripsi perolehan skor dan gain skor subjek 5 dari pertemuan I-V 

Tabel 4.10 Perolehan Skor Keterampilan Pemecahan Masalah Subjek 5 

Pertemuan I II III IV V 

Skor Total 28 28 54 46 57 

Gain perpertemuan  0 0,81 -1,34 0,78  

Kriteria  Rendah Tinggi Rendah Tinggi  

Gain P.I ke P.V  0,90  

Kriteria  Tinggi  
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4.1.4 Deskripsi Data Kemampuan Pemecahan Masalah (Kognitif) 

Data kemampuan pemecahan masalah siswa diperoleh dari tes kemampuan 

pemecahan masalah. Tes dilaksanakan pada pertemuan keenam, tanggal 27 Mei 2013. 

Soal tes telah diujicobakan sebelumnya sehingga diperoleh lima buah soal yang 

masing-masing mewakili indikator yang berbeda. Soal tes kemampuan pemecahan 

masalah dan pedoman penskoranya dapat dilihat pada lampiran 21.  

Pengujian ketuntasan dilakukan dengan membandingkan nilai yang diperoleh 

dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu 

ketuntasan individual sebesar 71. Daftar nilai tes kemampuan pemecahan masalah 

dapat dilihat pada lampiran 49.  

Berdasarkan data hasil nilai tes kemampuan pemecahan masalah, diketahui 

bahwa kelima subjek penelitian mendapatkan nilai ≥ 71, oleh karena itu kelimanya 

dikatakan tuntas. Daftar nilai kelima subjek penelitian dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.11 Daftar Nilai Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek Penelitian 

Subjek Nilai Keterangan 

S1 99.7 Tuntas 

S2 75.6 Tuntas 

S3 73.3 Tuntas 

S4 73.3 Tuntas 

S5 75.8 Tuntas 
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4.2 Pembahasan 

Pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai fasilitator dengan menerapkan 

model pembelajaran Superitem berbantuan scaffolding. Pembelajaran yang dilakukan 

dirancang untuk membentuk karakter rasa ingin tahu (aspek afektif) dan keterampilan 

pemecahan masalah (aspek psikomotorik) siswa sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah (aspek kognitif). Perangkat pembelajaran yang telah 

disusun juga disisipkan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong terbentuknya 

karakter rasa ingin tahu dan keterampilan pemecahan masalah siswa. Diakui oleh 

peneliti bahwa menjalankan aktifitas untuk membentuk karakter dan keterampilan 

siswa merupakan hal yang tidak mudah, dalam hal ini bukan peneliti yang 

membentuk karakter rasa ingin tahu dan keterampilan pemecahan masalah siswa 

melainkan aktifitas dalam kegiatan pembelajaranlah yang membentuk karakter 

tersebut. Selain itu butuh kesadaran dalam diri siswa itu sendiri untuk mengubah 

sikap dan perilakunya sehingga dalam dirinya tertanam karakter rasa ingin tahu dan 

keterampilan pemecahan masalah. Berikut ini akan diuraikan pembahasan mengenai 

pembentukan karakter rasa ingin tahu dan keterampilan pemecahan masalah dari 

kelima subjek penelitian. 

  



145 

 

 

 

4.2.1 Pembahasan Berkaitan dengan Karakter Rasa Ingin Tahu (Aspek 

Afektif) 

Hasil pengamatan dan wawancara terhadap kelima subjek penelitian 

menunjukkan bahwa masing-masing memiliki perkembangan yang berbeda-beda. 

Peneliti mengamati sikap dan perilaku yang mewakili masing-masing indikator 

karakter rasa ingin tahu yang ditunjukkan oleh masing-masing subjek. Pada 

pertemuan pertama S1 belum terbiasa menggali karakter rasa ingin tahunya seperti 

membaca atau mendiskusikan tentang hal-hal baru. Setelah diberikan dorongan, pada 

pertemuan selanjutnya S1 menunjukkan perubahan. Meskipun perubahan yang 

ditunjukkan tidak begitu signifikan namun perubahan yang diberikan bersifat 

meningkat. Dan pada pertemuan terakhir S1, perubahan S1 jauh meningkat jika 

dibandingkan dengan pertemuan pertama. S1 merupakan siswa yang termasuk dalam 

kelompok atas, sehingga tidak begitu banyak scaffolding yang diberikan untuknya. 

Hampir sama dengan S1, subjek penelitian 2 atau S2 juga termasuk siswa yang 

mudah diatur. Scaffolding yang diberikan untuk S2 tidak begitu intensif karena S2 

mampu mengimbangi dengan melakukan perubahan pada dirinya sendiri. Pada 

pertemuan II, perubahan yang dilakukan S2 cukup banyak namun pada pertemuan III 

dan IV secara umum tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Dan pada pertemuan 

terakhir, S2 lebih antusias meningkatkan karakter rasa ingin tahunya, sehingga 

menunjukkan perubahan yang meningkat dari pertemuan pertama sampai pertemuan 

kelima. Untuk subjek penelitian 3 atau S3, perubahan yang dilakukan berubah-ubah. 

Kadang S3 menunjukkan perubahan yang cukup tinggi, namun terkadang biasa saja. 
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Meskipun demikian, perubahan yang dilakukan S3 selalu meningkat dari pertemuan 

pertama sampai pertemuan kelima. Sama halnya dengan S3, subjek penelitian 5 atau 

S5 juga menunjukkan perubahan yang berubah-ubah. Namun bedanya, S5 cenderung 

kurang terbiasa menanamkan karakter rasa ingin tahu ketimbang S3. Sehingga S5 

perlu diberikan scaffolding yang sangat intensif agar dapat meningkatkan karakter 

rasa ingin tahunya. Meskipun demikian, perubahan yang dilakukan S5 bersifat 

meningkat dari hari-kehari. Sedangkan subjek penelitian 4 atau S4, juga 

menunjukkan perubahan yang meningkat secara umum. Namun pada pertemuan IV, 

karakter rasa ingin tahu S4 mengalami penurunan dari pertemuan III. Dan jika 

dibandingkan dengan pertemuan I, S5 telah mengalami perubahan yang cukup 

signifikan pada pertemuan terakhir. Berikut adalah grafik perubahan gain pada kelima 

subjek penelitian. 

 

Dari hasil pengamatan dan wawancara terhadap kelima subjek penelitian,  

secara umum kelima subjek penelitian memberikan perubahan yang baik yaitu 
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dengan meningkatnya karakter rasa ingin tahu dari pertemuan pertama hingga 

pertemuan kelima yang ditunjukkan dengan skor gain. Meskipun dari kelima subjek 

penelitian hanya subjek 1 saja yang mendapatkan kriteria tinggi, namun keempat 

subjek penelitian yang lain sudah memberikan peningkatan karakter rasa ingin tahu 

dengan kriteria sedang. Pada dasarnya S1 memang berbeda dengan subjek penelitian 

yang lain karena berada pada peringkat pertama dalam tes pendahuluan. Temuan ini 

dapat dimaknai bahwa bagi siswa dengan kemampuan tinggi lebih mudah 

meningkatkan karakter rasa ingin tahunya daripada siswa dengan kemampuan yang 

lebih rendah. Dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

superitem, S1 tergolong siswa yang mampu menyelesaikan soal-soal dalam tahap 

extrended abstract. Sejalan dengan penelitian Lim Hooi Lian dan Wum Thiam bahwa 

siswa yang berada pada tahap relasional dan extrended abstrak (berkemampuan 

tinggi) mampu mengkoordinasikan semua informasi yang diberikan. Informasi yang 

dimaksud dalam penelitian ini dikaitkan dengan scaffolding yang diberikan oleh guru 

sebagai fasilitator bagi siswa untuk meningkatkan karakter rasa ingin tahunya.  

Dengan demikian pembentukan karakter rasa ingin tahu (aspek afektif) siswa dapat 

dilakukan melalui model pembelajaran Superitem berbantuan scaffolding. 

Dapat dikatakan bahwa pembelajaran dengan model Superitem berbantuan 

scaffolding dapat membentuk karakter rasa ingin tahu kelima subjek penelitian. Hal 

itu ditunjukkan dengan perubahan sikap dan tingkah laku serta kebiasaan kelima 

subjek penelitian yang semakin meningkat dari setiap pertemuan. Model 

pembelajaran Superitem berbantuan scaffolding yang diterapkan memiliki proses-
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proses yang memungkinkan siswa merubah perilaku dan sikapnya sehingga 

mencerminkan karakter rasa ingin tahu. Berikut ini merupakan keterkatian antara 

penerapan model pembelajaran Superitem berbantuan scaffolding dengan perubahan 

perilaku siswa untuk indikator yang mewakili karakter rasa ingin tahu. 

Tabel 4.12 Keterkaitan Penerapan Model Pembelajaran Superitem 

Berbantuan Scaffolding dengan Karakter Rasa Ingin Tahu 

No Indikator Karakter 

Rasa Ingin Tahu 

Kekuatan Penerapan Model Pembelajaran Superitem 

Berbantuan Scaffolding 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memperhatikan 

penjelasan guru dan 

mendengarkan 

penjelasan teman di 

kelas 

 

 

 

 

 

 

Soal-soal yang diberikan kepada siswa membutuhkan 

konfirmasi dari guru, sehingga siswa dapat mencari 

tahu dengan memperhatikan konfirmasi yang 

diberikan oleh guru.  

Pada fase pemberian soal superitem berdasarkan 

taksonomi solo, siswa dipersilahkan 

mempresentasikan hasil pekerjaannya kemudian 

siswa yang lain diberikan kesempatan untuk 

memperhatikan dan memberikan komenter atas 

jawaban tersebut. 

2. Bertanya kepada 

guru atau teman. 

Pembelajaran dengan model Superitem berbantuan 

scaffolding dituangkan dalam buku siswa yang berisi 

materi yang dapat ditanyakan kapanpun dan 

dimanapun oleh siswa. 

Model Superitem dilengkapi dengan tugas terstruktur 

untuk setiap pertemun, salah satu tugasnya adalah 

mencatat materi apa yang tidak diketahui untuk 

didiskusikan pada pertemuan selanjutnya. 

Fase ilustrasi konsep dan analogi menyajikan soal 

ilustrasi pada buku siswa sebelum membahas materi 

sehingga memungkinkan siswa untuk bertanya-tanya 

pemecahan masalahnya. 

3. Membaca dan 

mendiskusikan 

sesuatu. 

Model Superitem yang dituangkan dalam buku siswa 

dilengkapi dengan bacaan tentang manfaat atau 

kegunaan materi yang disampaikan dengan 

kehidupan sehari-hari. 

4. Mengerjakan soal, Soal-soal yang dituangkan dalam buku siswa 
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baik yang 

diperintahkan 

maupun belum. 

memungkinkan siswa untuk mengerjakannya baik 

diperintah maupun belum, hal ini diikuti dengan 

umpan balik pemberian reward nilai. 

5. Berusaha untuk 

mencari informasi 

dari berbagai 

sumber. 

Soal-soal yang ada di buku siswa memungkinkan 

siswa untuk mencari informasi dari berbagai sumber. 

 

4.2.2 Pembahasan Berkaitan dengan Keterampilan Pemecahan Masalah 

(Aspek Psikomotorik) 

Penilaian keterampilan pemecahan masalah tidak hanya didasarkan pada hasil 

akhir pemecahan masalah melainkan diamati dari proses siswa dalam memecahkan 

masalah. Wawancara juga dilakukan untuk memadukan hasil pengamatan. Hasil 

pengamatan dan wawancara mengenai keterampilan pemecahan masalah 

menunjukkan bahwa secara umum kelima subjek penelitian mengalami peningkatan 

dalam keterampilan pemecahan masalah. Besarnya peningkatan tersebut dilihat 

berdasakan gain skor keterampilan pemecahan masalah dari kelima subjek penelitian. 

Secara umum, keterampilan pemecahan masalah S1 selalu meningkat. 

Meskipun pada pertemuan II ke pertemuan III hanya meningkat sangat sedikit. Jika 

keterampilan pemecahan masalah S1 pada pertemuan V dibandingkan dengan 

pertemuan I maka terlihat jauh perubahannya. Subjek penelitian 2 atau S2 mengalami 

perubahan yang lumayan tinggi. Hanya pada pertemuan I dan II saja perubahan yang 

ditunjukkan kecil. Dan jika dibandingkan dengan pertemuan I, keterampilan 

pemecahan S2 meningkat tinggi pada pertemuan V. Untuk S3 sendiri, peningkatan 

keterampilan pemecahan masalah yang dihasilkan cukup memuaskan dibanding S1 
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dan S2. Sebab pada pertemuan III ke pertemuan IV, S3 menunjukkan peningkatan 

yang tinggi. Hampir sama dengan S3, peningkatan keterampilan pemecahan masalah 

S4 tinggi pada pertemuan I ke pertemuan II. Namun pada pertemuan IV dan V, S4 

tidak memberikan perubahan secara umum. Sedangkan S5 merupakan subjek yang 

perlu diberikan scaffolding yang cukup intensif, sebab hasil pekerjaan S5 pada 

pertemuan I kurang memuaskan dibanding keempat subjek penelitian yang lain. 

Meskipun sudah diberikan scaffolding, ternyata pada pertemuan II tidak memberikan 

perubahan secara umum. Baru pada pertemuan III dengan dorongan yang lebih, 

keterampilan S5 meningkat tinggi. Namun pertemuan selanjutnya turun lagi 

meskipun masih lebih baik dibandingkan dengan pertemuan I dan II. Dan pada 

pertemuan terakhir, keterampilan pemecahan masalah S5 meningkat cukup tinggi 

lagi. Berikut perubahan gain ketrampilan pemecahan masalah dari kelima subjek 

penelitian. 
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Hasil temuan diatas, menunjukkan bahwa model pembelajaran Superitem 

dapat mendukung terbentuknya keterampilan pemecahan masalah siswa. Hal ini 

dikarenakan model pembelajaran superitem yang diterapkan dalam penelitian ini 

menyajikan bentuk soal yang meningkat sesuai dengan tingkatan pada taksonomi 

Solo siswa. Dengan soal yang disusun berdasarkan taksonomi solo memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk memahami persoalan secara bertahap sesuai dengan 

kesiapannya. Selain itu guru juga dapat memberikan bantuan atau scaffolding yang 

tepat kepada siswa berdasarkan respon dari siswa. Menurut Vigotsky (Suryadi, 2005: 

34) proses peningkatan pada diri siswa terjadi sebagai akibat dari adanya 

pembelajaran, diskusi yang dilakukan antara guru dan siswa dalam pembelajaran 

mengilustrasikan interaksi sosial mampu memberikan kesempatan siswa untuk 

mengoptimalkan proses belajarnya. Proses ini mampu menjembatani siswa pada 

tahap yang lebih tinggi sesuai dengan yang diutarakan oleh Vigotsky yang disebut 

sebagai Zone of Proximal development (ZPD). Hal ini pula yang mendasari 

terbentuknya keterampilan pemecahan masalah siswa melaui model pembelajaran 

Superitem berbantuan scaffolding. 

Model pembelajaran Superitem sebenarnya memang dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Penerapan model pembelajaran Superitem 

berbantuan scaffolding dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat 

meningkatkan keterampilannya dalam memecahkan masalah. Berikut ini merupakan 

keterkatian antara penerapan model pembelajaran Superitem berbantuan Scaffolding 

dengan pembentukan keterampilan pemecahan masalah. 
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Tabel 4.9 Keterkaitan Penerapan Model Pembelajaran Superitem 

Berbantuan Scaffolding dengan Keterampilan Pemecahan Masalah 

No Indikator Keterampilan 

Pemecahan Masalah 

Kekuatan Penerapan Model 

Pembelajaran Superitem Berbantuan 

Scaffolding 

1. Menunjukkan pemahaman 

masalah. 

Siswa dibiasakan mengerjakan soal 

dengan menuliskan apa yang diketahui 

dan yang ditanyakan. 

2. Memilih informasi yang relevan 

dalam pemecahan masalah. 

Soal superitem berdasarkan taksonomi 

solo merupakan soal dengan tahap yang 

semakin meningkat, dengan demikian 

siswa ditantang untuk dapat memilih 

informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah. 

3. Menyajikan masalah matematika 

dalam berbagai bentuk. 

Soal-soal yang disusun dalam buku 

siswa lebih banyak soal cerita yang 

dalam penyelesaiannya membutuhkan 

sketsa atau gambar. 

4. Memilih pendekatan dan metode 

pemecahan masalah secara tepat 

Bentuk soal superitem yang terdiri dari 

empat tahap taksonomi solo 

memberikan kesempatan kepada siswa 

agar lebih terampil memilih metode 

pemecahan masalah yang tepat. Siswa 

juga dapat menganalogikan 

permasalahan yang dihadapi dengan 

persoalan yang lain.  

5. Mengembangkan strategi 

pemecahan masalah 

Dalam memecahkan masalah, siswa 

diberikan kebebasan dalam 

menjalankan strategi yang dipilihnya. 

Siswa juga dibiasakan menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian dengan 

jelas. 

6. Membuat dan menafsirkan 

model matematika dari suatu 

masalah 

Soal-soal yang dituangkan dalam buku 

siswa lebih banyak soal cerita yang 

membutuhkan pemisalan atau model 

matematika agar lebih praktis dalam 

menyelesaikannya. 

7 Menyelesaikan masalah yang 

tidak rutin 

Selain diberikan soal superitem, siswa 

juga diberikan soal ilustrasi, analogi 

konsep, tugas, dan latihan mandiri 
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sehingga siswa semakin sering berlatih 

mengerjakan soal agar terampil 

mengerjakan soal yang tidak rutin. 

 

4.2.3 Pembahasan Berkaitan dengan Kemampuan Pemecahan Masalah (Aspek 

Kognitif). 

Tes kemampuan pemecahan masalah dilaksanakan pada akhir penelitian 

untuk mengetahui ketuntasan siswa pada materi yang sudah diajarkan selama 5 kali 

pertemuan, yaitu aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. KKM yang 

ditetapkan sebesar 71 untuk ketuntasan individual, sehingga siswa dikatakan tuntas 

jika nilai yang diperoleh lebih dari atau sama dengan 71. Berdasakan hasil tes akhir 

kemampuan pemecahan masalah, diperoleh data bahwa kelima siswa yang menjadi 

subjek penelitian nilainya ≥ 71, sehingga kelimanya dikatakan tuntas secara 

individual.  

Hasil tes kemampuan pemecahan masalah menunjukkan dari kelima subjek 

penelitia, S1 menempati peringkat pertama dengan nilai 99,7. Dan yang mengejutkan 

adalah S5, karena hasil tes akhirnya mampu mengalahkan S2, S3, dan S4 sehingga 

menempati peringkat kedua dengan nilai 75,8. S2 menempati peringkat ketiga dengan 

selisih nilai hanya 0,2 saja dengan S5 yaitu 75,6. Untuk S3 dan S4 mendapatkan nilai 

tes akhir yang sama yaitu 73,3 dan nilai ini paling kecil dibandingkan ketiga subjek 

yang lain. Keberhasilan S5 mengalahkan ketiga subjek yang lain dikarenakan ketiga 

subjek yang lain yaitu S2, S3, dan S4 terkecoh terhadap salah satu soal sehingga 

metode pemecahan masalah atau rumus yang dipilih tidak tepat yang berpengaruh 
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dengan skor penilaian pada langkah-langkah penyelesaian dan hasil perhitungan 

akhir. Berikut perubahan hasil kemampuan pemecahan masalah kelima subjek 

penelitian pada tes awal dan tes akhir. 

 

Secara umum keberhasilan kelima subjek penelitian dalam mencapai 

ketuntasan untuk tes kemampuan pemecahan masalah berkaitan dengan perubahan 

perilaku dan kebiasaan terhadap karakter rasa ingin tahu dan keterampilan pemecahan 

masalah siswa. Telah dibahas sebelumnya bahwa terjadi peningkatan pada karakter 

rasa ingin tahu yang dialami oleh kelima subjek penelitian. Perubahan perilaku 

tersebut juga menjadi salah faktor meningkatnya kemampuan pemecahan masalah. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Suhadi (2010) yang mengungkapkan beberapa 

manfaat memiliki rasa ingin tahu antara lain sebagai berikut: (1) membuat pikiran 

siswa menjadi aktif, siswa yang pikirannya aktif akan belajar dengan baik, 

sebagaimana yang dijelaskan teori kontruktivisme, di mana siswa dalam belajar harus 

secara aktif membangun pengetahuannya; (2) membuat siswa penjadi para pengamat 
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yang aktif, dengan begitu siswa lebih peka dalam mengamati berbagai fenomena atau 

kejadian di sekitarnya sehingga membuat siswa akan belajar lebih banyak; (3) akan 

membuka dunia-dunia baru yang menantang dan menarik siswa untuk 

mempelajarinya lebih dalam; (4) membawa kejutan-kejutan kepuasan dalam diri 

siswa dan meniadakan rasa ingin tahu akan sesuatu, maka mereka akan dengan segala 

keinginan dan kesukarelaan akan mempelajarinya. Setelah memuaskan rasa ingin 

tahunya mereka akan merasakan betapa menyenangkannya hal tersebut. Rasa inilah 

yang membuat mereka tak merasa bosan belajar.  

Perlu dicermati pula bahwa dengan banyak mengerjakan soal siswa dapat 

melatih keterampilannya dalam memahami masalah, merencanakan strategi 

pemecahan masalah, melaksanakan strategi dan membuat kesimpulan yang tepat. 

Peningkatan kemampuan pemecahan masalah tidak dapat dilepaskan dari 

peningkatan keterampilan pemecahan masalah. Menurut Kuswana (2012:27), istilah 

keterampilan disamakan sebagai seni dan kemampuan sebagai pengetahuan .Oleh 

karena itu dalam memecahkan masalah diperlukan keterampilan atau seni sehingga 

data yang dimiliki dapat diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh pengetahuan 

dalam bentuk kemampuan untuk memecahkan masalah. Selain itu Hudojo, (2003: 

151) mengungkapkan bahwa dalam menyelesaikan masalah, siswa diharapkan 

memahami proses menyelesaikan masalah tersebut dan menjadi terampil didalam 

memilih dan mengidentifikasi kondisi dan konsep yang relevan, mencari generalisasi, 

merumuskan rencana penyelesaian dan mengorganisasikan keterampilan yang telah 

dimiliki sebelumnya. 
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Pembentukan karakter rasa ingin tahu dan keterampilan pemecahan masalah 

siswa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang paling dominan sebenarnya 

berasal dari dalam diri masing-masing. Karakter anak yang terbentuk sejak lahir 

antara lain aspek jasmani dipengaruhi oleh fisik (selain pembawaan), aspek akal 

dipengaruhi oleh lingkungan budaya (selain pembawaan), aspek rohani dipengaruhi 

oleh fisik dan lingkungan (selain pembawaan). Dalam membentuk karakter rasa ingin 

tahu dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan meningkatnya 

kemampuan pemecahan masalah juga dipengaruhi oleh model pembelajaran yang 

memfasilitasi ketiga aspek tersebut. Pada penelitian ini, model pembelajaran 

Superitem berbantuan scaffolding ternyata dapat meningkatkan ketiga aspek dalam 

penelitian, yaitu karakter rasa ingin tahu (afektif), keterampilan pemecahan masalah 

(psikomotorik), dan kemampuan pemecahan masalah (afektif). Keberhasilan model 

Superitem dalam penelitian ini berkaitan dengan pembelajaran model ini yang 

menggunakan soal bentuk superitem berdasarkan taksonomi solo siswa. Dengan 

demikian, kesiapan siswa dalam menerima permasalahan pemecahan masalah dapat 

diperhatikan. Hal itu sangat sesuai dengan yang dikemukakan Ruseffendi (2006:178) 

dalam menghadapi pemecahan masalah siswa harus mampu menyelesaikan, baik 

kesiapan mentalnya maupun pengetahuan siapnya. Peningkatan kesiapan mental dan 

pengetahuan siswa tersebut dapat dimungkinkan melalui pemberian tugas–tugas 

dalam bentuk superitem dapat pula meningkatkan kualitas struktur hasil belajar siswa. 

Di samping itu soal bentuk superitem semakin meningkat kekompleksannya, 
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sehingga lebih menantang dan mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. 

Dengan demikian membuat siswa merasa ingin tahu terus menerus.  

Pembelajaran Superitem yang memperhatikan tahapan dalam taksonomi solo 

juga sejalan dengan Vygotsky. Salah satu ide kunci Vygotsky tentang pembelajaran 

sosial adalah konsepnya tentang Zone of Proximal Development. Menurut Vygotsky, 

anak memiliki dua tingkat perkembangan yang berbeda, yaitu: tingkat perkembangan 

aktual dan tingkat perkembangan potensial. Seseorang akan dapat menyelesaikan 

masalah yang tingkat kesulitannya lebih tinggi dari kemampuan dasarnya setelah ia 

mendapat bantuan dari seseorang yang lebih mampu (lebih kompeten). Vygotsky 

menyebut bantuan yang demikian ini dengan dukungan dinamis atau scaffolding. 

Dengan demikian semakin jelas bahwa melalui pembelajaran Superitem 

berbantuan scaffolding dapat membentuk karakter rasa ingin tahu (afektif) dan 

keterampilan pemecahan masalah (psikomotorik) siswa. Dengan terbentuknya kedua 

aspek tersebut mengakibatkan kemampuan pemecahan masalah (kognitif) siswa ikut 

meningkat.  

4.2.4 Pembahasan Berkaitan dengan Hasil Belajar (Aspek Afektif, Aspek 

Psikomotorik, dan Aspek Kognitif). 

Dalam penelitian ini telah diukur tiga aspek hasil belajar yaitu karakter rasa 

ingin tahu (aspek afektif), keterampilan pemecahan masalah (aspek psikomotorik), 

dan kemampuan pemecahan masalah (aspek kognitif). Sudah dijelaskan bahwa model 

pembelajaran yang diterapkan yaitu Superitem berbantuan scaffolding  mampu 

meningkatkan ketiga aspek hasil belajar yang disebutkan. Upaya yang dilakukan 
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dalam penelitian ini adalah dengan membentuk karakter rasa ingin tahu dan 

keterampilan pemecahan masalah selama 5 kali pertemuan pembelajaran. 

Peningkatan yang dialami oleh kelima subjek penelitian sebenarnya memang 

diusahakan oleh peneliti agar terbentuk. Peneliti memberikan gagasan bahwa proses 

pembentukan karakter melalui 3 proses sederhana, yaitu dipaksa, terpaksa, dan biasa. 

Pada awalnya siswa memang dipaksa untuk dapat melakukan tindakan sesuai dengan 

indikator-indikator karakter rasa ingin tahu dan keterampilan pemecahan masalah 

yang telah dituangkan peneliti dalam lembar pengamatan. Dengan bantuan 

scaffolding, peneliti yang bertindak sebagai guru memberikan dorongan kepada siswa 

dan subjek penelitian yang masih belum terbiasa melakukannya. Proses selanjutnya 

yaitu terpaksa. Siswa yang masih belum terbiasa memiliki karakter rasa ingin tahu 

atau keterampilan pemecahan masalah akan merasa terpaksa melakukan sesuatu yang 

belum pernah ia lakukan. Meskipun demikian, siswa tersebut tetap mencoba 

melakukannya walaupun masih kurang tuntas ataupun asal-asalan. Pembelajaran 

dalam penelitian ini dilakukan 5 kali bertujuan untuk membiasakan siswa membentuk 

karakter dan keterampilannya. Karena, setelah siswa tersebut mencobanya, lama 

kelamaan siswa akan terbiasa melakukannya. Meskipun demikian, tidak semudah 

membalikkan telapak tangan, sebab dalam 5 kali pertemuan ada juga siswa yang 

mengalami penurunan dengan tidak membiasakannya. Agar proses pembentukan 

karakter dan keterampilan pemecahan masalah dapat terbentuk dalam diri siswa, 

maka perlu dilakukan terus menerus dalam waktu yang relatif lama.  



159 

 

 

 

Setelah terbentuknya aspek afektif dan aspek psikomotorik yaitu karakter rasa 

ingin tahu dan keterampilan pemecahan masalah, maka aspek kognitif-pun akan 

terbentuk pula. Hal ini dikarenakan aspek afektif dan aspek psikomotorik diusahakan 

terbentuk melalui model pembelajaran Superitem berbantuan scaffolding. Vygotsky 

menekankan pada pentingnya hubungan antara individu dan lingkungan sosial dalam 

pembentukan pengetahuan yang menurutnya, bahwa interaksi sosial yaitu interaksi 

individu tersebut dengan orang lain merupakan faktor  terpenting yang dapat memicu 

perkembangan kognitif seseorang. Vygotsky berpendapat bahwa proses belajar akan 

terjadi secara efisien dan efektif apabila anak belajar secara kooperatif dengan anak-

anak lain dalam suasana dan lingkungan yang mendukung (supportive), dalam 

bimbingan seseorang yang lebih mampu, guru atau orang dewasa. 

Berkaitan dengan pembelajaran Superitem yang diterapkan dalam penelitian 

ini, berikut adalah empat prinsip yang dikemukakan Vygotsky seperti yang dikutip 

oleh (Slavin, 2000: 256) dan deskripsi yang dilakukan peneliti selama pembelajaran. 

1) Pembelajaran Sosial (Social Leaning). 

Vygotsky menyatakan bahwa siswa belajar melalui interaksi bersama dengan 

orang dewasa atau teman yang lebih cakap.  

Peneliti menggunakan pembelajaran Superitem berbantuan scaffolding, yang 

diberikan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, siswa diberikan 

tugas terstruktur untuk mencatat pertanyaan apa yang tidak diketahui dalam 

materi untuk didiskusikan di kelas sehingga dalam pembelajaran terjadi interaksi 

antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa. 
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2) ZPD (Zone of Proximal Development).  

Vygotsky menyatakan bahwa siswa akan dapat mempelajari konsep-konsep dengan 

baik jika berada dalam ZPD. Siswa bekerja dalam ZPD jika siswa tidak dapat 

memecahkan masalah sendiri, tetapi dapat memecahkan masalah itu setelah 

mendapat bantuan orang dewasa atau temannya (peer); Bantuan atau support 

dimaksud agar si anak mampu mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang lebih 

tinggi tingkat kerumitannya dari pada tingkat perkembangan kognitif si anak.  

Dalam penelitian, siswa diberikan soal superitem berdasarkan taksonomi solo 

yang tingkat kesulitannya meningkat. Pada soal level 4 yaitu extrended abstract, 

siswa diberikan scaffolding atau arahan seperlunya agar dapat memecahkannya.  

3) Masa Magang Kognitif (Cognitif Apprenticeship). 

Suatu proses yang menjadikan siswa sedikit demi sedikit memperoleh kecakapan 

intelektual melalui interaksi dengan orang yang lebih ahli, orang dewasa, atau 

teman yang lebih pandai. 

Peneliti menyusun buku siswa yang terdapat soal-soal yang dapat melatih 

keterampilan dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Dalam indikator 

karakter rasa ingin tahu, siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada teman 

atau guru baik pada saat pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Siswa juga 

dianjurkan untuk membaca buku serta mencari-cari informasi dimanapun berada. 

4) Pembelajaran Termediasi (Mediated Learning). 
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Vygostky menekankan pada scaffolding. Siswa diberi masalah yang kompleks, 

sulit, dan realistik, dan kemudian diberi bantuan secukupnya dalam memecahkan 

masalah siswa.  

Dalam penelitian ini, scaffolding digunakan sebagai bantuan pada model 

pembelajaran Superitem yang diterapkan. Siswa diberikan buku siswa yang 

disusun sesuai dengan pembelajaran yang diterapkan dan aspek penilaian yang 

diukur. Dalam buku siswa terdapat soal-soal, diantaranya soal ilustrasi, analogi, 

soal superitem, latihan mandiri, dan tugas.  

Inti teori   Vigotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan 

eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. 

Menurut teori Vigotsky, fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial masing-

masing individu dalam konteks budaya. Vigotsky juga yakin bahwa pembelajaran 

terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-

tugas tersebut masih dalam jangkauan kemampuannya atau tugas-tugas itu berada 

dalam ZPD (zona of proximal development ) mereka. Dalam penelitian ini yang 

dibudayakan adalah karakter rasa ingin tahu (aspek afektif) dan keterampilan 

pemecahan masalah (aspek psikomotorik). Keterampilan pemecahan masalah 

dibentuk dengan cara memberikan soal-soal superitem dan soal yang terdapat pada 

Buku siswa. Dengan demikian, kemampuan pemecahan masalah siswa (aspek 

kognitif) dapat meningkat. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil simpulan sebagai 

berikut. 

(1) Karakter rasa ingin tahu siswa (afektif) dalam pembelajaran menggunakan model 

Superitem berbantuan scaffolding mengalami peningkatan yang ditunjukkan 

dengan peningkatan skor gain. Skor gain diperoleh melalui hasil pengamatan dan 

diperkuat dengan wawancara. Dari kelima subjek penelitian S1 mendapatkan 

gain dengan kriteria tinggi sedangkan keempat subjek yang lain yaitu S2, S3, S4, 

dan S5 mendapatkan gain dengan kriteria sedang. Meskipun demikian kelima 

subjek penelitian mengalami peningkatan karakter rasa ingin tahu (aspek afektif) 

jika dibandingkan dengan awal pertemuan. 

(2) Keterampilan pemecahan masalah (psikomotorik) siswa dalam pembelajaran 

menggunakan model Superitem berbantuan scaffolding mengalami peningkatan 

yang ditunjukkan dengan peningkatan skor gain. Skor gain diperoleh melalui 

hasil pengamatan dan diperkuat dengan wawancara selama penelitian. Selama 

lima kali pertemuan pembelajaran kelima subjek penelitian menunjukkan 

peningkatan yang sangat baik jika dibandingkan dengan pertemuan pertama. 

Hasil pengamatan dengan kelima subjek penelitian menghasilkan gain dengan 

kriteria tinggi semua.  
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(3) Meningkatnya karakter rasa ingin tahu (afektif) dan keterampilan pemecahan 

masalah (psikomotorik) siswa yang ditunjukkan dengan skor gain dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah (kognitif) siswa dengan 

tercapainya KKM yaitu lebih dari atau sama dengan 71.  Peringkat pertama 

masih diduduki oleh S1 dengan nilai 99,7 yang pada tes pendahuluan juga 

mendapat peringkat pertama.. Peringkat kedua justru diraih oleh S5 dengan nilai 

75,8 yang pada tes pendahuluan mendapat peringkat terakhir. Peringkat ketiga 

adalah S2 dengan nilai 75,6 hanya selisih 0,2 dengan S5. Selanjutnya untuk 

peringkat keempat dan kelima adalah S3 dan S4 dengan nilai sama yaitu 75,8. 

Dengan demikian kemampuan pemecahan masalah siswa dapat meningkat 

melalui pembelajaran dengan model Superitem berbantuan scaffolding. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat direkomendasikan peneliti adalah 

sebagai berikut. 

(1) Guru dapat menerapkan model pembelajaran Superitem untuk mengajarkan 

materi pokok trigonometri serta pokok-pokok bahasan lain khususnya materi 

yang cocok untuk disusun dalam bentuk soal superitem sebagai inovasi baru 

dalam pembelajaran. 

(2) Model pembelajaran Superitem sangat cocok jika digunakan dengan bantuan 

scaffolding. Sebab, peran guru dalam menuntun siswa untuk mencapai 

tahap-tahap taksonomi solo sangat dibutuhkan sehingga scaffolding 

merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh. Selain itu, diperlukan 

persiapan yang matang untuk menyediakan soal-soal yang lebih beragam 

dalam bentuk superitem. 

(3) Bagi siswa yang ingin membentuk karakter rasa ingin tahu dan keterampilan 

pemecahan masalah agar kemampuan pemecahan masalah  meningkat, dapat 

menerapkan tiga proses sederhana yaitu dipaksa, terpaksa, biasa. 

(4) Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan mengembangkan 

pembelajaran matematika yang dapat membentuk karater siswa selain 

karakter rasa ingin tahu, serta pengukuran terhadap aspek yang lainnya.
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JADWAL PENELITIAN 

Hari, Tanggal Kegiatan Kelas 

Senin, 28 Januari 2013 

Observasi awal dengan guru 

matematika SMK Negeri 10 

Semarang. 

- 

Kamis, 2 Mei 2013 
Tes Pendahuluan materi 

trigonometri. 
X RPL 2 

Sabtu, 4 Mei 2013 
Uji coba instrumen tes akhir 

kemampuan pemecahan masalah. 
X RPL 1 

Senin, 6 Mei 2013 
Pertemuan I materi aturan sinus jam 

pelajaran ke 5-6. 
X RPL 2 

Senin, 13 Mei 2013 
Pertemuan II materi aturan kosinus 

jam pelajaran ke 5-6 
X RPL 2 

Kamis, 16 Mei 2013 

Pertemuan III materi luas segitiga 

jika diketahui dua sisi dan satu sudut 

jam pelajaran ke 3-4. 

X RPL 2 

Senin, 20 Mei 2013 

Pertemuan IV materi luas segitiga 

jika diketahui ketiga sisinya jam 

pelajaran ke 5-6. 

X RPL 2 

Kamis, 23 Mei 2013 

Pertemuan V materi luas segi 

banyak beraturan menggunakan 

rumus luas segitiga jam pelajaran ke 

3-4. 

X RPL 2 

Senin, 27 Mei 2013 

Tes akhir kemampuan pemecahan 

masalah materi trigonometri aturan 

sinus, kosinus, dan luas segitiga  jam 

pelajaran ke 5-6. 

X RPL 2 
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KISI-KISI SOAL TES PENDAHULUAN  

PEMECAHAN MASALAH 

 

Sekolah  : SMK N 10 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : X / 2 

Materi    : Trigonometri (Materi Prasyarat) 

Alokasi Waktu : 90 menit 

Jumlah soal  : 7 soal 

Standar Kompetensi : Menerapkan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam pemecahan 

masalah. 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Materi 

Nomor 

Soal 
Indikator Pemecahan Masalah 

Nomor 

Soal 

Bentuk 

Soal 

Menentukan 

dan 

menggunakan 

nilai  

perbandingan 

trigonometri 

suatu sudut. 

a. Perbandingan 

trigonometri suatu 

sudut ditentukan 

dari sisi-sisi  

segitiga siku-siku. 

 

1, 3 

 

a. Kemampuan menunjukkan pemahaman masalah; 

b. Kemampuan mengorganisasi data dan memilih 

informasi yang relevan dalam pemecahan masalah; 

c. Kemampuan menyajikan masalah matematika dalam 

berbagai bentuk; 

d. Kemampuan memilih pendekatan dan metode 

pemecahan masalah secara tepat; 

e. Kemampuan mengembangkan strategi pemecahan 

1,3  

1, 3 

 

1, 3 

 

1, 3 

 

1, 3 

Uraian, 

jawaban 

tertutup 

L
am

p
iran

 4
 

1
7
1
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masalah; 

f. Kemampuan membuat dan menafsirkan model 

matematika dari suatu masalah; 

g. Kemampuan menyelesaikan masalah yang tidak rutin 

 

 

- 

b. Perbandingan 

trigonometri 

digunakan untuk 

menentukan 

panjang sisi dan 

besar sudut 

segitiga siku-siku. 

 

2, 5, 6  

 

a. Kemampuan menunjukkan pemahaman masalah; 

b. Kemampuan mengorganisasi data dan memilih 

informasi yang relevan dalam pemecahan masalah; 

c. Kemampuan menyajikan masalah matematika dalam 

berbagai bentuk; 

d. Kemampuan memilih pendekatan dan metode 

pemecahan masalah secara tepat; 

e. Kemampuan mengembangkan strategi pemecahan 

masalah; 

f. Kemampuan membuat dan menafsirkan model 

matematika dari suatu masalah; 

g. Kemampuan menyelesaikan masalah yang tidak rutin 

2, 5, 6 

2, 5, 6 

 

2, 6 

 

2, 5, 6 

 

2, 5, 6 

2, 5, 6 

 

2, 5, 6 

Uraian, 

jawaban 

tertutup 

 
c. Sudut-sudut 

diberbagai 

kuadran 

ditentukan nilai 

perbandingan 

4, 7 a. Kemampuan menunjukkan pemahaman masalah; 

b. Kemampuan mengorganisasi data dan memilih 

informasi yang relevan dalam pemecahan masalah; 

4 , 7 

4, 7 

 

 

1
7
2
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c. Kemampuan menyajikan masalah matematika dalam 

berbagai bentuk; 

d. Kemampuan memilih pendekatan dan metode 

pemecahan masalah secara tepat; 

e. Kemampuan mengembangkan strategi pemecahan 

masalah; 

f. Kemampuan membuat dan menafsirkan model 

matematika dari suatu masalah; 

g. Kemampuan menyelesaikan masalah yang tidak rutin 

- 

 

4, 7 

 

4, 7 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

  

1
7
3
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SOAL TES PENDAHULUAN 

 

Sekolah  : SMK Negeri 10 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Pokok Bahasan : Trigonometri 

Alokasi Waktu :  2 x 45 menit 

 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama, nomor absen, dan kelas pada sudut kanan atas lembar jawab dan 

kertas buram yang disediakan. 

2. Kerjakan lebih dahulu soal-soal yang anda anggap mudah. 

3. Kerjakan soal dengan jelas dan terstruktur. 

4. Periksalah kembali lembar jawab Anda sebelum diserahkan kepada pengawas. 

5. Berdoalah sebelum mengerjakan. Semoga sukses! 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini! 

1. Suatu garis OP dengan O (0,0) dan P (12,5) membentuk sudut  α terhadap sumbu 

X positif.  Tentukan perbandingan trigonometrinya! 

2. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B, dengan  ∠ BAC = 30° dan panjang sisi 

AC = 30cm.  Hitunglah  panjang sisi BC dan sisi AB. 

3. Jika cot =  , tentukan nilai trigonometri berikut! 

a. Sin  

b. Cos   

4. Tentukan nilai dari sudut istimewa berikut! 

a. Sin 120° 

b. Cos 210° 

c. Tan 300° 

Lampiran 5 
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5. Pada gambar disamping diketahui 

panjang sisi PR = 7 cm dan panjang sisi 

PQ = 24 cm. Jika besar ∠P = 90°, 

tentukan nilai  dan tan ! 

 

 

 

6. Sebuah antena dipasang dengan diberi penguat 

dari kawat seperti pada sketsa disamping. Jika 

diketahui tinggi antena 8 m dan sudut elevasi 30°, 

berapakah panjang kawat tersebut? 

 

7. Hitunglah: sin 210
0
+ cos 310

0
- tan 240

0
. 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

TES PENDAHULUAN 

No. Jawaban Skor 

1. Diketahui: suatu garis OP dengan O (0,0) dan P (12,5) membentuk 

sudut  α terhadap sumbu X positif. 

Ditanya: perbandingan trigonometrinya (sin, cos, tan, csc, sec, cot) 

Penyelesaian: 

Sketsa 

 

 

  

 

 

 

Mencari panjang r terlebih dahulu: 

1316925144512 22r  

a. 
13

5
sin               d. 

5

13
csc  

b. 
13

12
cos   e. 

12

13
sec  

c. 
12

5
tan   f. 

5

12
cot  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 Jumlah 8 

2. Diketahui: segitiga ABC siku-siku di B, ∠ BAC = 30°, dan panjang 

sisi AC = 30cm. 

Ditanya: panjang sisi BC dan AB. 

Penyelesaian: 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

Lampiran 6 
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15

30.
2

1

302

1

30
30sin

sin

a

a

a

a

AC

BC
BAC

o

 

Jadi, pajang sisi BC = 15 cm. 

315

30.3
2

1

30
3

2

1
30cos

c

c

c

Ac

ABo

 

Jadi, panjang sisi 315c cm. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 Jumlah 9 

3. 
Diketahui: 

3

4
cot  

Ditanya: perbandingan trigonometri 

a. sin  

b. cos  

Penyelesaian: 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 
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cot =  
y

x
cot  

52591634 2222 ryxr  

a. 
5

3
sin

r

y
 

b. 
5

4
cos

r

x
 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 Jumlah 6 

4. 
a. Sin 120° = sin (180

0
-60

0
) = sin 60

0
 = 3

2

1
 

Atau sin 120
0 
= cos (90

0 
+ 30

0
) = cos 30

0
 =  3

2

1
 

b. Cos 210° = cos (180
0
 + 30

0
) = -cos 30

0
 = 3

2

1
 

Atau cos Cos 210° = cos (270
0
 – 60

0
) = -sin 60

0
 = 3

2

1
 

c. Tan 300° = tan (360
0
 – 60

0
) = -tan 60

0
 = 3  

Atau Tan 300° = tan (270
0
 – 30

0
) = -tan 30

0
 = 3  

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 Jumlah 6 

5. Diketahui: PR = 7 cm dan PQ = 24 cm, dan ∠ P = 90°. 

Ditanya: nilai tan  dan  

Penyelesaian: 

7

3
3

7

24
tan

PR

PQ
  

Nilai arc.tan 
7

3
3  

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 Jumlah 4 
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6. Diketahui: tinggi antena 8 m dan sudut elevasi 30° 

Ditanya: panjang kawat 

Penyelesaian: 

Panjang kawat = 16

2
1

8
 

Jadi panjang kawat tersebut adalah 16 m. 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 Jumlah 5 

7. Penyelesaian: 

sin 210
0
+ cos 315

0
- tan 240

0
 = 

32
2

1

2

1

60tan45cos30sin

)60180tan()45360cos()30180sin(

000

000000

 

 

 

 

4 

 Jumlah 4 

 Jumlah Skor 42 
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NILAI TES PENDAHULUAN KELAS PENELITIAN 

X-RPL 2 

NO KODE NILAI 

1 P-01 66.67 

2 P-02 100.00 

3 P-03 64.29 

4 P-04 78.57 

5 P-05 47.62 

6 P-06 90.48 

7 P-07 88.10 

8 P-08 100.00 

9 P-09 69.05 

10 P-10 66.67 

11 P-11 59.52 

12 P-12 69.05 

13 P-13 47.62 

14 P-14 59.52 

15 P-15 88.10 

16 P-16 66.67 

17 P-17 78.57 

18 P-18 50.00 

19 P-19 73.81 

20 P-20 100.00 

21 P-21 88.10 

22 P-22 92.86 

23 P-23 83.33 

24 P-24 95.24 

25 P-25 92.86 

26 P-26 23.81 

27 P-27 80.95 

28 P-28 78.57 

29 P-29 66.67 

30 P-30 69.05 

31 P-31 88.10 

32 P-32 95.24 

33 P-33 61.90 

34 P-34 66.67 

35 P-35 90.48 

36 P-36 54.76 

37 P-37 100.00 

38 P-38 100.00 

 

 

Lampiran 7 
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PEMILIHAN SUBJEK DARI KELAS PENELITIAN 

X-RPL 2 

No. Kode Siswa Nilai Ranking Kuartil Subjek 

2 P-02 100.00 1    

8 P-08 100.00 1    

20 P-20 100.00 1   S1 

37 P-37 100.00 1    

38 P-38 100.00 1    

24 P-24 95.24 2    

32 P-32 95.24 2    

22 P-22 92.86 3    

19 P-19 92.86 4 Q1 = 4.5  

33 P-33 90.48 4 Q1 = 4.5 S2 

35 P-35 90.48 4 Q1 = 4.5  

7 P-07 88.10 5   

15 P-15 88.10 5   

21 P-21 88.10 5   

31 P-31 88.10 5   

23 P-23 83.33 6    

27 P-27 80.95 7    

4 P-04 78.57 8    

17 P-17 78.57 8    

6 P-06 78.57 9 Q2 = 9  

25 P-25 73.81 9 Q2 = 9 S3 

9 P-09 69.05 10    

12 P-12 69.05 10    

30 P-30 69.05 10    

1 P-01 66.67 11    

10 P-10 66.67 11    

16 P-16 66.67 11    

29 P-29 66.67 11    

34 P-34 66.67 11    

3 P-03 64.29 12    

28 P-28 61.90 13 Q3=13.5 S4 

11 P-11 59.52 14    

14 P-14 59.52 14    

26 P-26 54.76 15    

18 P-18 50.00 16    

5 P-05 47.62 17    

13 P-13 47.62 17    

36 P-36 23.81 18   S5 
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PERHITUNGAN PEMILIHAN SUBJEK PENELITIAN  

BERDASARKAN KUARTIL 

No Subjek Rangking Kode Siswa 

1. S1 Pertama =1 P-20 

2. S2 

Kuartil 1 

45,4    

4

39
 

4

138

4

1
1

n
Q

 
P-33 

3. S3 

Kuartil 2 

9     

4

78

4

)138(2

4

)1(2
2

n
Q

 
P-25 

4. S4 

Kuartil 3 

135,13     

4

117

4

)138(3
 

4

)1(3
3

n
Q

 
P-28 

5. S5 Terakhir = 18 P-36 

 

 

 

Lampiran 8 
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KISI-KISI SOAL TES UJI COBA 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH (ASPEK KOGNITIF) 

 

Sekolah  : SMK N 10 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : X / 2 

Materi Pokok  : Aturan Sinus, Aturan Kosinus dan Luas Segitiga. 

Alokasi Waktu : 90 menit 

Jumlah soal  : 10 soal 

Standar Kompetensi : Menerapkan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam pemecahan 

masalah. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Indikator Materi Nomor 

Soal 

Indikator Pemecahan Masalah Nomor Soal Bentuk 

Soal 

Menerapkan 

aturan sinus 

dan kosinus 

Aturan 

sinus 

1. Aturan sinus digunakan 

untuk menentukan 

panjang sisi pada suatu 

segitiga 

2. Aturan sinus digunakan 

untuk menentukan besar 

sudut pada suatu 

1, 2, 

dan 3c 

 

 

3a dan 

3b 

a. Kemampuan menunjukkan pemahaman 

masalah; 

b. Kemampuan mengorganisasi data dan 

memilih informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah; 

c. Kemampuan menyajikan masalah 

matematika dalam berbagai bentuk; 

1, 2, dan 3 

 

1, 2, dan 3 

 

 

1, 2, dan 3 

 

Uraian 

L
am

p
iran

 9
 

1
8
3
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segitiga. d. Kemampuan memilih pendekatan dan 

metode pemecahan masalah secara 

tepat; 

e. Kemampuan mengembangkan strategi 

pemecahan masalah; 

f. Kemampuan membuat dan menafsirkan 

model matematika dari suatu masalah; 

g. Kemampuan menyelesaikan masalah 

yang tidak rutin 

1, 2, dan 3 

 

 

1, 2, dan 3 

 

1 dan 2 

 

1 dan 2 

 

 

Aturan 

kosinus 

1. Aturan kosinus 

digunakan untuk 

menentukan panjang 

sisi pada suatu segitiga. 

2. Aturan kosinus 

digunakan untuk 

menentukan besar sudut 

pada suatu segitiga. 

4 dan 

7b 

 

5 dan 

6a 

a. Kemampuan menunjukkan pemahaman 

masalah; 

b. Kemampuan mengorganisasi data dan 

memilih informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah; 

c. Kemampuan menyajikan masalah 

matematika dalam berbagai bentuk; 

d. Kemampuan memilih pendekatan dan 

metode pemecahan masalah secara 

tepat; 

e. Kemampuan mengembangkan strategi 

pemecahan masalah; 

f. Kemampuan membuat dan menafsirkan 

4, 5, 6a, dan 

7b 

4, 5, 6a, dan 

7b 

 

4, 5, 6a, dan 

7b 

4, 5, 6a, dan 

7b 

4, 5, 6a, dan 

7b 

4dan 5 

Uraian 

1
8
4
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model matematika dari suatu masalah; 

g. Kemampuan menyelesaikan masalah 

yang tidak rutin 

4, 5, dan 6a 

Menentukan 

luas suatu 

segitiga 

Luas 

segitiga 

1. Menggunakan rumus 

luas segitiga jika 

diketahui dua sisi dan 

satu sudut. 

2. Menggunakan rumus 

luas segitiga jika 

diketahui ketiga sisinya 

3. Menentukan luas segi 

banyak beraturan 

dengan menggunakan 

rumus luas segitiga 

6b dan 

7a 

 

 

8 

 

 

9 dan 

10 

a. Kemampuan menunjukkan pemahaman 

masalah; 

b. Kemampuan mengorganisasi data dan 

memilih informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah; 

c. Kemampuan menyajikan masalah 

matematika dalam berbagai bentuk; 

d. Kemampuan memilih pendekatan dan 

metode pemecahan masalah secara 

tepat; 

e. Kemampuan mengembangkan strategi 

pemecahan masalah; 

f. Kemampuan membuat dan menafsirkan 

model matematika dari suatu masalah; 

g. Kemampuan menyelesaikan masalah 

yang tidak rutin 

6b, 7a, 8, 9, 

dan 10 

6b, 7a, 8, 9, 

dan 10 

 

6b, 7a, 8, 9, 

dan 10 

6b, 7a, 8, 9, 

dan 10 

 

6b, 7a, 8, 9, 

dan 10 

- 

 

6b, 8, dan 9 

Uraian 

 

1
8
5
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SOAL TES UJI COBA 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH (ASPEK KOGNITIF) 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : X / 2 

Waktu  : 90 menit 

 

PETUNJUK PENGERJAAN 

6. Berdoalah sebelum mengerjakan. 

7. Periksalah soal yang anda terima, lembar soal terdiri dari 10 soal uraian. 

8. Tulislah nama, nomor absen, dan kelas pada sudut kanan atas lembar jawab dan 

kertas buram yang disediakan. 

9. Kerjakan lebih dahulu soal-soal yang anda anggap mudah. 

10. Anda diminta menyelesaiakn soal yang diberikan secara lengkap. Selain jawaban 

akhir, Anda diminta menuliskan semua langkah atau argumentasi yang Anda 

gunakan untuk mencapai jawaban akhir tersebut. 

11. Periksalah kembali lembar jawab Anda sebelum diserahkan kepada pengawas. 

12. Jika telah selesai mengerjakan, serahkan lembar soal, lembar jawab, dan kertas 

buram coretan Anda kepada pengawas. 

13. Anda tidak diperkenankan untuk membuat coretan atau merusak lembar soal. 

 

KERJAKAN SOAL DIBAWAH INI DENGAN JELAS DAN LENGKAP! 

1. Seorang pramuka akan menghitung tinggi pohon. Sudut elevasi seorang pramuka 

dari pandangan mata sampai ke puncak pohon adalah 38
0
, kemudian seorang 

pramuka tersebut berjalan mendekati pohon sejauh 5 meter sehingga membentuk 

sudut elevasi 48
0 

dari pohon. Berapakah tinggi pohon tersebut? 
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B 

A 
C 

D 

2. Perhatikan gambar berikut.  

 

 

 

 

Ruas garis AB menggambarkan bentangan kawat listrik sepanjang 5 km dan titik 

C menggambarkan posisi suatu pabrik. Jika dari titik A ke C dan dari titik B ke C 

di pasang kawat akan terbentuk segitiga ABC dengan  CAB= 30
0
 ABC= 

60
0
. Dari informasi tersebut tentukanlah panjang kawat listrik yang diperlukan 

dari titik B ke ke posisi pabrik atau titik C. 

3. Pada segitiga RST, cmRTR 4,110 0
, dan cmST 7 . Hitunglah: 

a. ,S  

b. T , 

c. Panjang sisi RS. 

4. Titik A dan B disimbolkan sebagai ujung sebuah terowongan yang dilihat dari 

posisi titik C dengan sudut yang dibentuk dari titik A-C-B adalah 45
o
. Jika jarak 

dari titik C ke titik B adalah  p meter dan jarak titik C ke titik A, 2p 2 meter, 

berapakah panjang terowongan tersebut? 

5. Gambar di samping merupakan sketsa 

lokasi lapangan golf. Seorang pemain akan 

memasukkan bolanya dari tempat T 

melalui titik P sebelum dia dapat 

memasukkan bolanya di lubang F. Jarak 

titik T ke P 210 m, jarak titik P ke F 110 m, dan jarak titik T ke F 300 m. 

Tentukan besar sudut TPF agar pemain tersebut dapat memasukan bola di lubang 

F. 

6. Pada segitiga ABC di samping, diketahui AB = 7 

cm, BC = 8 cm, dan AC = 9 cm, titik D adalah 

C 

B 

A 

T  F 

P 

110 m 210 m 

300 m 
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titik tengah AC, sehingga BD adalah garis berat.Tentukan: 

a. sin BAD, 

b. luas segitiga ABC. 

7. Pada segitiga ABC, panjang AB = 8 cm, panjang AC = 6 cm, dan besar  A= 

60
0
.
 
Hitunglah:

 

a. luas segitiga itu,
 

b. panjang sisi BC.
 

8. Jajar genjang ABCD, AB = 10 cm, AD = 12 cm, panjang diagonal BD = 6 cm. 

Hitunglah luas jajar genjang ABCD. 

9. Segi duabelas beraturan mempunyai luas 75 cm2. Berapakah panjang jari-jari 

lingkaran luarnya? 

10. Hitunglah luas segi 6 beraturan yang panjang jari-jari lingkaran luarnya 24 cm. 

 ------------------------------ SELAMAT MENGERJAKAN ---------------------------  
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN TES UJI COBA  

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH (ASPEK KOGNITIF) 

 

No. Jawaban Skor 

1. Diketahui: 
038TAC  

mAB

TBC

5

48 0

 

Ditanya: CT 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

0

00

0000

000

48sin

6,17

616,0175,0

5

38sin10sin

sinsin

10)13238(180

13248180

BTCT

BT

BT

BTAB

BAT

BT

ATB

AB

ATB

ABT

 

024,13

74,06,17
 

Jadi tinggi pohon CT adalah 13,024 meter. 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 Jumlah 10 

A B C 

T 

380 480 

Lampiran 11 
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2. Diketahui: CAB= 30
0
, ABC= 60

0
 

Ditanya: panjang kawat listrik yang diperlukan (BC) 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

Mencari Panjang kawat listrik yang diperlukan dari titik B ke titik C, 

berarti anda harus mencari panjang BC. 

Aturan sinus yang berlaku  

BCA

CABAB
BC

CAB

BC

C

AB

sin

sin

sinsin

 

5,2

1

2

1
5

90sin

30sin5
0

0

 

Jadi panjang kawat listrik yang diperlukan dari titik B ke titik C adalah 2,5 

km. 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 Jumlah 8 

3. Diketahui: segitiga RST, cmRTR 4,110 0
, dan cmST 7 . 

Ditanya:  

a. ,S  

b. T  

1 

1 

 

 

 

C 

B 

A 



191 
 

 

 

c. Panjang sisi RS. 

Penyelesaian: 

a. 
0110sin

7

sin

4

sinsin SR

ST

S

RT
 

0

0

49,32

537,0
7

76,3
sin

7

94,04
sin

7

110sin.4
sin

S

S

S

S

 

Jadi 
049,32S  

b. )49,32110(180)(180 0000 SRT  

000 51,37)49,142(180  

Jadi 
051,37T  

c. Panjang sisi RS 

00 110sin

7

5,37sinsinsin

RS

R

TS

T

RS
 

532,4

939,0

608,07

939,0

7

608,0

RS

RS

RS

 

Jadi panjang sisi RS = 4,532. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 Jumlah 13 

4. Diketahui: titik A, B, dan C. Sudut ACB =  45
o
. Jarak CB = p meter, CA = 

= 2p 2 meter  

Ditanya: panjang terowongan (AB) 

Penyelesaian: 

1 

 

1 
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CACBCACBCAB cos...2222  

2

222

022

5

48

45cos22..2)22(

p

ppp

pppp

 

55 2 ppAB  

Jadi panjang terowongan 5pAB satuan panjang. 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 Jumlah 7 

5. Diketahui: TP = 210 m, PF = 110 m, dan FT = 280 m. 

Ditanya: TPF  

 

 

 

 

 

Penyelesaian: 

Cos 
PFTP

TFPFTP
TPF

..2

222

 

48,0

46200

22200

46200

784001210044100

110.210.2

280110210 222

 

)48,0cos(.arcTPF  

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

C 

A B 

T  F 

P 

110 m 210 m 

300 m 
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0

00

97,118

03,61180
 

Jadi, agar pemain tersebut dapat memasukkan bola di lubang F sudut TPF 

adalah 118,97
0
 

1 

1 

1 

1 

 Jumlah 10 

6. Diketahui: segitiga ABC, Ab = 7 cm, BC = 8 cm, dan AC = 9 cm. BD adalah 

garis berat. 

Ditanya:  

a. sin BAD 

b. Luas segitiga BAD 

Penyelesaian: 

a. Cos 
bc

acb
BAD

2

222

 

21

11

126

66

126

644981

7.9.2

879 222

 

Cos 
21

11
BAD , maka sin

21

58

21

1121 22

BAD
 

Jadi sin 
21

58
BAD  

b. Luas segitiga ABC = Acb sin...
2

1
 

21

5504

21

58
.7.9.

2

1

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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Jadi luas segitiga ABC adalah 2

21

5504
cm  

1 

 Jumlah 10 

7. Diketahui: segitiga ABC, AB = 8 cm, AC = 6 cm, dan besar  A=60
0
.
 

Ditanya: 

a. luas segitiga ABC 

b. panjang sisi BC. 

Penyelesaian: 

a. Dengan rumus luas segitiga, AbcL ABC sin
2

1
, diperoleh: 

060sin.8.6.
2

1
ABCL

 

.312

3
2

1
.8.3

 

Jadi, luas segitiga adalah 312 cm
2
 

b. Dengan aturan cosinus, CosAcbcba ...2222

 diperoleh bahwa 
0222 60cos.8.6.286a

 

13252

52

48100

2

1
.48.26436

2

2

2

a

a

a

a

 

Jadi, panjang sisi BC adalah 132 cm 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 Jumlah 10 

8. Diketahui: Jajar genjang ABCD, dengan AB = 10 cm, AD = 12 cm, panjang 

diagonal BD = 6 cm 

Ditanya: luas jajar genjang ABCD 

1 

 

1 
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A B 

C D 
Penyelesaian: 

Lihat segitiga ABD. 

 

 

 

 

Dengan rumus luas segitiga diperoleh: 

14)12610(
2

1
)(

2

1
ADBDABs  

Luas ))()(( ADsBDsABssABD  

93,29896

2.8.4.14

)1214)(614)(1014(14

 

Luas Segitiga ABD = Luas Segitiga BCD = 29,93  

Luas jajar genjang = Luas Segitiga ABD + Luas Segitiga BCD  

         = 29,93 + 29,93 

         = 59,86 

Jadi luas jajar genjang ABCD = 59,86 cm
2
 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 Jumlah 12 

9. Diketahui: n = 12,  Luas = 75 cm
2
. 

Ditanya: panjang jari-jari lingkaran luarnya (r). 

Penyelesaian: 

Luas segi-n beraturan = 
n

r
n 0

2 360
sin..

2
 

Luas segi-12 beraturan = 
12

360
sin..

2

12 0
2r  

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 
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525

25
3

75

.375

2

1
..675

30sin..675

2

2

2

02

r

r

r

r

r

 

Jadi panjang jari-jari lingkaran luarnya = 5 cm. 

 

 

1 

1 

1 

 Jumlah 8 

10. Diketahui: segi 6 beraturan, jari-jari lingkaran luarnya 24 cm 

Ditanya: luasnya 

Penyelesaian: 

6

360
sin.6.

2

1 0
2RLuas  

3144

3
2

1
576

2

1

60sin24
2

1 02

 

Jadi luas segi 6 beraturan tersebut adalah 3144 . 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 Jumlah 7 

 Jumlah Skor Maksimum 95 

 

Nilai =  
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DAFTAR NILAI KELAS UJICOBA  

TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH (ASPEK KOGNITIF) 

 

No 
Kode 

Siswa 

Item Soal Skor 

(Y) 
Nilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 UC-01 3 5 5 5 2 8 3 4 5 6 46 46 

2 UC-02 6 6 6 4 6 5 5 6 2 3 49 49 

3 UC-03 5 4 4 5 6 7 8 7 4 6 56 56 

4 UC-04 5 3 9 6 2 4 3 7 6 4 49 49 

5 UC-05 3 3 8 7 4 9 8 6 5 6 59 59 

6 UC-06 4 4 8 8 8 5 6 3 3 4 53 53 

7 UC-07 2 3 7 7 7 8 8 3 4 5 54 54 

8 UC-08 4 5 7 5 3 8 9 9 3 5 58 58 

9 UC-09 6 7 2 6 6 7 4 5 6 2 51 51 

10 UC-10 5 6 10 7 2 9 10 12 6 7 74 74 

11 UC-11 2 6 8 0 4 6 6 5 7 3 47 47 

12 UC-12 7 3 10 7 8 9 8 7 5 3 67 67 

13 UC-13 6 3 5 4 3 4 4 5 4 7 45 45 

14 UC-14 0 3 1 6 1 7 5 7 6 4 40 40 

15 UC-15 4 6 6 6 8 9 7 9 9 5 69 69 

16 UC-16 7 5 3 5 8 8 7 7 8 6 64 64 

17 UC-17 2 3 4 6 3 9 3 3 5 3 41 41 

18 UC-18 3 2 8 4 6 3 7 8 2 3 46 46 

19 UC-19 3 6 3 6 2 3 6 3 9 5 46 46 

20 UC-20 7 3 6 7 2 9 8 4 7 7 60 60 

21 UC-21 5 2 2 5 5 3 7 3 4 2 38 38 

22 UC-22 5 4 7 7 8 5 8 7 7 2 60 60 

23 UC-23 6 3 5 8 3 5 3 0 3 5 41 41 

24 UC-24 2 2 2 4 5 5 6 3 6 3 38 38 

25 UC-25 5 4 5 8 7 3 6 6 3 3 50 50 

26 UC-26 4 5 7 8 3 8 5 7 2 2 51 51 

27 UC-27 3 2 4 7 5 7 4 6 6 5 49 49 

28 UC-28 3 5 3 6 6 2 6 0 0 4 35 35 

29 UC-29 4 3 4 6 3 8 8 3 2 2 43 43 

30 UC-30 6 4 3 4 6 2 3 3 3 3 37 37 

31 UC-31 3 5 2 3 4 3 8 6 4 4 42 42 

32 UC-32 2 4 6 7 8 3 7 3 0 7 47 47 

33 UC-33 5 2 5 6 3 8 3 4 5 7 48 48 

34 UC-34 3 2 4 6 5 1 5 9 4 5 44 44 

35 UC-35 5 5 3 8 2 7 7 9 3 7 56 56 

36 UC-36 4 3 2 2 4 8 5 3 6 5 42 42 

37 UC-37 2 3 2 6 8 5 8 9 2 3 48 48 

38 UC-38 1 5 6 5 5 4 5 6 6 2 45 45 
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ANALISIS VALIDITAS, RELIABILITAS, DAYA PEMBEDA, 

DAN TINGKAT KESUKARAN SOAL UJI COBA 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V
al

id
it

as
 

∑ X 144 234 219 215 193 249 262 240 203 223 

∑ X
2 

20736 54756 47961 46225 37249 62001 68644 57600 41209 49729 

∑ XY 8439 13718 13040 12646 11284 14850 15550 14357 11862 13016 

 0.230 0.424 0.445 0.490 0.244 0.606 0.637 0.586 0.254 0.386 

 0,320   

Kriteria Tidak Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Tidak Valid 

D
ay

a 
P

em
b
ed

a 

MH 4.182 6.091 7 6.182 4.818 8.000 8.000 7.727 6.182 5.818 

ML 2.909 4.545 3,818 4.364 3.364 5.000 4.727 4.182 5.364 4.636 

∑ 
2 32.149 25.810 57 15.421 76.421 8.000 24.000 60.471 61.421 13.785 

∑ 
2
 66.446 39.793 39,058 31.504 33.231 89.000 41.835 24.149 31.777 35.050 

N 10 8 13 8 11 10 11 12 10 7 

T 1.420 2.001 3,405 2.784 1.457 3.195 4.230 4.042 0.889 1.774 

 1,734   

Kriteria Tidak sign Sign Sign Tidak sign sign sign tidak sign 

T
in

g
k
at

 

K
es

u
li

ta
n
 Mean 3.692 6.000 5.615 5.513 4.949 6.385 6.718 6.154 5.205 5.718 

TK (%) 0.369 0.750 0.432 0.689 0.450 0.638 0.611 0.513 0.521 0.817 

Kriteria Sedang Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Mudah 

R
el

ia
b

il
it

as
 

2 
4.279 3.434 8.510 2.934 5.318 6.470 4.908 7.519 5.096 2.334 

2
 total 50,801 

 0,493 

 0,320 

Kriteria Reliabel 

Keterangan Tidak Dipakai Tidak Dipakai Tidak Tidak Dipakai Dipakai Tidak Dipakai 
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PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL NOMOR 1 

 

Rumus yang digunakan adalah : 

 

Kriteria pengambilan keputusan: dengan taraf signifikan 5%, jika harga  > , 

maka butir soal tersebut valid. 

Tabel perhitungannya adalah sebagai berikut. 

No Kode 
Butir Soal 

( ) 
    

1 UC-22 5 79 25 6241 395 

2 UC-10 5 74 25 5476 370 

3 UC-23 6 74 36 5476 444 

4 UC-15 4 72 16 5184 288 

5 UC-12 1 68 1 4624 68 

6 UC-16 7 68 49 4624 476 

7 UC-26 4 68 16 4624 272 

8 UC-29 4 68 16 4624 272 

9 UC-34 3 68 9 4624 204 

10 UC-20 7 65 49 4225 455 

11 UC-05 3 64 9 4096 192 

12 UC-35 5 64 25 4096 320 

13 UC-06 4 60 16 3600 240 

14 UC-07 2 60 4 3600 120 

15 UC-24 2 60 4 3600 120 

16 UC-03 5 58 25 3364 290 

17 UC-08 4 57 16 3249 228 

18 UC-27 3 57 9 3249 171 

19 UC-32 2 56 4 3136 112 

20 UC-02 7 55 49 3025 385 

21 UC-04 5 55 25 3025 275 

22 UC-33 5 55 25 3025 275 

23 UC-28 3 54 9 2916 162 

24 UC-37 0 54 0 2916 0 

25 UC-11 2 53 4 2809 106 

26 UC-18 3 52 9 2704 156 

27 UC-09 6 51 36 2601 306 
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28 UC-19 3 51 9 2601 153 

29 UC-01 3 49 9 2401 147 

30 UC-13 6 49 36 2401 294 

31 UC-36 4 49 16 2401 196 

32 UC-25 5 48 25 2304 240 

33 UC-14 0 47 0 2209 0 

34 UC-30 8 47 64 2209 376 

35 UC-38 0 47 0 2209 0 

36 UC-17 0 43 0 1849 0 

37 UC-31 3 42 9 1764 126 

38 UC-21 5 41 25 1681 205 

 
Jumlah 144     

 
Kuadrat 20736     

 

 

 

 

 

Harga  dikonsultasikan dengan harga  pada tabel r product moment. 

Harga  dengan  dan  adalah . 

Diperoleh  <  , maka butir soal nomor 1 tidak valid.
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PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL TES UJICOBA 

 

Untuk menghitung reliabilitas tes bentuk uraian digunakan rumus alpha sebagai 

berikut. 

 

Kriteria pengambilan keputusan: dengan taraf signifikan 5%,  jika harga , maka 

soal tes ujicoba tersebut reliabel. 

Perhitungan: 
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Harga  dikonsultasikan dengan harga  pada tabel r product moment. 

Harga  dengan  dan  adalah 0,320. 

Diperoleh  >  , maka soal tes uji coba reliabel. 
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PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL 

Untuk menghitung tingkat kesukaran digunakan rumus: 

 

 

Tabel perhitungannya adalah sebagai berikut. 

Butir Soal ∑ X Mean Skor ideal P 

1 144 3,692 10 0,369 

2 234 6,000 8 0,750 

3 219 5,615 13 0,432 

4 215 5,513 8 0,689 

5 193 4,949 11 0,449 

6 249 6,385 10 0,638 

7 262 6,718 11 0,610 

8 240 6,154 12 0,512 

9 203 5,205 10 0,520 

10 223 5,718 7 0,816 

Dengan klasifikasi indeks kesukaran sebagai berikut. 

P Keterangan  

0,00 – 0,30 Soal sukar 

0,31 – 0,70 Soal sedang 

0,71 – 1,00 Soal mudah 

Hasil klasifikasi tiap butir soal adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

Butir Soal P Keterangan 

1 0,369 Sedang 

2 0,750 Mudah 

3 0,432 Sedang 

4 0,689 Sedang 

5 0,449 Sedang 

6 0,638 Sedang 

7 0,610 Sedang 

8 0,512 Sedang 

9 0,520 Sedang 

10 0,816 Mudah 
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PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL NOMOR 1 

 

Tabel Perhitungannya sebagai berikut. 

 

 

 

 

No Kode Butir Soal 10 Skor Total 

1 UC-22 5 79 

2 UC-10 5 74 

3 UC-23 6 74 

4 UC-15 4 72 

5 UC-12 1 68 

6 UC-16 7 68 

7 UC-26 4 68 

8 UC-29 4 68 

9 UC-34 3 68 

10 UC-20 7 65 

11 UC-05 3 64 

12 UC-35 5 64 

13 UC-06 4 60 

14 UC-07 2 60 

15 UC-24 2 60 

16 UC-03 5 58 

17 UC-08 4 57 

18 UC-27 3 57 

19 UC-32 2 56 

20 UC-02 7 55 

21 UC-04 5 55 

22 UC-33 5 55 

23 UC-28 3 54 

24 UC-37 0 54 

25 UC-11 2 53 

26 UC-18 3 52 

27 UC-09 6 51 

28 UC-19 3 51 

29 UC-01 3 49 

30 UC-13 6 49 

31 UC-36 4 49 

32 UC-25 5 48 

33 UC-14 0 47 

34 UC-30 8 47 

35 UC-38 0 47 

36 UC-17 0 43 

37 UC-31 3 42 

38 UC-21 5 41 
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N  = 38 

 

  

  

Kelompok Atas Kelompok Bawah 

No Kode   ( )
2
 Kode   ( )

2
 

1 UC-22 5 0.818 0.669 UC-01 3 0.091 0.008 

2 UC-10 5 0.818 0.669 UC-13 6 0.091 0.008 

3 UC-23 6 1.818 3.306 UC-36 4 3.091 9.554 

4 UC-15 4 -0.182 0.033 UC-25 5 -2.909 8.463 

5 UC-12 1 -3.182 10.124 UC-14 0 1.091 1.190 

6 UC-16 7 2.818 7.942 UC-30 8 2.091 4.372 

7 UC-26 4 -0.182 0.033 UC-38 0 5.091 25.917 

8 UC-29 4 -0.182 0.033 UC-17 0 -2.909 8.463 

9 UC-34 3 -1.182 1.397 UC-31 3 -2.909 8.463 

10 UC-20 7 2.818 7.942 UC-21 5 0.091 0.008 

 Jumlah 46  32,149  32  66,446 

  4,182    2,909   

 

 

 

 1,419 

Harga  dengan  dan  adalah 1,734. 

Karena , maka daya pembeda butir soal 1 adalah tidak signifikan.
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KISI-KISI SOAL TES AKHIR  

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH (ASPEK KOGNITIF) 

 

Sekolah  : SMK N 10 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : X / 2 

Materi Pokok  : Aturan Sinus, Aturan Kosinus dan Luas Segitiga. 

Alokasi Waktu : 90 menit 

Jumlah soal  : 10 soal 

Standar Kompetensi : Menerapkan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam pemecahan 

masalah. 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Materi 
Nomor 

Soal 
Indikator Pemecahan Masalah Nomor Soal 

Bentuk 

Soal 

Menerapkan aturan 

sinus dan kosinus 

Aturan 

sinus  

Aturan sinus digunakan untuk 

menentukan panjang sisi atau 

besar sudut pada suatu segitiga 

 

 1 a. Kemampuan menunjukkan pemahaman 

masalah; 

b. Kemampuan mengorganisasi data dan 

memilih informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah; 

c. Kemampuan menyajikan masalah 

matematika dalam berbagai bentuk; 

d. Kemampuan memilih pendekatan dan 

metode pemecahan masalah secara tepat; 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Uraian 

L
am

p
iran

 1
8

 
2
0
6
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e. Kemampuan mengembangkan strategi 

pemecahan masalah; 

f. Kemampuan membuat dan menafsirkan 

model matematika dari suatu masalah; 

g. Kemampuan menyelesaikan masalah yang 

tidak rutin 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Aturan 

kosinus 

Aturan kosinus digunakan untuk 

menentukan panjang sisi atau 

besar sudut pada suatu segitiga. 

 

2 dan 

3b 

 

 

a. Kemampuan menunjukkan pemahaman 

masalah; 

b. Kemampuan mengorganisasi data dan 

memilih informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah; 

c. Kemampuan menyajikan masalah 

matematika dalam berbagai bentuk; 

d. Kemampuan memilih pendekatan dan 

metode pemecahan masalah secara tepat; 

e. Kemampuan mengembangkan strategi 

pemecahan masalah; 

f. Kemampuan membuat dan menafsirkan 

model matematika dari suatu masalah; 

g. Kemampuan menyelesaikan masalah yang 

tidak rutin 

2 dan 3b 

 

2 dan 3b 

 

 

2 dan 3b 

 

2 dan 3b 

 

2 dan 3b 

 

2 

 

2 

Uraian 

Menentukan luas 

suatu segitiga 

Luas 

segitiga  

1. Menggunakan rumus luas 

segitiga jika diketahui dua sisi 

dan satu sudut. 

2. Menggunakan rumus luas 

segitiga jika diketahui ketiga 

sisinya. 

3. Menentukan luas segi banyak 

3a 

 

 

4 

 

 

5 

a. Kemampuan menunjukkan pemahaman 

masalah; 

b. Kemampuan mengorganisasi data dan 

memilih informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah; 

c. Kemampuan menyajikan masalah 

matematika dalam berbagai bentuk; 

3a, 4 dan 5 

 

3a, 4 dan 5 

 

 

3a, 4, dan 5 

 

Uraian 

2
0
7
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beraturan dengan 

menggunakan rumus luas 

segitiga 

d. Kemampuan memilih pendekatan dan 

metode pemecahan masalah secara tepat; 

e. Kemampuan mengembangkan strategi 

pemecahan masalah; 

f. Kemampuan membuat dan menafsirkan 

model matematika dari suatu masalah; 

g. Kemampuan menyelesaikan masalah yang 

tidak rutin 

3a, 4 dan 5 

 

 

3a, 4 dan 5 

 

- 

 

4 

 

2
0
8
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SOAL TES AKHIR 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH (ASPEK KOGNITIF) 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : X / 2 

Waktu  : 90 menit 

 

PETUNJUK PENGERJAAN 

1. Tulislah nama, nomor absen, dan kelas pada sudut kanan atas lembar jawab dan 

kertas buram yang disediakan. 

2. Kerjakan lebih dahulu soal-soal yang anda anggap mudah. 

3. Kerjakan soal dengan diawali menulis: Diketahu, Ditanya, Penyelesaian (secara 

terstruktur). 

4. Periksalah kembali lembar jawab Anda sebelum diserahkan kepada pengawas. 

5. Berdoalah sebelum mengerjakan. Semoga sukses! 

 

KERJAKAN SOAL DIBAWAH INI DENGAN LENGKAP DAN BENAR! 

1. Perhatikan gambar berikut.  

 

 

 

Ruas garis AB merupakan bentangan kawat listrik sepanjang 5 km dan titik C 

menggambarkan posisi pabrik. Jika dari titik A ke C dan dari titik B ke C di 

pasang kawat akan terbentuk segitiga ABC dengan  CAB= 30
0
 ABC= 60

0
. 

Dari informasi tersebut tentukanlah panjang kawat listrik yang diperlukan dari 

titik B ke titik C. 

2. Diketahui A dan B adalah titik-titik ujung sebuah terowongan yang dilihat dari C 

dengan sudut ACB = 45
o
. Jika jarak CB = p meter dan CA = 2p 2 meter, maka 

panjang terowongan itu adalah... 

3. Pada segitiga ABC, AB = 8 cm, AC 

= 6 cm, dan besar  A=60
0
.
 

Hitunglah:
 

C 

B 

A 

T  F 

P 

110 m 210 m 

300 m 
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a. luas segitiga itu,
 

b. panjang sisi BC.
 

4. Jajar genjang ABCD, AB = 10 cm, AD = 12 cm, panjang diagonal BD = 6 cm. 

Hitunglah luas jajar genjang ABCD. 

5. Hitunglah luas segi 6 beraturan yang panjang jari-jari lingkaran luarnya 24 cm. 

----------------------------------- SELAMAT MENGERJAKAN ----------------------------  
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN TES UJI COBA  

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH (ASPEK KOGNITIF) 

 

No. Jawaban Skor 

1. Diketahui: CAB= 30
0
, ABC= 60

0
 

Ditanya: panjang kawat listrik yang diperlukan (BC) 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

Mencari Panjang kawat listrik yang diperlukan dari titik B ke titik C, 

berarti anda harus mencari panjang BC. 

Aturan sinus yang berlaku  

BCA

CABAB
BC

CAB

BC

C

AB

sin

sin

sinsin

 

5,2

1

2

1
5

90sin

30sin5
0

0

 

Jadi panjang kawat listrik yang diperlukan dari titik B ke titik C adalah 2,5 

km. 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 Jumlah 8 

2. Diketahui: titik A, B, dan C. Sudut ACB =  45
o
. Jarak CB = p meter, CA = 

= 2p 2 meter  

Ditanya: panjang terowongan (AB) 

1 

 

1 
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Penyelesaian: 

 

 

 

 

CACBCACBCAB cos...2222
 

2

222

022

5

48

45cos22..2)22(

p

ppp

pppp

 

55 2 ppAB  

Jadi panjang terowongan 5pAB satuan panjang. 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 Jumlah 7 

3. Diketahui: segitiga ABC, AB = 8 cm, AC = 6 cm, dan besar  A=60
0
.
 

Ditanya: 

c. luas segitiga ABC 

d. panjang sisi BC. 

Penyelesaian: 

c. Dengan rumus luas segitiga, AbcL ABC sin
2

1
, diperoleh: 

060sin.8.6.
2

1
ABCL

 

.312

3
2

1
.8.3

 

Jadi, luas segitiga adalah 312 cm
2
 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

A B 

C 
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A B 

C D 

d. Dengan aturan cosinus, CosAcbcba ...2222

 diperoleh bahwa 
0222 60cos.8.6.286a

 

13252

52

48100

2

1
.48.26436

2

2

2

a

a

a

a

 

Jadi, panjang sisi BC adalah 132 cm 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 Jumlah 10 

4. Diketahui: Jajar genjang ABCD, dengan AB = 10 cm, AD = 12 cm, panjang 

diagonal BD = 6 cm 

Ditanya: luas jajar genjang ABCD 

Penyelesaian: 

Lihat segitiga ABD. 

 

 

 

 

Dengan rumus luas segitiga diperoleh: 

14)12610(
2

1
)(

2

1
ADBDABs  

Luas ))()(( ADsBDsABssABD  

93,29896

2.8.4.14

)1214)(614)(1014(14

 

Luas Segitiga ABD = Luas Segitiga BCD = 29,93  

Luas jajar genjang = Luas Segitiga ABD + Luas Segitiga BCD  

         = 29,93 + 29,93 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 
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         = 59,86 

Jadi luas jajar genjang ABCD = 59,86 cm
2
 

1 

1 

 Jumlah 12 

5. Diketahui: segi 6 beraturan, jari-jari lingkaran luarnya 24 cm 

Ditanya: luasnya 

Penyelesaian: 

6

360
sin.6.

2

1 0
2RLuas  

3144

3
2

1
576

2

1

60sin24
2

1 02

 

Jadi luas segi 6 beraturan tersebut adalah 3144 . 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 Jumlah 7 

 Jumlah Skor Maksimum 44 

 

Nilai =  
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RUBRIK PENSKORAN KARAKTER RASA INGIN TAHU 

(ASPEK AFEKTIF) 

  
  No. Indikator Keterangan Skor 

1 Memperhatikan penjelasan 

guru di kelas. 

Tidak menunjukkan sikap memperhatikan 

penjelasan guru sama sekali. 
1 

Menunjukkan sikap memperhatikan 

penjelasan guru tetapi terlihat kurang 

antusias. 

2 

Menunjukkan sikap memperhatikan 

penjelasan guru tetapi biasa saja. 
3 

Menunjukkan sikap memperhatikan 

penjelasan guru dengan antusias. 
4 

2 Mendengarkan penjelasan 

teman di kelas. 

Tidak menunjukkan sikap mendengarkan 

penjelasan teman saat diskusi di kelas. 
1 

Menunjukkan sikap mendengarkan 

penjelasan teman tetapi terlihat kurang 

antusias. 

2 

Menunjukkan sikap mendengarkan 

penjelasan teman tetapi biasa saja. 
3 

Menunjukkan sikap mendengarkan 

penjelasan teman dengan antusias. 
4 

3 Bertanya kepada teman/ guru 

tentang materi yang sedang 

dibahas dan belum 

dimengerti. 

Tidak berusaha bertanya kepada teman/guru 

apabila belum paham dengan materi yang 

dibahas 

1 

Menunjukkan sikap ingin bertanya dan 

berdiskusi tentang materi yang belum 

dimengerti pada saat dibahas, tetapi tidak 

berani. 

2 

Jarang bertanya atau menyatakan pendapat 

secara spontan dan tidak malu-malu tentang 

materi yang dibahas dan belum dimengerti. 

3 

Sering bertanya atau menyatakan pendapat 

secara spontan dan tidak malu-malu tentang 

materi yang dibahas dan belum dimengerti. 

4 

4 Membaca tentang  hal-hal 

baru. 

Tidak pernah membaca  tentang hal-hal 

yang baru terjadi. 
1 

Menunjukkan sikap membaca tentang hal-

hal baru tetapi terlihat malas. 
2 

Membaca hal-hal  yang baru saja terjadi dan 

terlihat biasa saja. 
3 
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Menunjukkan sikap antusias untuk 

membaca  yang baru terjadi 
4 

5 Mendiskusikan tentang hal-

hal baru . 

Tidak pernah mendiskusikan  tentang hal-

hal baru. 
1 

Menunjukkan sikap mendiskusikan tentang 

hal-hal baru tetapi terlihat kurang antusias. 
2 

Mendiskusikan hal-hal  yang baru saja 

terjadi dan terlihat biasa saja. 
3 

Menunjukkan sikap antusias untuk 

mendiskusikan hal-hal baru. 
4 

6 Membaca selain dari buku 

atau bahan ajar  yang 

digunakan guru di kelas 

tentang materi yang dibahas 

dikelas. 

Tidak berusaha membaca buku  atau bahan 

ajar  selain yang digunakan guru di kelas. 
1 

Pernah membaca buku selain yang 

digunakan guru dikelas terkait materi yang 

dibahas. 

2 

Cukup sering membaca buku selain yang 

digunakan guru dikelas terkait materi yang 

dibahas. 

3 

Sering membaca buku selain yang 

digunakan guru di kelas,  terkait materi 

pelajaran yang dibahas. 

4 

7 Bertanya kepada guru/teman 

tentang materi pelajaran di 

luar jam pelajaran. 

Tidak pernah bertanya kepada guru/ teman 

di luar jam pelajaran tentang materi yang 

dibahas. 

1 

Bertanya kepada guru/ teman di luar jam 

pelajaran tentang materi yang dibahas. 
2 

Sering bertanya kepada guru/ teman di luar 

jam pelajaran tentang materi yang dibahas. 
3 

Sering mengajukan pertanyaan yang 

berbobot kepada guru/ teman di luar jam 

pelajaran tentang materi yang dibahas. 

4 

8 Bertanya kepada guru/ teman 

tentang sesuatu yang terkait 

dengan materi pelajaran yang 

sedang dibahas tetapi tidak/ 

belum dibahas oleh guru di 

kelas. 

Tidak pernah bertanya tentang sesuatu yang 

terkait dengan materi pelajaran yang tidak/ 

belum dibahas oleh guru di kelas.. 

1 

Hanya sesekali bertanya tentang sesuatu 

yang terkait dengan materi pelajaran yang 

tidak/ belum dibahas oleh guru di kelas. 

2 

Cukup sering bertanya tentang sesuatu yang 

terkait dengan materi pelajaran yang tidak/ 

belum dibahas oleh guru di kelas. 

3 

Sering bertanya tentang sesuatu yang terkait 4 
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dengan materi pelajaran yang tidak/ belum 

dibahas oleh guru di kelas. 

9 Mengerjakan soal yang 

diberikan guru dan mencari 

tahu penyelesaiannya sendiri. 

Tidak pernah mengerjakan soal yang 

diberikan guru. 
1 

Jarang mengerjakan soal yang diberikan 

guru, dan tidak mencari tahu 

penyelesaiannya sendiri. 

2 

Sudah sering mengerjakan soal yang 

diberikan guru, namun terkadang tidak 

mencari tahu penyelesaiannya sendiri. 

3 

Mengerjakan soal yang diberikan guru, dan  

mencari tahu penyelesaiannya sendiri. 
4 

10 Mengerjakan soal latihan di 

buku meskipun belum 

diperintah oleh guru. 

Tidak mengerjakan soal yang belum 

diberikan guru. 
1 

Jarang mengerjakan soal yang belum 

diberikan guru. 
2 

Sudah mengerjakan soal yang diberikan 

guru, namun terkadang tidak mencari tahu 

penyelesaiannya sendiri. 

3 

Mengerjakan soal yang diberikan guru, dan 

mencari tahu penyelesaiannya sendiri. 
4 

11 Menikmati dan keasyikan 

dalam mengerjakan sesuatu. 

Tidak menunjukkan sikap menikmati dan 

keasyikan dalam mengerjakan sesuatu sama 

sekali. 

1 

Menunjukkan sikap kurang menikmati dan 

kurang keasyikan dalam mengerjakan 

sesuatu. 

2 

Menunjukkan sikap menikmati  tetapi 

kurang keasyikan dalam mengerjakan 

sesuatu, atau sebaliknya. 

3 

Menunjukkan sikap menikmati dan 

keasyikan dalam mengerjakan sesuatu. 
4 

12 Mencari hal-hal baru yang 

dapat dilakukan atau dilihat 

dimanapun berada. 

Tidak pernah mencari hal-hal baru 

dimanapun berada. 
1 

Jarang mencari hal-hal baru dimanapun 

berada. 
2 

Mencari hal-hal baru dimanapun berada 

tetapi tidak tuntas. 
3 

Mencari hal-hal baru dimanapun berada 

dengan tuntas. 
4 

13 Mencari-cari peluang untuk Tidak mencari-cari peluang untuk 1 
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menambah wawasan. menambah wawasan. 

Jarang mencari-cari peluang untuk 

menambah wawasan. 
2 

Mencari-cari peluang untuk menambah 

wawasan meskipun tidak tuntas. 
3 

Mencari-cari peluang untuk menambah 

wawasan dengan tuntas. 
4 

14 Mencari tahu asal-usul 

tentang  hal-hal yang baru 

didapatkan. 

Tidak peduli darimana sesuatu ada atau 

terjadi. (misal rumus). 
1 

Kadang -kadang mencari tahu asal-usul 

tentang hal-hal yang baru didapatkan. 
2 

Mencari tahu asal-usul tentang hal-hal yang 

baru didapatkan dan merasa perlu. 
3 

Mencari tahu asal-usul tentang hal-hal yang 

baru didapatkan tetapi tidak merasa perlu 

mengetahui. 

4 

15 Berusaha mencari informasi 

bila dihadapkan dengan 

masalah. 

Tidak berusaha mancari informasi bila 

dihadapkan masalah. 
1 

Kadang-kadang mencari informasi bila 

dihadapkan masalah. 
2 

Berusaha mencari informasi bila 

dihadapkan dengan masalah tetapi tidak 

tuntas. 

3 

Berusaha mencari informasi bila 

dihadapkan dengan masalah dengan tuntas. 
4 
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LEMBAR OBSERVASI  

KARAKTER RASA INGIN TAHU (ASPEK AFEKTIF) 

 

Nama Siswa : .............................. 

Kelas  : .............................. 

  

No. Indikator 
Pertemuan 

1 2 3 4 5 

1 Memperhatikan penjelasan guru di kelas.          

2 Mendengarkan penjelasan teman di kelas.          

3 
Bertanya kepada teman/ guru tentang materi 

yang sedang dibahas dan belum dimengerti.         

 

4 Membaca tentang  hal-hal baru.           

5 Mendiskusikan tentang hal-hal baru .          

6 

Membaca selain dari buku atau bahan ajar  

yang digunakan guru di kelas tentang materi 

yang dibahas dikelas.         

 

7 
Bertanya kepada guru/teman tentang materi 

pelajaran di luar jam pelajaran.         

 

8 

Bertanya kepada guru/ teman tentang sesuatu 

yang terkait dengan materi pelajaran yang 

sedang dibahas tetapi tidak/ belum dibahas 

oleh guru di kelas.         

 

9 
Mengerjakan soal yang diberikan guru dan 

mencari tahu penyelesaiannya sendiri.         

 

10 
Mengerjakan soal di buku meskipun belum 

diperintah oleh guru.         

 

11 
Menikmati dan keasyikan dalam mengerjakan 

sesuatu.         

 

12 
Mencari hal-hal baru yang dapat dilakukan 

atau dilihat dimanapun berada.         

 

13 
Mencari-cari peluang untuk menambah 

wawasan.         

 

14 
Mencari tahu asal-usul tentang  hal-hal yang 

baru didapatkan.         

 

15 
Berusaha mencari informasi bila dihadapkan 

dengan masalah.         
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PEDOMAN WAWANCARA 

KARAKTER RASA INGIN TAHU (ASPEK AFEKTIF) 

 

Dalam rangka mengumpulkan data dari informasi di lapangan melalui 

wawancara maka disusun pedoman wawancara seperti berikut ini. Pedoman ini dapat 

berkembang sesuai dengan situasi pada saat dilakukan wawancara mendalam dengan 

informan. Daftar item pertanyaan berdasarkan pokok permasalahan penelitian adalah 

sebagai berikut.  

1. Memperhatikan penjelasan guru. 

a. Apakah kamu memperhatikan penjelasan guru saat pelajaran? 

b. Apakah  kamu penasaran dengan materi yang dijalaskan guru di kelas? 

c. Apakah menurutmu mencatat dan membaca saja sudah cukup mengerti 

tanpa harus memperhatikan penjelasan guru? 

2. Mendengarkan penjelasan teman di kelas. 

a. Apakah kamu mendengarkan penjelasan temanmu ketika presentasi atau 

diskusi di kelas? 

b. Bagaimana sikapmu ketika temanmu sedang presentasi di depan kelas? 

3. Bertanya kepada teman/ guru tentang materi yang sedang dibahas dan belum 

dimengerti. 

a. Apa yang kamu lakukan jika kamu belum mengerti atau mengalami 

kesulitan terkait materi yang dibahas? 

b. Apakah benar jika bertanya kepada teman lebih cepat mengerti dibanding 

bertanya kepada guru tentang sesuatu yang belum dimengerti? 

4. Membaca tentang  hal-hal baru. 

a. Apakah kamu mengetahui tentang hal-hal yang baru? 

b. Apakah kamu penasaran jika membaca judul (bacaan) yang menurutmu 

baru? 

5. Mendiskusikan tentang hal-hal baru. 
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a. Apakah kamu pernah mendiskusikan hal-hal yang baru? 

b. Apakah kamu merasa ingin berbagi cerita dengan temanmu tentang 

sesuatu yang baru? 

6. Membaca selain dari buku atau bahan ajar  yang digunakan guru di kelas 

tentang materi yang dibahas dikelas. 

a. Apakah kamu membaca buku selain yang digunakan guru di kelas? 

b. Sumber belajar apa saja yang kamu baca atau kamu gunakan selain yang 

dipakai guru di kelas? 

c. Apakah kamu suka membaca buku di perpustakaan? 

7. Bertanya kepada guru/teman tentang materi pelajaran di luar jam pelajaran. 

a. Apakah kamu pernah bertanya pada guru/teman tentang materi pelajaran 

di luar jam pelajaran? 

b. Apakah sepulang sekolah kamu belajar kelompok dengan teman? 

c. Jika kesulitan mengerjakan PR dan tidak sempat belajar kelompok apakah 

kamu saling bertanya dengan teman melalui sms/ media lain? 

8. Bertanya kepada guru/ teman tentang sesuatu yang terkait dengan materi 

pelajaran yang sedang dibahas tetapi tidak/ belum dibahas oleh guru di kelas. 

a. Apakah kamu pernah bertanya tentang sesuatu yang terkait pelajaran 

tetapi belum dijelaskan guru di kelas? 

9. Mengerjakan soal yang diberikan guru dan mencari tahu penyelesaiannya 

sendiri. 

a. Apakah kamu selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru? 

b. Apakah kamu pensarana dengan soal-soal yang diberikan guru dengan 

mencoba mengerjakan sendiri? 

10. Mengerjakan soal latihan di buku meskipun belum diperintah oleh guru. 

a. Apakah kamu mengerjakan soal-soal yang belum ditugaskan oleh guru? 

b. Bagaimana pendapatmu tentang matematika yang terkesan banyak latihan 

soal? 

11. Menikmati dan keasyikan dalam mengerjakan sesuatu. 
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a. Apakah kamu merasa pelajaran matematika di kelas lebih lama dibanding 

pelajaran yang lain? 

b. Apakah kamu merasa diskusi kelompok di kelas terlalu cepat waktunya? 

12. Mencari hal-hal baru yang dapat dilakukan atau dilihat dimanapun berada. 

a. Apakah kamu mencari-cari hal-hal yang baru atau sesuatu yang belum 

pernah dibahas oleh guru untuk ditanyakan di kelas? 

b. Apakah kamu mendapatkan hal-hal baru dimanapun, yang menarik untuk 

di diskusikan dengan teman? 

13. Mencari-cari peluang untuk menambah wawasan. 

a. Apakah kamu menggunakan lab.komputer di sekolah untuk menambah 

wawasan? 

b. Jika kamu ingin mengetahui sesuatu untuk menambah wawasanmu apakah 

kamu mencari tahu sampai tuntas? 

14. Mencari tahu asal-usul tentang  hal-hal yang baru didapatkan. 

a. Apakah menurutmu guru perlu menjelaskan tentang bagaimana sebuah 

rumus diturunkan? 

b. Penjelasan guru tentang penggunaan rumus dalam kehidupan sehari-hari 

apakah membuatmu antusias dalam belajar? 

15. Berusaha mencari informasi bila dihadapkan dengan masalah. 

a. Apa yang kamu lakukan jika dihadapkan dengan masalah? 

b. Jika susah menemukan solusinya apakah kamu tetap berusaha 

menyelesaikannya sampai tuntas? 
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RUBRIK PENSKORAN KETRAMPILAN PEMECAHAN MASALAH  

(ASPEK PSIKOMOTORIK) 

    No. Indikator Deskripsi Skor 

1 Terampil menunjukkan 

pemahaman masalah 

Tidak menulis apa yang diketahui dan yang 

ditanyakan 
1 

Menuliskan apa yang diketahui saja, tanpa 

menulis apa yang ditanyakan, atau sebaliknya. 
2 

Sudah menuliskan apa yang diketahui dan yang 

ditanyakan, tetapi masih belum lengkap tau 

tidak tepat. 

3 

Sudah menuliskan apa yangdiketahui dan yang 

ditanyakan dengan lengkap dan tepat. 
4 

2 Terampil mengorganisasi 

data dan memilih 

informasi yang relevan 

dalam pemecahan masalah 

Tidak menggunakan data atau informasi yang 

relevan dalam pemecahan masalah 
1 

Menggunakan data atau informasi yang kurang 

tepat dalam pemecahan masalah 
2 

Menggunakan data atau informasi yang tepat 

dalam pemecahan masalah namun tidak dapat 

mengorganisasikannya. 

3 

Menggunakan data atau informasi yang tepat 

dalam pemecahan masalah, dan dapat 

mengorganisasikannya dengan baik. 

4 

3 Terampil menyajikan 

masalah matematika dalam 

berbagai bentuk 

Tidak menyajikan masalah dalam bentuk 

gambar atau yang lain. 
1 

Sudah menyajikan masalah dalam berbagai 

bentuk tetapi tidak jelas. 
2 

Sudah menyajikan masalah dalam berbagai 

bentuk dengan jelas, tetapi kurang lengkap. 
3 

Menyajikan masalah dalam berbagai bentuk 

dengan jelas dan lengkap. 
4 

4 Terampil memilih 

pendekatan dan metode 

pemecahan masalah secara 

tepat 

Tidak memilih pendekatan dan metode 

pemecahan masalah/ tidak menuliskan rumus 
1 

Memilih pendekatan dan metode pemecahan 

masalah yang salah/ menuliskan rumus yang 

salah 

2 

Sudah menuliskan rumus yang tepat tetapi 

tidak menggunakan data yang tepat 
3 

Sudah menuliskan rumus yang tepat dan 

menggunakan data yang tepat. 
4 

5 Terampil mengembangkan Tidak mengembangkan strategi pemecahan 1 
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strategi pemecahan 

masalah 

masalah/ tidak melanjutkan pekerjaannya. 

Strategi yang dijalankan kurang relevan/ salah 

langkah. 
2 

Sudah menjalankan strategi tetapi tidak dapat 

menemukan jawaban yang tepat 
3 

Menjalankan strategi dengan baik dan 

menemukan jawaban yang tepat 
4 

6 Terampil membuat model 

matematika dari suatu 

masalah 

Tidak membuat model matematika dari 

permasalahan 
1 

Sudah membuat model matematika dari 

permasalahan tetapi tidak jelas. 
2 

Sudah membuat model matematika dari 

permasalahan dengan jelas, tetapi kurang 

lengkap. 

3 

Membuat model matematika dari permasalahan 

dengan jelas dan lengkap. 
4 

7 Terampil menyelesaikan 

masalah yang tidak rutin 

Tidak pernah mengerjakan tipe soal yang baru 

(tidak rutin) atau yang belum dibahas.  
1 

Mencoba mengerjakan tipe soal yang tidak 

rutin, tetapi tidak menyelesaikan sampai tuntas. 
2 

Mengerjakan tipe soal yang tidak rutin dan 

menyelesaikan strategi tetapi tidak 

mendapatkan jawaban yang tepat. 

3 

Mengerjakan tipe soal yang tidak rutin, 

menyelesaikan strategi, dan mendapatkan 

jawaban yang tepat. 

4 

8 Ketelitian dalam 

menyelesaikan masalah 

Tidak teliti sama sekali dalam menyelesaikan 

masalah. 
1 

Menyelesaikan masalah kurang lengkap dan 

tidak teliti. 
2 

Menyelesaikan masalah dengan lengkap tetapi 

kurang teliti. 
3 

Menyelesaikan masalah dengan lengkap dan 

teliti. 
4 

9 Terampil menggunakan 

analogi dengan permasalah 

lain 

Tidak dapat menganalogikan permasalah yang 

diterima dengan permasalahan lain. 
1 

Dapat menganalogikan permasalahan yang 

diterima dengan permasalahan lain tetapi tidak 

dapat memberikan alasannya. 

2 

Dapat menganalogikan permasalahan yang 

diterima dengan permasalahan lain tetapi 
3 
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alasannya kurang tepat. 

Dapat menganalogikan permasalah yang 

diterima dengan permasalahan lain dan 

memberikan alasan dengan baik. 

4 

10 Terampil mengevaluasi 

strategi pemecahan 

masalah 

Tidak pernah mengevaluasi strategi pemecahan 

masalah yang dipilih 
1 

Mengevaluasi strategi pemecahan masalah 

tetapi jarang. 
2 

Mengevaluasi strategi pemecahan masalah 

tetapi tidak menindaklanjuti jika menemukan 

kesalahan. 

3 

Mengevaluasi strategi pemecahan masalah dan 

menindaklanjuti dengan baik. 
4 

11 Terampil menafsirkan 

penyelesaian yang telah 

diperoleh 

Tidak menafsirkan penyelesaian yang 

diperoleh. 
1 

Menafsirkan penyelesaian yang diperoleh tetapi 

belum benar dan tidak lengkap. 
2 

Menafsirkan penyelesaian yang diperoleh 

dengan benar tetapi tidak lengkap. 
3 

Menafsirkan penyelesaian yang diperoleh 

dengan benar dan lengkap. 
4 

12 Terampil memahami 

kendala dalam masalah 

Tidak memahami kendala atau kesulitan yang 

ada dalam masalah. 
1 

Memahami bahwa ada kendala dalam masalah 

yang diberikan tetapi tidak memberikan 

alasannya. 

2 

Memahami bahwa ada kendala atau ada 

informasi yang dihilangkan dalam masalah 

yang diberikan tetapi alasannya kurang tepat. 

3 

Memahami bahwa ada kendala atau ada 

informasi yang dihilangkan dalam masalah 

yang diberikan dan alasannya tepat. 

4 

13 Terampil menyimpulkan 

strategi penyelesaian dari 

masalah yang diperoleh 

Tidak dapat menyimpulkan cara 

menyelesaiakan permasalahan yang diperoleh. 
1 

Menyimpulkan cara penyelesaian dengan tidak 

jelas. 
2 

Menyimpulkan cara penyelesaian tetapi kurang 

lengkap. 
3 

Menyimpulkan cara penyelesaian dengan jelas 

dan lengkap. 
4 

14 Terampil menunjukkan Tidak menunjukkan langkah-langkah 1 
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langkah-langkah 

penyelesaian masalah. 

penyelesaian. 

Menunjukkan langkah-langkah penyelesaian 

tetapi belum benar dan tidak lengkap. 
2 

Menunjukkan langkah-langkah penyelesaian 

dengan benar tetapi tidak lengkap. 
3 

Menunjukkan langkah-langkah penyelesaian 

dengan benar dan lengkap. 
4 

15 Terampil melihat kembali 

hasil pemecahan masalah 

Tidak pernah melihat kembali hasil pemecahan 

masalah. 
1 

Melihat kembali hasil pemecahan masalah 

tetapi jarang. 
2 

Melihat kembali hasil pemecahan masalah 

dengan sering tetapi tidak menindaklanjuti jika 

menemukan kesalahan. 

3 

Melihat kembali hasil pemecahan masalah 

dengan sering dan menindaklanjuti jika 

menemukan kesalahan. 

4 
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LEMBAR OBSERVASI  

KETRAMPILAN PEMECAHAN MASALAH (ASPEK PSIKOMOTORIK) 

 

Nama Siswa : .............................. 

Kelas  : .............................. 

No. Indikator 
Pertemuan 

1 2 3 4 5 

1 Terampil menunjukkan pemahaman masalah          

2 

Terampil mengorganisasi data dan memilih 

informasi yang relevan dalam pemecahan 

masalah         

 

3 

Terampil menyajikan masalah matematika dalam 

berbagai bentuk         

 

4 

Terampil memilih pendekatan dan metode 

pemecahan masalah secara tepat         

 

5 

Terampil mengembangkan strategi pemecahan 

masalah         

 

6 

Terampil membuat model matematika dari suatu 

masalah         

 

7 

Terampil menyelesaikan masalah yang tidak 

rutin         

 

8 Ketelitian dalam menyelesaiakn masalah          

9 

Terampil menggunakan analogi dengan 

permasalah lain         

 

10 

Terampil mengevaluasi strategi pemecahan 

masalah         

 

11 

Terampil menafsirkan penyelesaian yang telah 

diperoleh         

 

12 Terampil memahami kendala dalam masalah          

13 

Terampil menyimpulkan strategi penyelesaian 

dari masalah yang diperoleh         

 

14 

Terampil menunjukkan langkah-langkah 

penyelesaian masalah.         

 

15 

Terampil melihat kembali hasil pemecahan 

masalah         
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PEDOMAN WAWANCARA 

KETRAMPILAN PEMECAHAN MASALAH (ASPEK PSIKOMOTORIK) 

 

Dalam rangka mengumpulkan data dari informasi di lapangan melalui 

wawancara maka disusun pedoman wawancara seperti berikut ini. Pedoman ini dapat 

berkembang sesuai dengan situasi pada saat dilakukan wawancara mendalam dengan 

informan. Daftar item pertanyaan berdasarkan pokok permasalahan penelitian adalah 

sebagai berikut.  

1.  Terampil menunjukkan pemahaman masalah. 

a. Apa yang diketahui dari soal? 

b. Apa yang ditanyakan dari soal? 

2.  Terampil mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah. 

a. Apakah data yang digunakan sudah sesuai dengan yang diketahui? 

b. Apakah data yang diketahui sudah cukup untuk menyelesaikan masalah? 

3. Terampil menyajikan masalah matematika dalam berbagai bentuk. 

a. Apakah masalah tersebut membutuhkan gambar? 

b. Bagaimana menyajikan masalah dalam bentuk gambar? 

c. Apakah gambar yang disajikan sudah sesuai dengan yang diketahui dan 

ditanyakan? 

4.  Terampil memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat. 

a. Apa rumus matematika yang digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut? 

b. Mengapa menggunakan rumus matematika tersebut? 

5. Terampil mengembangkan strategi pemecahan masalah. 

a. Bagaimana mengkombinasikan rumus-rumus tersebut? 

b. Bagaimana proses mengerjakan yang dilakukan sehingga diperoleh jawaban 

tersebut? 

6.  Terampil membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah. 

a. Apa yang dimisalkan dari soal? 

Lampiran 26 
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b. Apa yang perlu dimisalkan dalam soal? 

c. Bagaimana model matematikanya? 

7. Terampil menyelesaikan masalah yang tidak rutin 

a. Apakah suka mengerjakan soal-soal yang tidak rutin atau belum pernah di 

bahas guru? 

b. Apakah mengerjakan sampai tuntas? 

8. Ketelitian dalam menyelesaikan masalah. 

a. Apakah sering mengalami ketidaktelitian dalam menyelesaikan soal? 

b. Apakah sudah mencoba menghitung dengan teliti mungkin? 

9. Terampil menggunakan analogi dengan permasalahan lain. 

a. Soal apa yang mirip dengan soal tersebut? 

b. Mengapa soal tersebut mirip? 

10. Terampil mengevaluasi strategi pemecahan masalah. 

a. Apakah sudah mengevaluasi strategi pemecahan masalah? 

b. Apakah menindaklanjuti jika menemukan kesalahan? 

11.  Terampil menafsirkan penyelesaian yang telah diperoleh. 

a. Apakah sudah menafsirkan penyelesaian yang telah diperoleh (menuliskan 

“jadi…”)? 

b. Apakah penafsiran penyelesaian yang ditulis sudah benar? 

12. Terampil memahami kendala dalam masalah. 

a. Data apa yang diperlukan tetapi belum diketahui? 

b. Bagaimana mencari data yang penting tersebut? 

c. Bagaimana manipulasi operasi aljabar pada jawaban tersebut? 

13. Terampil menyimpulkan strategi penyelesaian dari masalah yang diperoleh. 

a. Apakah dapat menyimpulkan jika menemui masalah semacam ini strategi apa 

yang diperlukan? 

b. Apakah alasan tersebut sudah lengkap dan jelas? 

14.  Terampil menunjukkan langkah-langkah penyelesaian masalah 

a. Apa langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan masalah? 
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b. Apakah sudah menuliskan langkah-langkah penyelesaiannya dengan jelas? 

15. Terampil melihat kembali hasil pemecahan masalah. 

a. Apakah melihat kembali hasil pemecahan masalah? 

b. Apakah menindaklanjuti jika menemukan kesalahan pada hasil akhir 

penyelesaia? 
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SILABUS 

Nama Sekolah : SMK N 10 Semarang 

Kelas/ Semester : X / 2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok  : Aturan Sinus, Aturan Kosinus, dan Luas Segitiga 

 

STANDAR KOMPETENSI :  

Menerapkan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi 

Dasar 

Mater

i Ajar 
Indikator 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian Contoh Instrumen Waktu 

Sumber 

Belajar 

Menerapkan 

aturan sinus 

dan kosinus 

Atura

n 

Sinus 

 

1. Aturan sinus 

digunakan 

untuk 

menentukan 

panjang sisi 

pada suatu 

segitiga. 

2. Aturan sinus 

digunakan 

Model Pembelajaran: 

Superitem 

 

Kegiatan 

Pendahuluan: 

Menagih tugas terstrutur  

yang diberikan 

pertemuan yang lalu. 

Menyampaikan 

Teknik:  

 Latihan 

Mandiri (kuis) 

 Tugas 

terstrutur   

 

Bentuk 

instrumen: 

 Tes tertulis 

1. Diketahui Δ ABC, 

A = 60°, B = 45°, 

dan panjang sisi BC = 

12 cm. Tentukan 

panjang sisi AC! 

 

2. Diketahui Δ ABC 

dengan sisi AB = 8 

cm, AC = 5 cm, dan 

2 x 45 

menit 

 

 

 

 

 

Sumber: 

 Buku Siswa 

 Modul 

Matematika 

Kelas X 

SMK 

halaman  

 Sumber 

referensi lain 

L
am

p
iran

 2
7

 
2
3
1

 

 

1
8
4
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untuk 

menentukan 

besar sudut 

pada suatu 

segitiga. 

motivasi, tujuan 

pembelajaran dan 

menggali materi 

prasyarat. 

 

Kegiatan Inti: 

Fase I: Ilustrasi Konsep 

dan Analogi 

Siswa diberikan ilustrasi 

konsep dan analogi 

konsep yang tersedia 

pada Buku Siswa, 

dengan bimbingan guru. 

Fase II:Pengembangan  

Siswa mengembangkan 

ilustrasi konsep dan 

analogi untuk 

menemukan rumus 

dengan bimbingan guru. 

Fase III: Pemberian Soal 

Superitem 

Siswa diberikan soal 

pemecahan 

masalah 

 Lembar 

observasi 

(afektif dan 

psikomotorik) 

B = 37°. Hitunglah 

besar sudut C! 

Alat: 

 Papan tulis 

 Spidol dan 

penghapus 

Aturan 

Cosinu

s 

1. Aturan 

cosinus 

digunakan 

untuk 

menentukan 

panjang sisi 

pada suatu 

segitiga. 

2. Aturan 

cosinus 

digunakan 

untuk 

menentukan 

besar sudut 

pada suatu 

segitiga. 

Teknik:  

 Latihan 

Mandiri (kuis) 

 Tugas 

terstrutur   

 

Bentuk 

instrumen: 

 Tes tertulis 

pemecahan 

masalah 

 Lembar 

observasi 

(afektif dan 

psikomotorik) 

Diketahui Δ ABC 

dengan A = 60°, sisi 

b = 10 cm, dan sisi c = 

16 cm. 

Tentukan besar unsur-

unsur: 

a. panjang sisi a, 

b. besar B, dan 

c. besar C. 

 

 

2 x 45 

menit 

 

Sumber: 

 Buku Siswa 

 Modul 

Matematika 

Kelas X 

SMK 

 Sumber 

reverensi 

lain 

Alat: 

 Papan tulis 

 Spidol dan 

penghapus 

2
3
2
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Menentukan 

luas suatu 

segitiga 

Luas 

segitig

a 

1. Menggunaka

n rumus luas 

segitiga jika 

diketahui 

dua sisi dan 

satu sudut. 

 

yang memuat konsep 

atau proses yang 

sederhana meningkat ke 

yang kompleks dengan 

superitem sesuai 

taksonomi Solo. 

 

Kegiatan Penutup: 

Fase IV: Integrasi 

Siswa diberikan soal 

Latihan Mandiri yang 

tersedia dalam Buku 

Siswa sesuai dengan 

taksiran terdekat tahap 

Solo siswa sebagai 

bahan evaluasi. 

Fase V: Hipotesis 

Siswa membuat 

kesimpulan. 

Teknik:  

 Latihan 

Mandiri (kuis) 

 Tugas 

terstrutur   

 

Bentuk 

instrumen: 

 Tes tertulis 

pemecahan 

masalah 

 Lembar 

observasi. 

1. Diketahui Δ ABC 

dengan sisi a = 20 

cm, c = 25 cm, B 

= 55°. Carilah luas Δ 

ABC tersebut! 

2 x 45 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

 Buku Siswa 

 Modul 

Matematika 

Kelas X 

SMK 

 Sumber 

reverensi 

lain 

 

Alat: 

 Papan tulis 

 Spidol dan 

penghapus 

1. Menggunaka

n rumus luas 

segitiga jika 

diketahui 

ketiga 

sisinya  

Teknik:  

 Latihan 

Mandiri (kuis) 

 Tugas 

terstrutur   

Bentuk 

instrumen: 

 Tes tertulis 

1. Pada segitiga ABC, 

diketahui AB = 8 

cm, AC = 6 cm, dan 

BC =15 cm. 

Hitunglah luas 

segitiga itu! 

2 x 45 

menit 

 

Sumber: 

 Buku Siswa 

 Modul 

Matematika 

Kelas X 

SMK 

 Sumber 

reverensi 

2
3
3
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pemecahan 

masalah 

 Lembar 

observasi. 

lain 

Alat: 

 Papan tulis 

 Spidol dan 

penghapus 

1. Menggunaka

n rumus luas 

segitiga 

untuk 

menentukan 

luas segi 

banyak 

beraturan. 

Teknik:  

 Latihan 

Mandiri (kuis) 

 Tugas 

terstrutur   

 

Bentuk 

instrumen: 

 Tes tertulis 

pemecahan 

masalah 

 Lembar 

observasi. 

1. Segi duabelas 

beraturan 

mempunyai luas 24 

cm
2
, tentukan 

panjang jari-jari 

lingkaran luarnya. 

  

2 x 45 

menit 

Sumber: 

 Buku Siswa 

 Modul 

Matematika 

Kelas X 

SMK 

 Sumber 

reverensi 

lain 

Alat: 

 Papan tulis 

 Spidol dan 

penghapus 

 
2
3
4
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 10 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : X/ 2 (Genap) 

Materi Pokok : Aturan Sinus  

Alokasi Waktu : 2 × 45 menit 

Pertemuan : Pertama (ke-1) 

A. Standar Kompetensi 

Menerapkan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri 

dalam pemecahan masalah. 

B. Kompetensi Dasar 

Menerapkan aturan sinus dan cosinus. 

C. Indikator Pencapaian Materi 

3. Aturan sinus digunakan untuk menentukan panjang sisi pada suatu 

segitiga. 

4. Aturan sinus digunakan untuk menentukan besar sudut pada suatu 

segitiga. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan model pembelajaran Superitem siswa dapat: 

1. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan menentukan panjang sisi 

suatu segitiga dengan menggunakan aturan sinus. 

2. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan menentukan besar sudut 

suatu segitiga dengan menggunakan aturan sinus. 

3. Meningkatkan rasa ingin tahu terkait materi aturan sinus dan 

permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan aturan sinus. 

E. Materi Ajar 

Aturan Sinus 

 

 

A B 

C 

a b 

c 

Lampiran 28 
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Jika a, b, dan c menyatakan panjang sisi segitiga sebarang ABC, maka berlaku 

rumus yang disebut “aturan sinus”. 

C

c

B

b

A

a

sinsinsin
 

F. Model Pembelajaran 

Model Superitem 

G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Waktu Tahap Pembelajaran 
EEK/ 

Karakter 

 

9’ 

 

 

 

 

 

2’ 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

(1) Kegiatan Pendahuluan 

a. Guru mengkondisikan siswa supaya siap 

menerima pelajaran dengan menyapa, 

memimpin doa, mengabsen, mempersilakan 

siswa yang piket membersihkan papan tulis, 

dan mempersilakan siswa menyiapkan buku 

serta alat tulis yang diperlukan. 

b. Guru menagih tugas terstruktur yang diberikan 

pada pertemuan sebelumnya. 

c. Guru menyampaikan materi pokok dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai dengan 

pembelajaran Superitem. 

d. Apersepsi, menyegarkan ingatan siswa 

mengenai materi Trigonometri yang sudah 

dibahas sebelumnya dengan bertanya kepada 

siswa tentang perbandingan trigonometri pada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 
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2’ 

segitiga siku-siku, dan perbandingan 

trigonometri pada sudut-sudut di berbagai 

kuadran.  

e. Guru memberi tahu siswa tentang penerapan 

Trigonometri khususnya aturan sinus dalam 

kehidupan agar siswa termotivasi. 

f. Siswa antusias mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan guru. 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

2’ 

 

 

 

5’ 

 

 

 

7’ 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

(2) Kegiatan Inti 

a. Guru membagikan Buku Siswa yang berisi 

materi Aturan Sinus, Aturan Cosinus, dan 

Trigonometri kepada semua siswa. 

Fase I: Ilustrasi Konsep dan Analogi 

b. Guru memberikan ilustrasi kepada siswa 

berupa persoalan yang harus dipecahkan 

berkaitan dengan rumus aturan sinus dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c. Siswa diminta menyelesaikan permasalahan 

analogi konsep yang tersedia di Buku Siswa. 

d. Siswa menjawab pertanyaan dari guru dan 

mengerjakan soal analogi konsep yang tersedia 

di buku siswa dengan antusias. 

Fase II:Pengembangan  

e. Guru mengajak siswa menemukan aturan sinus 

pada suatu segitiga dan membimbingnya. 

f. Guru memastikan siswa memperhatikan/ 

mendengarkan penjelasan dan pertanyaan dari 

guru. 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

Elaborasi 

 

Elaborasi, 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

Elaborasi 
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5’ 

 

3’ 

 

 

 

13’ 

 

 

 

 

 

5’ 

 

3’ 

 

 

3’ 

 

 

 

3’ 

g. Dengan bimbingan guru, siswa memahami 

contoh soal yang tersedia di Buku Siswa. 

h. Guru memotivasi siswa untuk meningkatkan 

rasa ingin tahunya dengan mempersilakan 

bertanya apabila ada yang belum jelas. 

Fase III: Pemberian Soal Superitem 

i. Guru memberikan soal Superitem yang 

memuat konsep atau proses yang sederhana 

meningkat ke yang kompleks yang tersedia 

pada Buku siswa, untuk mengetahui level 

respon siswa sekaligus melatih ketrampilan 

pemecahan masalah siswa. 

j. Guru menawarkan kepada siswa untuk 

mengerjakan soal di papan tulis. 

k. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

yang lain untuk mengamati dan memberikan 

komentar atas jawaban tersebut. 

l. Guru mengoreksi hasil jawaban diskusi 

tersebut kemudian mengkonfirmasi dan 

memberikan penguatan atau reward atas 

jawaban tersebut. 

m. Guru memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya atau mencatat. 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

Elaborasi, 

Rasa ingin 

tahu. 

Konfirmasi 

 

 

 

 

Elaborasi, 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

7’ 

 

(3) Penutup  

Fase IV: Integrasi 

a. Guru memberikan soal Latiahan Mandiri yang 

tersedia di Buku Siswa untuk dikerjakan secara 

 

 

Elaborasi 
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2’ 

 

 

 

2’ 

 

2’ 

 

 

2’ 

mandiri sebagai bahan evaluasi dan 

dikumpulkan. 

b. Guru menginformasikan Tugas Terstruktur 

yang harus dikerjakan siswa di rumah dan akan 

di bahas pada pertemuan berikutnya. 

Fase V: Hipotesis 

c. Guru bersama siswa merumuskan materi yang 

telah dipelajari. 

d. Guru menanyakan kepada siswa mengenai 

kesan selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

e. Guru memotivasi siswa agar selalu semangat 

dalam belajar. 

f. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan 

salam, kemudian meninggalkan kelas. 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi, 

Rasa ingin 

tahu 

 

H. Penilaian 

Teknik: 

a. Latihan mandiri (kuis) 

b. Tugas terstruktur 

Bentuk instrumen: 

a. Tes tertulis pemecahan masalah 

b. Lembar observasi (afektif dan psikomotorik) 

CONTOH SOAL 

1. Ani, Bela, dan Citra bermain di lapangan yang datar. Jarak antara Bela 

dan Citra adalah 8 meter. Besar sudut yang dibentuk oleh posisi Bela, 

Citra dan Ani adalah 40
0
 sedangkan sudut yang dibentuk oleh posisi Bela, 

Ani, dan Citra adalah 82
0
. Hitunglah jarak Ani ke Bela! 
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2. Seorang pendaki menaiki bukit dengan kemiringan 21
0
. Pendaki berjalan 

mendaki bukit  sampai puncak sejauh 6 km. Setelah sampai puncak, 

pendaki turun menuju balik bukit sejauh 7,5 km. Tentukan kemiringan 

bukit jika ditinjau dari tempat di balik bukit tersebut! 

I. Sumber dan Alat Pembelajaran 

Sumber : 

a. Modul Matematika SMK kelas X SMK Kelompok Teknologi, Pertanian 

dan Kesehatan. 

b. Buku Siswa materi pokok Aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. 

a. Referensi lain yang relevan. 

Alat Pembelajaran : 

a. Papan tulis 

b. Spidol dan penghapus 

 Semarang,   Mei 2013 

 Mengetahui, 

 Guru Pengajar Peneliti 

 

 

 

 Utami Widjayanti, S.Pd. Restyanna Yanu Pratiwi 

 NIP. 19770301 200212 2 005 NIM 4101409023 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 10 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : X /II (Genap) 

Materi Pokok : Aturan Cosinus  

Alokasi Waktu : 2 × 45 menit 

Pertemuan : Ke - 2 

A. Standar Kompetensi 

Menerapkan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri 

dalam pemecahan masalah 

B. Kompetensi Dasar 

Menerapkan aturan sinus dan cosinus. 

C. Indikator Pencapaian Materi 

1. Aturan cosinus digunakan untuk menentukan panjang sisi pada suatu 

segitiga. 

2. Aturan cosinus digunakan untuk menentukan besar sudut pada suatu 

segitiga. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan model pembelajaran Superitem siswa dapat: 

1. Memecahkan masalah dalam menentukan panjang sisi suatu segitiga 

dengan menggunakan aturan cosinus. 

2. Memecahkan masalah dalam menentukan besar sudut suatu segitiga 

dengan menggunakan aturan cosinus. 

3. Meningkatkan rasa ingin tahu terkait materi aturan cosinus dan 

permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan aturan cosinus. 
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E. Materi Ajar 

Aturan Cosinus 

 

 

 

 

Aturan cosinus untuk sembarang segitiga ABC berlaku: 

  

 

 

 

 

Aturan cosinus dapat digunakan untuk menentukan besar sudut dalam Δ ABC 

dengan syarat panjang ketiga sisinya harus diketahui. Untuk itu aturan cosinus 

dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. 

 

 

F. Model Pembelajaran 

Model Superitem 

G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran  

Waktu Tahap Pembelajaran EEK/ Karakter 

 

9’ 

(4) Pendahuluan 

a. Guru mengkondisikan siswa supaya siap menerima 

 

 

cos A =  

cos B =  

cos C =  

 

A B 

C 

a b 

c 

=   +  - 2 bc . cos A 

=   +  - 2 ac . cos B 

=   +  - 2 ab . cos C 
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2’ 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

2’ 

 

 

pelajaran dengan menyapa, memimpin doa, 

mengabsen, mempersilakan siswa yang piket 

membersihkan papan tulis, dan mempersilakan siswa 

menyiapkan buku serta alat tulis yang diperlukan. 

b. Guru menagih tugas terstruktur yang diberikan 

pertemuan sebelumnya. 

c. Guru menyampaikan materi pokok dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai dengan pembelajaran 

Superitem. 

d. Apersepsi, menyegarkan ingatan siswa mengenai 

materi yang sudah dibahas sebelumnya dengan 

bertanya kepada siswa tentang materi prasyarat, yaitu  

teorema phytagoras, perbandingan trigonometri, dan 

aturan sinus. 

e. Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang 

pentingnya aturan cosinus dalam kehidupan sehari-

hari. 

f. Siswa antusias mendengarkan dan memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

6’ 

 

 

7’ 

 

9’ 

 

 

 

 

(5) Kegiatan Inti 

Fase I: Ilustrasi Konsep dan Analogi 

a. Siswa diberikan ilustrasi kemudian membahas soal 

analogi konsep yang tersedia pada Buku Siswa, 

dengan bimbingan guru. 

b. Siswa mengerjakan soal analogi konsep dengan 

antusias. 

Fase II:Pengembangan  

c. Guru mengajak siswa menemukan aturan cosinus 

pada suatu segitiga. 

 

 

Eksplorasi 

 

 

Elaborasi, Rasa 

ingin tahu 

 

 

Rasa ingin tahu 
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6’ 

 

 

 

3’ 

 

 

 

12’ 

 

 

 

 

5’ 

 

3’ 

 

 

3’ 

 

 

5’ 

 

d. Guru memastikan siswa memperhatikan/ 

mendengarkan dengan aktif penjelasan dan 

pertanyaan dari guru. 

e. Dengan bimbingan guru, siswa memahami contoh 

soal yang tersedia di Buku Siswa, agar siswa 

memahami perbedaan aturan sinus dan aturan 

cosinus. 

f. Guru memotivasi siswa untuk meningkatkan rasa 

ingin tahunya dengan mempersilakan bertanya 

apabila ada yang belum jelas. 

g. Fase III: Pemberian Soal Superitem 

h. Guru mengajak siswa mengerjakan soal Superitem 

berdasarkan Taksonomi SOLO yang tersedia pada 

Buku Siswa, untuk mengetahui level respon siswa 

sekaligus melatih ketrampilan pemecahan masalah 

siswa. 

i. Guru menawarkan kepada siswa untuk mengerjakan 

soal di papan tulis. 

j. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang 

lain untuk mengamati dan memberikan komentar 

atas jawaban tersebut. 

k. Guru memberikan konfirmasi dan memberikan 

penguatan atau reward berupa point nilai atas 

jawaban tersebut. 

l. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya 

atau mencatat. 

Elaborasi 

 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

Elaborasi, Rasa 

ingin tahu 

 

 

 

Elaborasi 

 

Elaborasi, Rasa 

ingin tahu 

 

Konfirmasi 

 

 

Elaborasi, Rasa 

ingin tahu 

 

 

7’ 

(6) Penutup  

Fase IV: Integrasi 

a. Guru memberikan soal Latiahan Mandiri yang 
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2’ 

 

 

 

2’ 

 

2’ 

 

 

 

tersedia di Buku Siswa untuk dikerjakan secara 

mandiri sebagai bahan evaluasi dan dikumpulkan. 

b. Guru menginformasikan Tugas Terstruktur yang 

harus dikerjakan siswa di rumah dan akan di bahas 

pada pertemuan berikutnya. 

Fase V: Hipotesis 

c. Guru membimbing siswa untuk merumuskan materi 

yang telah dipelajari. 

d. Guru menanyakan kepada siswa mengenai kesan 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

e. Guru memotivasi siswa untuk selalu belajar. 

f. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam, 

kemudian meninggalkan kelas. 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi, 

Rasa ingin tahu 

H. Penilaian 

Teknik: 

c. Latihan mandiri (kuis) 

d. Tugas terstruktur 

Bentuk instrumen: 

c. Tes tertulis pemecahan masalah 

d. Lembar observasi (afektif dan psikomotorik) 

Contoh Soal 

1. Diketahui Δ ABC, AB = 5 dan AC = 8 dan ∠A = 60°. Hitunglah panjang 

sisi BC. 

2. Ali, Badu dan Carli sedang bermain di sebuah lapangan yang datar. Dalam 

situasi tertentu posisi Ali, Badu dan Carli membentuk sebuah segitiga. 

Jarak Ali dari Badu 10 meter, jarak Carli dari Ali 15 meter, dan jarak Carli 

dari Badu 12 meter. Berapakah besar sudut yang di bentuk oleh Badu, Ali, 

dan Carli dalam posisi itu? 
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I. Sumber dan Alat Pembelajaran 

Sumber : 

a. Modul Matematika SMK kelas X SMK Kelompok Teknologi, Pertanian 

dan Kesehatan (halaman 21). 

b. Buku Siswa materi  Aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. 

c. Referensi lain yang relevan. 

Alat Pembelajaran : 

a. Papan tulis 

b. Spidol dan penghapus. 

 Semarang,   Mei 2013 

 Mengetahui, 

 Guru Pengajar Peneliti 

 

 

 

 Utami Widjayanti, S.Pd. Restyanna Yanu Pratiwi 

 NIP. 19770301 200212 2 005 NIM 4101409023 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 10 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : X RPL 2/I (Gasal) 

Materi Pokok : Luas Segitiga  

Alokasi Waktu : 2 × 45 menit 

Pertemuan  :  Ke tiga (ke -3)  

A. Standar Kompetensi 

Menerapkan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri 

dalam pemecahan masalah. 

B. Kompetensi Dasar 

Menentukan luas suatu segitiga. 

C. Indikator Pencapaian Materi 

Menggunakan rumus luas segitiga jika diketahui dua sisi dan satu sudut. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan model pembelajaran Superitem siswa dapat: 

1. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan menggunakan rumus luas 

segitiga jika diketahui dua sisi dan satu sudut. 

2. Meningkatkan rasa ingin tahu terkait materi luas segitiga jika diketahui 

dua sisi dan satu sudut. 

E. Materi Ajar 

Luas Segitiga Jika Diketahui Satu Sudut dan Dua Sisi 

Tulis :ukuran ,BAC  
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:ukuran ,ABC  

:ukuran ,ACB  dan 

:L ukuran luas ABC. 

Rumus : 

  .
2

sin Aba
L  

F. Model Pembelajaran 

Model Superitem 

G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Waktu Tahap Pembelajaran EEK/ 

Karakter 

 

9’ 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

(7) Pendahuluan 

a. Guru mengkondisikan siswa supaya siap 

menerima pelajaran dengan menyapa, 

memimpin doa, mengabsen, mempersilakan 

siswa yang piket membersihkan papan tulis, dan 

mempersilakan siswa menyiapkan buku serta 

alat tulis yang diperlukan. 

b. Guru menagih tugas terstruktur yang diberikan 

pertemuan sebelumnya. 

c. Guru menyampaikan materi pokok dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai dengan 

pembelajaran Superitem. 

d. Apersepsi, menyegarkan ingatan siswa mengenai 

materi Trigonometri yang sudah dibahas 

sebelumnya dengan bertanya kepada siswa 

tentang rumus luas segitiga, perbandingan 

trigonometri, dan aturan sinus cosinus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 
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2’ 

e. Guru memberi tahu siswa tentang penerapan 

rumus Luas Segitiga yang akan dipelajari dalam 

kehidupan agar siswa termotivasi. 

f. Siswa antusias mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan guru. 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

8’ 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

5’ 

 

3’ 

 

 

 

12’ 

 

 

(8) Kegiatan Inti 

Fase I: Ilustrasi Konsep dan Analogi 

a. Siswa diberikan ilustrasi konsep dan dibimbing 

untuk menyusun analogi konsep tentang 

menentukan luas segitiga jika diketahui dua sisi 

dan satu sudut. 

b. Siswa menjawab pertanyaan dari guru dan 

mengerjakan soal analogi konsep yang tersedia 

di buku siswa dengan antusias. 

Fase II:Pengembangan  

c. Guru mengajak siswa menentukan rumus luas 

segitiga jika diketahui dua sisi dan satu sudut, 

dengan bimbingan guru. 

d. Guru memastikan siswa memperhatikan/ 

mendengarkan penjelasan dan pertanyaan dari 

guru. 

e. Dengan bimbingan guru, siswa memahami 

contoh soal yang tersedia di Buku Siswa. 

f. Guru memotivasi siswa untuk meningkatkan 

rasa ingin tahunya dengan mempersilakan 

bertanya apabila ada yang belum jelas. 

Fase III: Pemberian Soal Superitem 

g. Guru memberikan soal Superitem yang memuat 

 

 

Eksplorasi 

 

 

Elaborasi, 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

Elaborasi 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

Elaborasi 
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5’ 

 

3’ 

 

 

3’ 

 

 

 

3’ 

konsep atau proses yang sederhana meningkat ke 

yang kompleks yang tersedia pada Buku siswa, 

untuk mengetahui level respon siswa sekaligus 

melatih ketrampilan pemecahan masalah siswa. 

h. Guru menawarkan kepada siswa untuk 

mengerjakan soal superitem di papan tulis. 

i. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

yang lain untuk mengamati dan memberikan 

komentar atas jawaban tersebut. 

j. Guru mengoreksi hasil jawaban diskusi tersebut 

kemudian mengkonfirmasi dan memberikan 

penguatan atau reward atas jawaban tersebut. 

k. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya 

atau mencatat. 

 

 

Elaborasi 

 

Elaborasi, 

Rasa ingin 

tahu. 

Konfirmasi 

 

 

Elaborasi, 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

7’ 

 

 

 

2’ 

 

 

 

2’ 

 

2’ 

 

(9) Penutup  

Fase IV: Integrasi 

a. Guru memberikan soal Latiahan Mandiri yang 

tersedia di Buku Siswa untuk dikerjakan secara 

mandiri sebagai bahan evaluasi dan 

dikumpulkan. 

b. Guru menginformasikan Tugas Terstruktur yang 

harus dikerjakan siswa di rumah dan akan di 

bahas pada pertemuan berikutnya. 

Fase V: Hipotesis 

c. Guru bersama siswa merumuskan materi yang 

telah dipelajari. 

d. Guru menanyakan kepada siswa mengenai kesan 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi, 

Rasa ingin 

tahu 
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2’ 

e. Guru memotivasi siswa agar selalu semangat 

dalam belajar. 

f. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan 

salam, kemudian meninggalkan kelas. 

H. Penilaian 

Teknik: 

e. Latihan mandiri (kuis) 

f. Tugas terstruktur 

Bentuk instrumen: 

e. Tes tertulis pemecahan masalah 

f. Lembar observasi (afektif dan psikomotorik) 

Contoh Soal: 

A, B, C adalah tonggak batas sebidang taman bunga. Jarak A ke B adalah 12 

meter, jarak A ke C adalah 16 mete, dan besar sudut BAC adalah 80
0
. 

Tentukan luas taman bunga itu. 

I. Sumber dan Alat Pembelajaran 

Sumber : 

c. Modul Matematika SMK kelas X SMK Kelompok Teknologi, Pertanian 

dan Kesehatan. 

d. Buku Siswa materi pokok Aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. 

b. Referensi lain yang relevan. 
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Alat Pembelajaran : 

c. Papan tulis 

d. Spidol dan penghapus 

 Semarang,     2013 

 Mengetahui, 

 Guru Pengajar Peneliti 

 

 

 

 Utami Widjayanti, S.Pd. Restyanna Yanu Pratiwi 

 NIP. 19770301 200212 2 005 NIM 4101409023 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 10 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : X/ 2 (Genap) 

Materi Pokok : Luas Segitiga  

Alokasi Waktu : 2 × 45 menit 

Pertemuan  :  Keempat (ke – 4) 

 

A. Standar Kompetensi 

Menerapkan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri 

dalam pemecahan masalah. 

B. Kompetensi Dasar 

Menentukan luas suatu segitiga. 

C. Indikator Pencapaian Materi 

Menggunakan rumus luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan model pembelajaran Superitem siswa dapat: 

1. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan menggunakan rumus luas 

segitiga jika diketahui ketiga sisinya.  

2. Meningkatkan rasa ingin tahu terkait materi luas segitiga jika diketahui 

ketiga sisinya. 

E. Materi Ajar 

Luas Segitiga Jika Diketahui Ketiga Sisinya 

Tulis a: ukuran panjang sisi BC, 

        b: ukuran panjang sisi AC, 

        c: ukuran panjang sisi AB, dan  

         L: ukuran luas ABC. 
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Rumus: L ,))()(( csbsass  

dengan ).(
2

1
cbas  

F. Model Pembelajaran 

Model Superitem 

G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Waktu Tahap Pembelajaran 
EEK/ 

Karakter 

 

9’ 

 

 

 

 

 

2’ 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

2’ 

Pendahuluan 

a. Guru mengkondisikan siswa supaya siap menerima 

pelajaran dengan menyapa, memimpin doa, 

mengabsen, mempersilakan siswa yang piket 

membersihkan papan tulis, dan mempersilakan 

siswa menyiapkan buku serta alat tulis yang 

diperlukan. 

b. Guru menagih tugas terstruktur yang diberikan 

pertemuan sebelumnya. 

c. Guru menyampaikan materi pokok dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai dengan 

pembelajaran Superitem. 

d. Apersepsi, menyegarkan ingatan siswa mengenai 

materi Trigonometri yang sudah dibahas sebelumnya 

dengan bertanya kepada siswa tentang rumus luas 

segitiga, keliling segitiga, perbandingan 

trigonometri, teorema phythagoras dan aturan sinus 

serta aturan cosinus.  

e. Guru memberi tahu siswa tentang penerapan rumus 

Luas Segitiga yang akan dipelajari dalam kehidupan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 
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agar siswa termotivasi. 

f. Siswa antusias mendengarkan dan memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

7’ 

 

 

7’ 

 

 

 

9’ 

 

 

 

 

5’ 

 

3’ 

 

 

 

12’ 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

Fase I: Ilustrasi Konsep dan Analogi 

a. Siswa diberikan ilustrasi konsep dan dibimbing 

untuk menyusun analogi konsep tentang menentukan 

luas segitiga jika diketahui dua sisi dan satu sudut. 

b. Siswa menjawab pertanyaan dari guru dan 

mengerjakan soal analogi konsep yang tersedia di 

buku siswa dengan antusias. 

Fase II:Pengembangan  

c. Guru mengajak siswa menemukan rumus luas 

segitiga jika diketahui ketiga sisinya, dengan 

bimbingan guru. 

d. Guru memastikan siswa memperhatikan/ 

mendengarkan penjelasan dan pertanyaan dari guru. 

e. Dengan bimbingan guru, siswa memahami contoh 

soal yang tersedia di Buku Siswa. 

f. Guru memotivasi siswa untuk meningkatkan rasa 

ingin tahunya dengan mempersilakan bertanya 

apabila ada yang belum jelas. 

Fase III: Pemberian Soal Superitem 

g. Guru memberikan soal Superitem yang memuat 

konsep atau proses yang sederhana meningkat ke 

yang kompleks yang tersedia pada Buku siswa, 

untuk mengetahui level respon siswa sekaligus 

melatih ketrampilan pemecahan masalah siswa. 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

Elaborasi, 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

Elaborasi 

Rasa ingin 

tahu 

 

Elaborasi 
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5’ 

 

3’ 

 

 

3’ 

 

 

3’ 

h. Guru menawarkan kepada siswa untuk mengerjakan 

soal superitem di papan tulis. 

i. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang 

lain untuk mengamati dan memberikan komentar 

atas jawaban tersebut. 

j. Guru mengoreksi hasil jawaban diskusi tersebut 

kemudian mengkonfirmasi dan memberikan 

penguatan atau reward atas jawaban tersebut. 

k. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya 

atau mencatat. 

Elaborasi 

 

Elaborasi, 

Rasa ingin 

tahu. 

Konfirmasi 

 

Elaborasi, 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

7’ 

 

 

2’ 

 

 

 

2’ 

 

2’ 

 

2’ 

Penutup  

Fase IV: Integrasi 

a. Guru memberikan soal Latiahan Mandiri yang 

tersedia di Buku Siswa untuk dikerjakan secara 

mandiri sebagai bahan evaluasi dan dikumpulkan. 

b. Guru menginformasikan Tugas Terstruktur yang 

harus dikerjakan siswa di rumah dan akan di bahas 

pada pertemuan berikutnya. 

Fase V: Hipotesis 

c. Guru bersama siswa merumuskan materi yang telah 

dipelajari. 

d. Guru menanyakan kepada siswa mengenai kesan 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

e. Guru memotivasi siswa agar selalu semangat dalam 

belajar. 

f. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam, 

kemudian meninggalkan kelas. 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi, 

Rasa ingin 

tahu 

 

 



257 
 

 

 

H. Penilaian 

Teknik: 

a. Latihan mandiri (kuis) 

b. Tugas terstruktur 

Bentuk instrumen: 

a. Tes tertulis pemecahan masalah 

b. Lembar observasi (afektif dan psikomotorik) 

Contoh Soal 

Sebuah taman berbentuk segitiga dengan panjang sisinya berturut-turut 7 m, 9 

m, dan 10 m. Tentukan luas taman tersebut. 

I. Sumber dan Alat Pembelajaran 

Sumber : 

a. Modul Matematika SMK kelas X SMK Kelompok Teknologi, Pertanian 

dan Kesehatan. 

b. Buku Siswa materi pokok Aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. 

c. Referensi lain yang relevan. 

Alat Pembelajaran : 

a. Papan tulis 

b. Spidol dan penghapus 

 Semarang,   Mei 2013 

 Mengetahui, 

 Guru Pengajar Peneliti 

 

 

 

 Utami Widjayanti, S.Pd. Restyanna Yanu Pratiwi 

 NIP. 19770301 200212 2 005 NIM 4101409023 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 10 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : X/ 2 (Genap) 

Materi Pokok : Luas Segitiga  

Pertemuan  :  Ke lima (ke – 5) 

 

A. Standar Kompetensi 

Menerapkan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri 

dalam pemecahan masalah. 

B. Kompetensi Dasar 

Menentukan luas suatu segitiga. 

C. Indikator Pencapaian Materi 

Menentukan luas segi banyak beraturan dengan menggunakan rumus luas 

segitiga. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan model pembelajaran Superitem siswa dapat: 

3. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan menentukan luas segi 

banyak beraturan dengan menggunakan rumus luas segitiga. 

4. Meningkatkan rasa ingin tahu terkait materi luas segi banyak beraturan. 

E. Materi Ajar 

Tulis r: ukuran jari-jari lingkaran, dan 

        L: ukuran luas segi-n beraturan. 

Rumus: L = 
n

r
n 0

2 360
sin..

2  

F. Model Pembelajaran 

Model Superitem 
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G. Alokasi Waktu 

2 × 45 menit 

H. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Waktu Tahap Pembelajaran 
EEK/ 

Karakter 

 

9’ 

 

 

 

 

 

 

2’ 

 

 

5’ 

 

 

 

2’ 

Pendahuluan 

a. Guru mengkondisikan siswa supaya siap menerima 

pelajaran dengan menyapa, memimpin doa, mengabsen, 

mempersilakan siswa yang piket membersihkan papan 

tulis, dan mempersilakan siswa menyiapkan buku serta 

alat tulis yang diperlukan. 

b. Guru menagih tugas terstruktur yang diberikan 

pertemuan sebelumnya. 

c. Guru menyampaikan materi pokok dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai dengan pembelajaran 

Superitem. 

d. Apersepsi, menyegarkan ingatan siswa mengenai materi 

Trigonometri yaitu rumus luas segitiga jika diketahui dua 

sisi dan satu sudut  yang sudah dibahas sebelumnya 

dengan bertanya kepada siswa.  

e. Guru memberi tahu siswa tentang penerapan rumus Luas 

Segitiga yang akan dipelajari dalam kehidupan agar 

siswa termotivasi. 

f. Siswa antusias mendengarkan dan memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

7’ 

Kegiatan Inti 

Fase I: Ilustrasi Konsep dan Analogi 

a. Siswa diberikan ilustrasi konsep dan dibimbing untuk 

 

 

Eksplorasi 



260 
 

 

 

 

 

7’ 

 

 

 

9’ 

 

 

 

 

5’ 

 

3’ 

 

 

 

12’ 

 

 

 

 

5’ 

 

3’ 

 

 

3’ 

menyusun analogi konsep tentang menentukan luas segi 

banyak beraturan dengan menggunakan luas segitiga. 

b. Siswa menjawab pertanyaan dari guru dan mengerjakan 

soal analogi konsep yang tersedia di buku siswa dengan 

antusias. 

Fase II:Pengembangan  

c. Guru mengajak siswa menemukan rumus luas segi 

banyak beraturan dengan menggunakan luas segitiga, 

dengan bimbingan guru. 

d. Guru memastikan siswa memperhatikan/ mendengarkan 

penjelasan dan pertanyaan dari guru. 

e. Dengan bimbingan guru, siswa memahami contoh soal 

yang tersedia di Buku Siswa. 

f. Guru memotivasi siswa untuk meningkatkan rasa ingin 

tahunya dengan mempersilakan bertanya apabila ada 

yang belum jelas. 

Fase III: Pemberian Soal Superitem 

g. Guru memberikan soal Superitem yang memuat konsep 

atau proses yang sederhana meningkat ke yang kompleks 

yang tersedia pada Buku siswa, untuk mengetahui level 

respon siswa sekaligus melatih ketrampilan pemecahan 

masalah siswa. 

h. Guru menawarkan kepada siswa untuk mengerjakan soal 

superitem di papan tulis. 

i. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang lain 

untuk mengamati dan memberikan komentar atas 

jawaban tersebut. 

j. Guru mengoreksi hasil jawaban diskusi tersebut 

 

 

Elaborasi, 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 

Elaborasi 

 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

Elaborasi, 

Rasa ingin 

tahu. 

Konfirmasi 
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3’ 

kemudian mengkonfirmasi dan memberikan penguatan 

atau reward atas jawaban tersebut. 

k. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya atau 

mencatat. 

 

 

Elaborasi, 

Rasa ingin 

tahu 

 

 

7’ 

 

 

2’ 

 

 

 

 

 

 

 

2’ 

 

2’ 

 

2’ 

Penutup  

Fase IV: Integrasi 

a. Guru memberikan soal Latiahan Mandiri yang tersedia di 

Buku Siswa untuk dikerjakan secara mandiri sebagai 

bahan evaluasi dan dikumpulkan. 

b. Guru memberikan Tugas Terstruktur untuk dikerjakan di 

rumah. 

c. Guru menginformasikan bahwa pertemuan berikutnya 

akan digunakan untuk Tes Akhir tentang materi aturan 

sinus, aturan cosinus, dan luas segitiga. Sehingga siswa 

dianjurkan untuk belajar dengan tekun di rumah agar 

hasilnya memuaskan. 

Fase V: Hipotesis 

d. Guru bersama siswa merumuskan materi yang telah 

dipelajari. 

e. Guru menanyakan kepada siswa mengenai kesan selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

f. Guru memotivasi siswa agar selalu semangat dalam 

belajar. 

g. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam, 

kemudian meninggalkan kelas. 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi, 

Rasa ingin 

tahu 
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I. Penilaian 

Teknik: 

a. Latihan mandiri (kuis) 

b. Tugas terstruktur 

Bentuk instrumen: 

a. Tes tertulis pemecahan masalah 

b. Lembar observasi (afektif dan psikomotorik) 

Contoh Soal 

Segi duabelas beraturan mempunyai luas 24 cm
2
, tentukan panjang jari-

jari lingkaran luarnya. 

J. Sumber dan Alat Pembelajaran 

Sumber : 

a. Modul Matematika SMK kelas X SMK Kelompok Teknologi, Pertanian 

dan Kesehatan. 

b. Buku Siswa materi pokok Aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. 

c. Referensi lain yang relevan. 

Alat Pembelajaran : 

a. Papan tulis 

b. Spidol dan penghapus 

 Semarang,    Mei 2013 

 Mengetahui, 

 Guru Pengajar Peneliti 

 

 

 

 Utami Widjayanti, S.Pd. Restyanna Yanu Pratiwi 

 NIP. 19770301 200212 2 005 NIM 4101409023 
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LEMBAR PENGAMATAN KINERJA GURU 

DI KELAS PEMBELAJARAN MODEL SUPERITEM  

Nama guru : Restyanna Yanu Pratiwi 

Sekolah : SMK Negeri 10 Semarang 

No. 
INDIKATOR/ASPEK YANG 

DIAMATI 

Pertemuan Ke- Rata – 

Rata 1 2 3 4 5 

I. KEGIATAN PENDAHULUAN  

4 

1 Mengkondisikan fisik dan mental 

siswa. 

4 4 5 4 5 

2 Menagih tugas struktur yang diberikan 

pertemuan sebelumnya. 

4 4 4 5 3 

3 Menyampaikan materi pembelajaran 3 4 4 5 4 

4 Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai dan rencana 

kegiatan. 

3 3 4 3 4 

5 Melakukan kegiatan apersepsi. 4 4 5 4 4 

6 Memotivasi siswa tentang materi yang 

akan dipelajari. 

5 5 4 3 3 

II. KEGIATAN INTI  

3,6 

Fase I : Ilustrasi Konsep dan Analogi 

1 Memberikan ilustrasi konsep melalui 

permasalahan sehari-hari. 

5 4 5 3 3 

2 Mengajak siswa menyelesaikan soal 

analogi konsep yang tersedia di Buku 

Siswa. 

3 4 4 3 3 

3 Membimbing siswa dalam 

mengerjakan soal analogi konsep. 

4 3 3 4 3 

Fase II: Pengembangan 

4,2 

4 Mengajak siswa mengembangkan 

ilustrasi dan analogi konsep untuk 

menemukan rumus. 

4 3 4 3 4 

5 Membimbing siswa menemukan 

rumus. 

4 5 5 4 5 

6 Memastikan siswa memperhatikan/ 

mendengarkan penjelasan dan 

pertanyaan dari guru. 

4 5 5 5 5 

Lampiran 29 
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7 Membimbing siswa memahami contoh 

soal yang tersedia di Buku Siswa. 

3 3 4 4 3 

8 Memotivasi siswa untuk meningkatkan 

rasa ingin tahunya dengan 

mempersilakan bertanya apabila ada 

yang belum jelas. 

4 5 5 4 5  

Fase III: Pemberian Soal Superitem 

4,16 

9 Memberikan soal Superitem yang 

tersedia di Buku Siswa. 

4 5 5 5 4 

10 Menawarkan kepada siswa untuk 

mengerjakan soal Superitem di papan 

tulis. 

5 4 4 4 3 

11 Memberikan kesempatan kepada siswa 

yang lain untuk mengamati dan 

memberikan komentar atas jawaban 

tersebut. 

3 4 3 4 4 

12 Mengoreksi hasil jawaban diskusi dan 

memberikan penguatan atas jawaban 

tersebut. 

4 4 4 4 4 

13 Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya dan mencatat. 

5 4 5 5 4 

III. KEGIATAN PENUTUP 

4,4 

Fase IV: Integrasi 

1 Memberikan soal Latihan Mandiri 

yang tersedia di Buku Siswa sebagai 

bahan evaluasi dan dikumpulkan. 

4 5 5 4 5 

2 Menginformasikan Tugas Terstruktur 

yang harus dikerjakan siswa di rumah 

dan akan di bahas pada pertemuan 

berikutnya. 

3 4 4 5 5 

Fase V: Hipotesis 

3,8 

3 Membantu siswa merumuskan materi 

yang telah dipelajari. 

3 3 4 4 4 

4 Menanyakan kepada siswa mengenai 

kesan selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

3 4 3 3 4 

5 Memotivasi siswa agar selalu 

semangat dalam belajar. 

3 4 4 3 4 

6 Menutup kegiatan pembelajaran. 4 5 5 4 5 
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Rata-rata Keseluruhan 4,026 

 

 

 

Kategori Penilaian: 

Rata-rata keseluruhan < 1  : Sangat Kurang 

1 ≤ rata-rata keseluruhan < 2 : Kurang 

2 ≤ rata-rata keseluruhan < 3 : Cukup 

3 ≤ rata-rata keseluruhan < 4 : Baik 

4 ≤ rata-rata keseluruhan < 5 : Sangat Baik 

 

Catatan/ Saran: 

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

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

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

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

Nilai akhir : 4,026 

Kategori    : Sangat Baik 

 

 

Semarang,             Mei 2013 

Pengamat, 

 

 

 

Utami Widjayanti, S.Pd 

NIP. 19770301 200212 2 005 
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BUKU SISWA SUPERITEM 

 

Aturan Sinus, Aturan Cosinus,  

dan Luas Segitiga 

 

 

 

 

Matematika SMK Kelas X 

Semester 2 

 

NAMA SISWA : .............................................. 

NO ABSEN : .............................................. 

KELAS : .............................................. 

 

 

SMK NEGERI 10 SEMARANG 

KOTA SEMARANG 

Lampiran 30 
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ATURAN SINUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBOT BESAR CANADARM 

 Tahukah kalian 

gambar yang ada 

disamping? Seorang 

astronout yang ada di luar 

angkasa bersama robot 

canadarm. Dalam 

menentukan  posisi 

astronout diluar angkasa 

adalah dengan cara 

menghitung besar sudut 

yang dibentuk oleh lengan 

satelit terhadap posisi 

satelit ketika mengorbit. 

Untuk menghitungnya, dibutuhkan ilmu yang disebut trigonometri. Segitiga 

siku-siku adalah suatu bangun datar yang memiliki sisi sebanyak 3 buah dengan 

salah satu sudutnya 90°. Perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku oleh 

bangsa Mesir dan Babilonia dijadikan sebagai dasar ilmu selanjutnya, yaitu 

Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan model pembelajaran Superitem siswa dapat: 

1. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan menentukan 

panjang sisi suatu segitiga dengan menggunakan aturan sinus. 

2. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan menentukan besar 

sudut suatu segitiga dengan menggunakan aturan sinus. 

3. Meningkatkan rasa ingin tahu terkait materi aturan sinus dan 

permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan aturan sinus. 
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trigonometri. Trigonometri merupakan cabang ilmu Matematika yang 

melibatkan dua bidang teori penting, yaitu teori bilangan dan geometri. Secara 

geometris, ilmu trigonometri dikembangkan berdasarkan studi bintang-bintang. 

 Trigonometri memiliki banyak penerapan praktis, misalnya dalam teknik 

bangunan dan arsitektur, digunakan untuk mengukur rangka atap dan sudut 

elevasi pada sebuah kawat penyangga jembatan. Pada ilmu pelayaran 

trigonometri digunakan untuk menentukan posisi kapal ketika berada di laut 

lepas. Selain hal-hal yang bisa dihitung secara nyata, trigonometri dapat 

digunakan untuk menghitung sesuatu yang mustahil untuk dilakukan, seperti 

mencari jarak dari suatu tempat ke suatu bintang atau ke suatu pulau di lautan. 

Pembahasan lebih lanjut mengenai trigonometri serta rumus-rumus yang 

berlaku di dalamnya akan kita pelajari berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. KEGIATAN 1 : ILUSTRASI 

1. Pelajari tentang Aturan Sinus.  
2. Buat sedikit rangkuman dari apa yang Anda ketahui. 
3. Catatlah apa yang tidak Anda ketahui untuk didiskusikan di kelas. 
4. Kerjakan soal di bawah ini untuk mengukur kemampuan awalmu! 

a. Diketahui Δ ABC, A = 60°, B = 45°, dan panjang sisi BC = 12 cm. 
Tentukan panjang sisi AC! 

b. Diketahui Δ ABC dengan sisi AB = 8 cm, AC = 5 cm, dan B = 37°. 
Hitunglah besar sudut C! 

 

TUGAS TERSTRUKTUR 

Dari titik P Dina mengamati puncak sebuah antena 

dengan sudut elevasi 450, kemudian Dina berjalan 

sejauh 2 meter mendekati kaki antena sampai titik Q. 

Dari titik Q ini Dina mengamati puncak antena dengan 

sudut elevasi 600. Berapa meterkah tinggi antena itu? 
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Dapatkah Anda mengerjakan soal tersebut diatas? Jika belum, pelajari 

kegiatan di bawah ini agar Anda dapat menjawab persoalan tersebut!  

 

 

 

Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 

 

1. Pada gambar 1 00 90,35 CA ,dan sisi c = 15. 

a. Apakah data itu cukup untuk dapat melukis segitiga tersebut? 

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

b. Jika a, b, dan c masing–masing adalah sisi-sisi di depan sudut A, B, dan C, 

hitunglah a dan b. 

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

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

2. Pada gambar 2 00 40,80 CA ,dan sisi c = 6. 

a. Apakah data itu cukup untuk melukis segitiga tersebut? 

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

b. Apakah panjang sisi a dan b dapat dihitung seperti no.1b? Mengapa? 

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

c. Buatlah garis tinggi perpotongan BQ. Bagaimana cara menghitung 

panjang BQ, BC, AQ, QC, dan AC? 

B. KEGIATAN 2: ANALOGI KONSEP 

 

15 

350 800 400 200 1300 

A C 

B 

C 

B 

A A C 

B 
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 ..................................................................................................................................................  

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

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

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

3. Pada gambar3 00 20,130 CA ,dan sisi c=8. Hitunglah panjang a dan b. 

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

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

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

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

 

 

 

  

      

 

 

 

 

Tulis a, b, c: ukuran sisi-sisi BC, AC, dan AB; 

:,, ukuran sudut-sudt BAC, ABC, dan ACB. 

Dipunyai ABCE dan .ACBD  

Jelas sinsinsin bCEACCE
AC

CE
dan 

.sinsinsin aCEBCCE
BC

CE
 

Jadi 
sinsin

sinsin
ba

ab  

.
sinsin B

b

A

a
 

C. KEGIATAN 3: MENEMUKAN ATURAN SINUS 

 

E 
A B 

C 

c 

a 
b 
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Dengan cara sama diperoleh .
sinsin C

c

A

a
 

Simpulan .
sinsinsin C

c

B

b

A

a
 

 

 

1. Pada ABC, carilah sisi c jika b = 5,4 cm, 070B  dan 080C . 

Penyelesaian: 

Tulis a, b, c : ukuran sisi-sis BC, AC, dan AB; 

      :,, ukuran sudut-sudut BAC, ABC, dan ACB. 

Dipunyai 4,5b , ,70 o
dan 

o80 . 

Jelas 
sin

sin

sinsin

b
c

bc

 

Jadi

 
o

o

c
70sin

80sin4,5

 

.66,5  

Jadi ukuran panjang sisi c adalah 5,66 cm. 

2. Pada ABC, sisi c = 6,1, sisi b = 7, dan o51 . Hitunglah .  

Penyelesaian: 

Tulis a, b, c : ukuran sisi-sisi BC, AC, dan AB; 

     :,, ukuran sudut-sudut BAC, ABC, dan ACB. 

Dipunyai c = 6,1, b = 7, dan o51  

Jelas .
sin

sin
sinsin b

cbc

 

Jadi 
7

51sin1,6
sin

o

  
o62,42 . 

Jadi ukuran sudut  adalah 42,63o. 

D.  CONTOH SOAL 
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   Unistructural 

1. Perhatikan gambar berikut ini. 

 

 

 

 

Tulislah aturan sinus yang berlaku pada segitiga seperti pada gambar. 

Multistructural  

2. Dipunyai segitiga ABC, ukuran BAC = 1350, ukuran ACB  = 300 dan 

ukuran sisi AB = 10 cm. Tentukan ukuran sisi BC dan ukuran ABC. 

Relasional 

3. Seorang pemburu yang tinggi pandangannya (dari tanah sampai ke mata) 

adalah 150 cm, melihat seekor burung yang berada tepat di atas pohon 

yang tingginya 11,5 m. Jika pemburu tersebut melihat dengan sudut 

elevasi 300 maka jarak antara pemburu sampai ke pohon tersebut adalah 

... . 

Extrended Abstract 

4. Sebuah kapal laut sedang berlabuh dalam kedudukan menghadap ke sebuah 

menara. Dari puncak menara seorang pengamat melihat bagian depan kapal 

dengan sudut deviasi 40
0
 dan bagian belakang 60

0
. Tinggi orang yang 

mengamati kapal itu 1,75 meter, tinggi menara 25 meter, dan menara berada 

13, 25 meter di atas permukaan laut. Hitung panjang kapal tersebut. 

 

 

Penggunaan aturan sinus dapat digunakan jika kemungkinan unsur-unsur 

yang diketahui sebagai berikut. 

1. Sisi, sudut, sudut (ss, sd, sd) 

2. Sudut, sisi, sudut (sd, ss, sd) 

n 

k m 

N 

M K 

E. KEGIATAN 5: Soal Superitem Berdasarkan Taksonomi SOLO 

F. PENGGUNAAN ATURAN SINUS 
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19o 

A B 
C 

D 

37o 

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

 

 

Kerjakan soal di bawah ini untuk mengukur ketrampilan pemecahan 

masalah! 

3. Ani, Bela, dan Citra bermain di lapangan yang datar. Jarak antara Bela 

dan Citra adalah 8 meter. Besar sudut yang dibentuk oleh posisi Bela, 

Citra dan Ani adalah 400 sedangkan sudut yang dibentuk oleh posisi Bela, 

Ani, dan Citra adalah 820. Hitunglah jarak Ani ke Bela! 

4. Seorang pendaki menaiki bukit dengan kemiringan 210. Pendaki berjalan 

mendaki bukit  sampai puncak sejauh 6 km. Setelah sampai puncak, 

pendaki turun menuju balik bukit sejauh 7,5 km. Tentukan kemiringan 

bukit jika ditinjau dari tempat di balik bukit tersebut! 

 

 

Jawablah soal di bawah ini dengan jelas dan benar! 

1. Diketahui segitiga ABC, AC = 5 cm, BC = 4 cm dan Sin A = 0,6. Tentukan 

besar  B dan  C. 

2. Segitiga PQR dengan sisi PR = 6 cm, QR = 4 cm dan Q = 60
0
. Hitunglah 

besar P. 

3. Dari gambar di samping, titik B terletak 

pada kaki bukit. Dari B, puncak bukit D 

terlihat dengan sudut elevasi 37o. Titik A 

terletak sama tinggi dengan B. Dari A, 

puncak bukit D terlihat dengan sudut 

elevasi 19o. Jarak AB = 1.500 km. 

Hitunglah tinggi bukit itu. 

G. LATIHAN MANDIRI  

 

H. TUGAS  
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ATURAN COSINUS 

 

 

 

 

 

 

PERMUKAAN BULAN 

Pernahkah kalian melihat 
permukaan bulan dengan detail? 
Pengamatan tersebut tidak dapat 
kalian lakukan tanpa alat bantu, 
misalnya teropong bintang.  
Perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi pada tiga dasawarsa 
ini telah berhasil membawa 
manusia untuk menyelidiki dan 
melihat gambaran luar angkasa 
beserta isinya secara nyata. Kondisi 
sistem tata surya beserta spesifikasi 
dari isinya dapat dipantau oleh para 
ilmuwan dari muka bumi. 
Penyelidikan di stasiun luar angkasa 

tentunya perlu didukung dengan peralatan yang modern. Selain itu, diperlukan 
pengembangan dari pengetahuan yang sudah ada. Gambar di samping 
menampilkan penampakan salah satu sisi muka bulan yang diambil oleh kru 
pesawat Apollo 11 yang diluncurkan oleh stasiun ruang angkasa Amerika 
Serikat, yaitu NASA. Ilmu trigonometri beserta rumus-rumus yang terkandung di 

Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan model pembelajaran Superitem siswa dapat: 

1. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan menentukan panjang 

sisi suatu segitiga dengan menggunakan aturan cosinus. 

2. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan menentukan besar 

sudut suatu segitiga dengan menggunakan aturan cosinus. 

3. Meningkatkan rasa ingin tahu terkait materi aturan cosinus dan 

permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan aturan cosinus. 

4. menentukan panjang sisi atau besar 

sudut suatu segitiga 
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dalamnya berperan besar dalam perkembangan penyelidikan luar angkasa. 
Selanjutnya, akan kita pelajari mengenai aturan cosinus pada uraian berikut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Dapatkah Anda mengerjakan soal tersebut? Jika belum, pelajari 
kegiatan di bawah ini agar Anda dapat menjawab persoalan tersebut!  

  

A. KEGIATAN 1 : ILUSTRASI 

 

1. Pelajari tentang Aturan Cosinus.  

2. Buat sedikit rangkuman dari apa yang Anda ketahui. 

3. Catatlah apa yang tidak Anda ketahui untuk didiskusikan di kelas. 

4. Kerjakan soal di bawah ini untuk mengukur kemampuan awalmu! 

Diketahui Δ ABC dengan ∠A = 60°, sisi b = 10 cm, dan sisi c = 16 

cm. 

Tentukan besar unsur-unsur: 

a. panjang sisi a, 

b. besar B, dan 

c. besar C 

 

TUGAS TERSTRUKTUR 

Di pantai Marina terdapat kapal A dan B yang sedang berlabuh. Dari tengah 

laut seseorang (P) yang berada di atas kapal C dapat melihat kedua kapal 

tersebut. Besarnya sudut PAB adalah 85
0
 sedangkan sudut PBA adalah 35

0
. 

Jika jarak P ke kapal A adalah 200 meter dan P ke kapal B 300 meter, maka 

hitung jarak antara kapal A dan B! 
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1. Pada Gambar 1, sisi a = 8, b = 4, dan c = 5. 

a. Apakah data di atas cukup untuk dapat, melukis segitiga ABC tersebut? 

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

b. Hitunglah ,, BA dan C . 

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

c. Tuliskan aturan sinus untuk segitiga tersebut. Apakah sekarang Anda 

dapat menghitung sudut-sudut itu? 

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

d. Apakah kesimpulan Anda tentang segitiga tersebut? 

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

2. Pada gambar 2, sisi b = 8, c = 5, dan 065A . 

a. Apakah data tersebut cukup untuk melukis segitiga ABC? 

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

b. Apakah ,, CB dan sisi a dapat dihitung nilainya? 

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

c. Tuliskan aturan sinus untuk segitiga itu. Dapatkah sekarang Anda 

mengitungnya? 

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

d. Apakah kesimpulan Anda? 

B. KEGIATAN 2: ANALOGI KONSEP 

 

Gambar 1 Gambar 2 

A C 

B 

5 

8 
650 

A C 

B 

5 

4 

8 
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Tulis a, b, c : ukuran sisi-sis BC, AC, dan AB; 

     t : ukuran tinggi dari C. 

Jelas sin Abt
b

t
A sin dan 

cos .sin AbAD
AC

AD
A  

Jelas 
222 BDta  

.cos2

cos2cossin

cossin

sin

22

2222

222

22

Abccb

AcAbAb

AbcAb

ADcAb

 

Dengan cara sama diperoleh: 

Baccab cos2222
, dan 

Cabbac cos2222 . 

 

 

 

 

 

 

 

C. KEGIATAN 3: MENEMUKAN ATURAN COSINUS 
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1. Pada segitiga ABC, b = 43,6; c = 29,8; dan  ∠A=53
0
. Hitunglah a. 

Penyelesaian: 

Jelas Acbcba cos..2222
 

.1243

15468881901

'2953cos).8,29).(6,43.(2)8,29()6,43( 022

 

Jadi .3,35a  

Jadi ukuran sisi BC adalah 35,3 satuan panjang. 

2. Diketahui sisi-sisi suatu segitiga 7 cm, 8 cm, dan 9 cm. Hitunglah besar sudut di 

hadapan sisi 9 cm. 

Penyelesaian: 

 

 

 

Tulis a, b, c : ukuran panjang sisi-sisi BC, AC, dan AB. 

Dipunyai a = 7, b = 8, c = 9. 

Jelas .2857,0
8.7.2

987

2
cos

222222

ab

cba
C  

Jadi 
'2473oC . 

Jadi ukuran sudut C adalah 73
o
24’. 

3. Panjang sisi-sisi suatu segitiga: a = 26,4; b = 19,7; dan c = 36,1. Hitunglah 

BA, dan C . 

Penyelesaian: 

Tulis a, b, c : ukuran sisi-sisi BC, AC, dan AB. 

D.  CONTOH SOAL 

 

A B 

C 

A B 

C 
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Dipunyai a = 26,4; b = 19,7; dan c = 36,1. 

Jelas 
)7,19()4,26(2

)1,36()7,19()4,26(

2
cos

222222

ab

cba
C .2097,0  

Jadi '.6102'5477180 000C  

Jadi ukuran sudut C adalah 102
o
6’. 

 

 

 

Unistructural 

1. Perhatikan gambar berikut ini. 

 

 

 

 

Tulislah aturan cosinus yang berlaku pada segitiga seperti pada gambar. 

Multistructural 

2. Segitiga ABC adalah segitiga sama kaki dengan AB = AC = 8 cm, dan 

.800A  Hitung BC dengan menggunakan aturan cosinus. 

Relasional 

3. Dua buah satelit diamati dari sebuah stasiun pengamatan. Jarak salah satu 

satelit dengan stasuiun adalah 1800 km dan satelit yang lain berjarak 2500 

km dari stasiun tersebut. Sudut yang dibentuk kedua satelit dan stasiun 

pengamatan adalah 1200. Tentukan jarak antara kedua satelit tersebut. 

Extrended Abstract 

4. Dua buah kapal berangkat dari tempat yang sama dan membentuk sudut 

300. Jika kapal pertama berkecepatan 15 km/jam, dan kapal kedua 

E. KEGIATAN 5: Soal Superitem Berdasarkan Taksonomi SOLO 

n 

k m 

N 

M K 
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berkecepatan 18 km/jam, tentukan jarak kedua kapal setelah 2 jam 

perjalanan.  

 

 

 

Kerjakan soal di bawah ini untuk mengukur ketrampilan pemecahan 

masalah! 

1. Diketahui Δ ABC, AB = 5 dan AC = 8 dan A = 60°. Hitunglah panjang sisi BC. 

2. Ali, Badu dan Carli sedang bermain di sebuah lapangan yang datar. Dalam 

situasi tertentu posisi Ali, Badu dan Carli membentuk sebuah segitiga. Jarak 

Ali dari Badu 10 meter, jarak Carli dari Ali 15 meter, dan jarak Carli dari 

Badu 12 meter. Berapakah besar sudut yang di bentuk oleh Badu, Ali, dan 

Carli dalam posisi itu? 

 

 

 

Jawablah soal dibawah ini dengan jelas dan benar! 

1. Dipunyai segitiga ABC, ukuran sisi AB = 8 cm, ukuran sisi AC = 6 cm, dan 

ukuran  060A . Hitunglah ukuran panjang sisi BC! 

2. Dipunyai Δ ABC, ukuran sisi AB = 6 cm, ukuran sisi AC = 5 cm, dan ukuran 

sisi BC = 4 cm. Hitunglah ukuran sudut B!  

 

 

 

 

F. LATIHAN MANDIRI 

G. TUGAS 
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LUAS SEGITIGA 

A. Luas Segitiga Jika Diketahui Dua Sisi dan 

Satu Sudut. 

 

 

 

 

 

PIRAMIDA 

 Kuno tidak selalu identik dengan 

kebodohan. Buktinya dapat kalian lihat 

pada gambar di samping. Ya, ternyata 

piramida ini menyimpan ilmu 

pengetahuan yang hebat. Berdasarkan 

sumber dari daun lontar peninggalan 

bangsa Rhind, seorang ilmuwan 

matematika bernama Ahmes menuliskan 

buah-buah pikirannya terkait dengan 

segitiga siku-siku. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara 

ketinggian piramida terkait dengan ukuran dan sudut kemiringan dari setiap 

dinding piramida. Selanjutnya, Ahmes membuat sebuah tabel perbandingan 

(rasio) yang dapat membantu para perancang piramida pada zaman dahulu agar 

menghasilkan kemiringan dinding piramida sesuai yang diinginkan. Tabel yang 

dihasilkan disebut sebagai perbandingan-perbandingan trigonometri yang 

Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan model pembelajaran Superitem siswa dapat: 

1. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan menggunakan rumus 

luas segitiga jika diketahui dua sisi dan satu sudut.  

2. Meningkatkan rasa ingin tahu terkait materi luas segitiga jika 

diketahui dua sisi dan satu sudut. 

3.  
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masih digunakan oleh para matematikawan hingga saat ini. Sisi-sisi piramida 

yang berbentuk segitiga merupakan bangun datar yang tentunya memiliki luas. 

Penggunaan trigonometri untuk menghitung luas segitiga akan kita pelajari pada 

uraian berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dapatkah Anda mengerjakan soal tersebut? Jika belum, pelajari 
kegiatan di bawah ini agar Anda dapat menjawab persoalan tersebut!  

 

  

A. KEGIATAN 1 : ILUSTRASI  

 

Tiga buah perahu A, B, dan C menebar jaring dan ketiganya 

membentuk sebuah segitiga. Jika jarak A ke B adalah 150 

meter, B ke C adalah 120 meter dan sudut ABC = 120
0
. 

Tentukan luas daerah tangkapan yang terbentuk oleh ketiga 

kapal tersebut.  

 

1. Pelajari tentang Luas segitiga jika diketahui satu sudut dan dua sisi.  

2. Buat sedikit rangkuman dari apa yang Anda ketahui. 

3. Catatlah apa yang tidak Anda ketahui untuk didiskusikan di kelas. 

TUGAS TERSTRUKTUR 
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1. Tuliskan rumus luas segitiga yang Anda ketahui. 

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

2. Pada gambar segitiga di atas, manakah alas dan tingginya?  

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

3. Jika diketahui segitiga seperti gambar segitiga di atas, dapatkah Anda 

menghitung luasnya menggunakan rumus nomor 1? 

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

4. Apakah kesimpulan Anda tentang segitiga tersebut? 

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

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

 

 

 

 

Menemukan rumus ukuran luas segitiga. 

B. KEGIATAN 2: ANALOGI KONSEP 

 

C. KEGIATAN 3: MENEMUKAN RUMUS LUAS SEGITIGA JIKA DIKETAHUI 

SATU SUDUT DAN DUA SISI YANG MENGAPIT SUDUT TERSEBUT 

C 

A B 300 

10 

6 
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Tulis a, b, c: ukuran sisi-sisi BC, AC, dan AB; 

        ta,tb, tc: ukuran tinggi dari A, B, dan C; dan 

        [ABC]: ukuran luas segitiga ABC. 

Jelas .sin Abtc  

Jadi [ABC] .
2

sin

2

Abcctc  

Dengan cara sama diperoleh: 

2

sin Cab
ABC dan 

.
2

sin Bac
ABC  

 

 

1. Diketahui Δ ABC dengan sisi a = 20 cm, c = 25 cm, ∠B = 55°. Carilah luas Δ 

ABC tersebut! 

Penyelesaian: 

 

Tulis a, b, c : ukuran sisi-sisi BC, AC, dan AB; 

        [ABC] : ukuran luas segitiga ABC. 

Dipunyai a = 20, c = 25, dan .55oB  

Jelas .78,209
2

55sin2520

2

sin oBca
ABC  

Jadi ukuran luas ABCadalah 209,78cm
2
. 

2. Dipunyai ΔABC dengan ukuran sisi a = 14 cm, b = 16 cm, dan c = 22 cm. 

Carilah ukuran luas Δ ABC tersebut! 

D.  CONTOH SOAL 

 



285 
 

 

 

Penyelesaian: 

Tulis a, b, c : ukuran sisi-sisi BC, AC, dan AB; 

       [ABC] : ukuran luas ΔABC. 

Dipunyai a = 14, b = 10, dan c = 22. 

Jelas cos A = .7727,0
22.10.2

142210

2

222222

bc

acb
  

Jadi '2439oA . 

Jelas .7072,111
2

'2439sin2210

2

sin. oAbc
ABC  

 Jadi ukuran luas Δ ABC adalah 111,7072 cm
2
. 

 

 

Unistructural 

1. Hitunglah luas segitiga ABC dengan ,6,30 0 cmbA dan cmc 7 . 

Multistructural 

2. Sebuah segitiga luasnya 16 cm2. Panjang kedua sisinya sama yaitu 8 cm, 

tentukan besar sudut yang diapit kedua sisi tersebut. 

Relasional 

3. Sebuah kebun berbentuk jajar genjang dengan panjang sisi-sisinya 8 m dan 

6 m, serta sudut apit kedua sisi tersebut 1500. Berapakah luas kebun 

tersebut? 

Extrended abstract 

4. Pada segiempat ABCD berikut diketahui ,60,120 00 ABCBAD panjang 

sisi AB = DC = 8 cm, AD = 7 cm dan BC = 12 cm. Tentukan luas segi empat 

tersebut! 

 

 

E. KEGIATAN 5: Soal Superitem Berdasarkan Taksonomi SOLO 

A B 

C D 
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Kerjakan soal di bawah ini untuk mengukur ketrampilan pemecahan 

masalah! 

1. Sebidang taman bunga dibatasi oleh tiga tonggak. Ketiga tonggak tersebut 

disimbolkan A, B, dan C. Jarak tonggak A ke tonggak B 12 meter, jarak tonggak 

A ke tonggak C adalah 16 meter, dan besar sudut yang dibentuk oleh tonggak B–

tonggak A–tonggak C adalah 80
0
. Tentukan luas taman bunga itu. 

  

F. LATIHAN MANDIRI 
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Jawablah soal di bawah ini dengan jelas dan benar! 

1. Gambar berikut menunjukkan segitiga PQR. Tentukan luas segitiga PQR 

tersebut. 

 

 

 

 

2. Hitung ukuran luas jajar genjang jika ukuran sisi-sisi jajar genjang adalah 4 

cm dan 6 cm serta salah satu ukuran sudut jajar genjang adalah 1500.  

G. TUGAS 

P Q 

R 

4 cm 

3 cm 

600 
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B. Luas Segitiga Jika Diketahui Ketiga Sisinya. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dapatkah Anda mengerjakan soal tersebut? Jika belum, pelajari 
kegiatan di bawah ini agar Anda dapat menjawab persoalan tersebut!  
 

Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan model pembelajaran Superitem siswa dapat: 

1. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan menggunakan rumus 

luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya. 

2. Meningkatkan rasa ingin tahu terkait materi luas segitiga jika 

diketahui ketiga sisinya. 

A. KEGIATAN 1 : ILUSTRASI  

Sebuah kain berbentuk segitiga dengan panjang 

sisi berturut-turut adalah 5 m, 6 m, dan 7 m. 

Tentukan luas kain tersebut! 

1. Pelajari tentang Luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya.  

2. Buat sedikit rangkuman dari apa yang Anda ketahui. 

3. Catatlah apa yang tidak Anda ketahui untuk didiskusikan di kelas. 

TUGAS TERSTRUKTUR 
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1. Tuliskan rumus luas segitiga yang Anda ketahui. 

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

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

2. Jika diketahui segitiga seperti gambar diatas, dapatkah Anda menghitung 

luasnya menggunakan rumus nomor 1? 

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

3. Apakah kesimpulan Anda tentang segitiga tersebut? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulis a, b, c : ukuran sisi-sisi BC, AC, dan AB, 

C 

A B 
10 

6 7 

B. KEGIATAN 2: ANALOGI KONSEP 

 

C. KEGIATAN 3: MENEMUKAN RUMUS LUAS SEGITIGA JIKA DIKETAHUI 

 KETIGA SISINYA. 

D 
A C 

B 

tB 

x 

a c 

b 
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    tB : ukuran tinggi dari B, dan 

[ABC]: ukuran luas segitiga, 

        x : ukuran sisi CD. 

Jelas
222 )( xbdc  

.))()()((
2

1

))()()((4

)(4

)2()2(4

)(2)(24

)(44

)(44

)()(4

2

2

)(

22

222222

22222222

22222222

22222222

22222222

2222222

22222

2222222

22222

bacbaccbacba
b

d

bacbaccbacbadb

baccbadb

abbaccbabadb

abaababaabdb

ababadb

abadbba

cbadab

cbadab

dadabbdc

dabdc

 

Jelas 
2

.
][

db
ABC  

))()()((
4

1

))()()((
2

1
..

2

1

bacbaccbacba

bacbaccbacba
b

b

 

Tulis 
2

2
cba

sscba  

)(2)();(2)();(2)( asbacbsbaccscba  

)(2).(2).(2.2
4

1
asbscssABC ))()(( csbsass  

Simpulan ))()(( csbsassABC  
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1. Tentukan luas segitiga ABC jika diketahui a = 8 cm, b = 7 cm, dan c = 5 cm. 

Jawab: 

10)578(
2

1
)(

2

1
cbas  

Luas ))()(( csbsassABC  

310

300

5.3.2.10

)510)(710)(810(10

 

Jadi luas segitiga ABC = 310 cm2 

 

 

Unistructural 

1. Hitunglah luas segitiga ABC apabila a = 6 cm, b = 5 cm, dan c = 9cm. 

Multistructural 

2. Sebidang tanah berbentuk jajargenjang dibatasi oleh empat buah tonggak 

yaitu A, B, C, dan D. Jarak tonggak A ke tonggak B adalah 13 m, tonggak A ke 

tonggak D adalah 12 m, dan tonggak B ke tonggak D adalah 15 m. Berapakah 

luas tanah tersebut? 

Relasional 

3. Gambar di bawah memperlihatkan segitiga DEF (DE = 28 cm, EF = 21 cm, DF 

= 35 cm) dan lingkaran luarnya (DF adalah diameter). Tentukan luas arsiran 

dengan menggunakan luas segitiga. (
7

22
) 

 

 

 

D. CONTOH SOAL 

 

E. KEGIATAN 4: Soal Superitem Berdasarkan Taksonomi SOLO 

 

D 

E 

F 
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Extrended Abstract 

4. Sebuah segitiga sama kaki panjang kedua sisi yang sama adalah 8 cm, dan 

sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut adalah 400. Berapa luas segitiga 

tersebut? 

 

 

 

Kerjakan soal di bawah ini untuk mengukur ketrampilan pemecahan 

masalahmu! 

1. Sebuah taman berbentuk segitiga dengan panjang sisinya berturut-turut 7 

m, 9 m, dan 10 m. Tentukan luas taman tersebut. 

 

 

 

Kerjakan soal dibawah ini dengan jelas dan benar! 

1. Sebidang tanah berbentuk segiempat. Tanah itu dibatasi oleh tonggak A, B, 

C, dan D. Jarak tonggak A ke B = 4 m, jarak tonggak B ke C = 3 m, jarak 

tonggak C ke D = 6 m, jarak tonggak A ke D = 4 m, jarak tonggak B ke D = 5 

m. Tentukan luas tanah tersebut. 

  

F. LATIHAN MANDIRI 

 

G. TUGAS 
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C. Menentukan Luas Segi Banyak Beraturan 

Menggunakan Rumus Luas Segitiga. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dapatkah Anda mengerjakan soal tersebut? Jika belum, pelajari 
kegiatan di bawah ini agar Anda dapat menjawab persoalan tersebut!  

 

 

Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan model pembelajaran Superitem siswa dapat: 

1. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan menentukan luas segi banyak 

beraturan dengan menggunakan rumus luas segitiga. 

2. Meningkatkan rasa ingin tahu terkait materi luas segi banyak beraturan. 

1. Pelajari tentang menentukan luas segi banyak beraturan dengan 

menggunakan rumus luas segitiga.  

2. Buat sedikit rangkuman dari apa yang Anda ketahui. 

3. Catatlah apa yang tidak Anda ketahui untuk didiskusikan di kelas. 

TUGAS TERSTRUKTUR 

A. KEGIATAN 1 : ILUSTRASI DAN ANALOGI KONSEP 

Sebuah pot alasnya bebentuk segi lima beraturan dengan 

panjang jari-jarinya 7 cm. Berapakah luas alas pot 

tersebut? 
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1. Segi Lima Beraturan  

Gambar di samping menunjukkan segi lima beraturan 

ABCDE dengan titik-titik sudut terletak pada lingkaran 

berjari-jari r.  

O adalah titik pusat lingkaran dan s adalah panjang sisi 

segi lima ABCDE. 

0
0

72
5

360
EOADOECODBOCAOB

Pada segi lima ABCDE terdapat 5 segitiga yang sama dan sebangun. 

Kita ambil salah satu segitiga tersebut, yaitu AOB . 

Luas AOBrrAOB sin...
2

1
 

02

0

72sin.
2

1

72sin...
2

1

r

rr

 

Karena segi lima ABCDE terdapat 5 segitiga yang sama dan sebangun, maka: 

Luas segi lima ABCDE = 5 Luas AOB  

02

02

72sin.
2

5

72sin.
2

1
5

r

r

 

Jadi Luas segi lima ABCDE = 02 72sin.
2

5
r

 

 

 

B. KEGIATAN 3: MENEMUKAN RUMUS LUAS SEGI BANYAK BERATURAN 

DENGAN MENGGUNAKAN RUMUS LUAS SEGITIGA 

D 

O 

A B 

C E 

r r 

s 
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2. Segi enam beraturan 

Perhatikan gambar disamping. Di dalam 

lingkaran O yang berjari-jari r dibentuk segi 

enam beraturan ABCDEF dengan sisi s. 

 

Jelas bahwa  

0
0

60
6

360
FOAEOFDOECODBOCAOB

 

Pada segi enam beraturan terdapat 6 segitiga yang sama dan sebangun. 

Kita ambil salah satu segitiga tersebut, yaitu AOB . 

Luas AOBrrAOB sin...
2

1
 

02

0

60sin.
2

1

60sin...
2

1

r

rr

 

Karena segi lima ABCDE terdapat 6 segitiga yang sama dan sebangun, maka: 

Luas segi lima ABCDE = 6 Luas AOB  

02

02

02

60sin..3

60sin.
2

6

60sin.
2

1
6

r

r

r

 

Jadi Luas segi lima ABCDE = 02 60sin..3 r  

3. Segi-n beraturan 

Dari kedua rumus yang telah kita temukan di atas, yaitu luas segi lima 

beraturan dan luas segi enam beraturan dapat member gambaran bagi kita 

untuk menentukan rumus luas segi-n beraturan sebagai berikut: 

O 
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Luas segi-n beraturan = 
n

r
n 0

2 360
sin..

2
  

 

 

Hitunglah luas segi lima beraturan yang panjang jari-jarinya 14 cm. 

Jawab: 

Luas segi lima beraturan = 
5

360
sin.14.

2

5 0
2  

039,466

9511,0490

72sin.490 0

 

Jadi luas segi lima tersebut adalah 466,039 cm2. 

 

 

 

Unistructural 

1. Tentukan luas segi 10 beraturan yang dilukiskan dalam lingkaran dengan 

jari-jari 6 cm. 

Multistructural 

2. Tentukan jari-jari lingkaran luar segi 9 beraturan yang diketahui luasnya 

56 cm2. 

Relasional 

3. Gambar di samping menunjukkan segi lima di dalam 

lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Tentukan luas daerah 

yang di arsir. 

 

 

C. CONTOH SOAL 

 

D. KEGIATAN 4: Soal Superitem Berdasarkan Taksonomi SOLO 
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A 

B 

C 

D 

E 

Extrended Abstract 

4. Perhatikan gambar di samping. Di dalam lingkaran O  

terdapat segi enam beraturan OABCDE. Jika luas 

lingkaran 14 cm2, tentukan luas daerah yang diarsir. 

 

 

 

Kerjakan soal dibawah ini untuk mengukur ketrampilan pemecahan 

masalahmu! 

1. Tentukan luas segi 9 beraturan dengan panjang jari-jarinya 4 cm. 

2. Segi duabelas beraturan mempunyai luas 24 cm2, tentukan panjang jari-

jari lingkaran luarnya. 

 

 

Kerjakan soal dibawah ini dengan jelas dan benar! 

2. Tentukan panjang jari-jari segi 6 beraturan jika luasnya 625 cm2. 

 

 

 

  

E. LATIHAN MANDIRI 

 

O 

F. TUGAS 
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Aturan Sinus 

KUNCI TUGAS TERSTRUKTUR DAN PEDOMAN PENSKORAN 

4. a.   Diketahui: Δ ABC, ∠A = 60°, ∠B = 45°, dan panjang sisi BC = 12 cm.  

Ditanya: panjang sisi AC. 

Penyelesaian: 

 

.646
3

12

3

3

3

212

3
2

1

2
2

1
.12

60sin

45sin.12

45sin60sin

12

sinsin

o

o

oo

AC

AC

B

b

A

a

  

Jadi, panjang sisi AC = 4  cm. 

 b.  Diketahui: Δ ABC, sisi AB = 8 cm, AC = 5 cm, dan ∠B = 37°. 

Ditanya : besar sudut C. 

Penyelesaian: 

Dari data di atas ada 2 kemungkinan segitiga yang dapat dibuat, yaitu: 

 

KUNCI BUKU SISWA SUPERITEM 

 

Lampiran 31 
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Aturan yang dipakai: 

 =  ⇔   =   ⇔  sin C =   

⇔  sin C =   ⇔ sin C = 0,9632 ⇔  sin C = arc sin 0,9632 

Dari tabel diperoleh ∠C = 74°24′ = 74,4° (sudut C merupakan sudut lancip). Jika 

sudut C merupakan sudut tumpul, diperoleh 

∠C = 180° – 74,4° = 105,6° 

Jadi, besar sudut C ada dua kemungkinan, yaitu 74,4° dan 105,6°. 

KUNCI JAWABAN A. KEGIATAN 1 : ILUSTRASI KONSEP 

Diketahui: PQ = 2 meter 

0

0

60

45

AQB

APQ
 

Ditanya: tinggi antena (AB) 

Penyelesaian: 

46,5
2588,0

7071,02

15sin

45sin.2

45sin15sin

2

sinsin

15)12045(180

12060180

0

0

00

0000

000

AQ

AQ

AQ

APQ

AQ

PAQ

PQ

PAQ

APQ
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73,4728,4

8660,046,5

46,5
60sin

sin

0

AB

AB

AQ

AB
AQB

 

Jadi tinggi antena adalah 4,73 meter. 

KUNCI JAWABAN B. KEGIATAN 2: ANALOGI KONSEP 

1. Jawab: 

a. Cukup, karena besar salah satu sudut ABC tersebut 90
0
(yaitu C ) dan 

sudut lainnya diketahui. 

b. 6,835sin.1535sin. 00ca  

29,12)6,8(15 2222 acb
 

2. Jawab: 

a. Cukup, karena satu sisi dan dua sudutnya diketahui. 

b. Karena dari sudut yang diketahui, salah satu sudutnya bukan 90
0
. 

(Gambar) 

c. Dari gambar diperoleh: 

(i) 9,580sin.6sin. 0AABBQ  

(ii) 2,9
40sin

9,5

sin
sin

0C

BQ
BCC

BC

BQ
 

(iii) 09,1)9,5(6)()( 2222 BQABAQ  

(iv) 06,79,52,9)()(
2222 BQBCQC  

(v) 15,806,709,1QCAQAC  

3. Jawab: 

Saran: Tariklah sebuah garis dari titik B sehingga memotong perpanjangan 

garis AC tegak lurus di titik P. 

Dari gambar diperoleh: 



301 
 

 

 

(i) Pandang 
090; PAPB dan ,5030180 00

A maka: 

14,513,68

13,650sin.850sin.

2222

00

BPBAPA

ABBP
 

(ii) Pandang 
090; PBPC dan 

020C maka: 

92,17
20sin

13,6

20sin
20sin

00

0 BP
BC

BC

BP
 

Jadi, 92,17BCa  

84,1613,692,17
2222

BPBCPC  

Jadi, .7,1114,584,16PAPCb  

KUNCI JAWABAN E. KEGIATAN 5: SOAL SUPERITEM BERDASARKAN 

TAKSONOMI SOLO 

Unistructural 

1. Aturan sinus yang berlaku: 
N

n

M

m

K

k

sinsinsin
 

Multistructural 

2. Diketahui: segitiga ABC, A = 135
0
, C = 30

0
 dan AB = 10 cm. 

Ditanya: sisi BC dan B 

Jawab: 

Mencari sisi BC 

00 30sin

10

135sinsinsin

BC

C

AB

A

BC

 

0

0

30sin

135sin.10
BC  

0

00

30sin

)45180sin(.10
BC  
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210

2

1

2
2

1
.10

30sin

45sin.10
0

0

BC

BC

BC

 

Jadi panjang BC = 210 cm 

Mencari B 

Ingat bahwa jumlah sudut dalam segitiga 180
0
, maka: 

)(180 0 CAB  

000

000

15165180

)30135(180
 

Jadi besar B=15
0 

Relasional 

3. Diketahui: misal: tinggi pemburu = AE =150 cm = 1,5 m 

Tinggi pohon = BC = 11,5 m 

Sudut DEC = 30
0
 

 

Ditanya: jarak pmburu dengan pohon (AB) 

Penyelesaian: 

Perhatikan segitiga CED.  

CD = 11,5 m – 1,5 m = 10 m 

DCE = 90
0
 

0000 603090180CDE  

A B 

C 

D 

E 

150 cm 

 

11,5 m 

30
0 
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Panjang AB = panjang EC 

Aturan sinus pada segitiga CED adalah: 

ECD

ED

DEC

DC

CDE

EC

sinsinsin
 

Untuk mencari EC maka: 

00 30sin

10

60sinsinsin

EC

DEC

DC

CDE

EC
 

310

2

1

3
2

1
.10

30sin

60sin.10
0

0

EC

EC

EC

 

310 = AB = EC  

Jadi jarak pemburu dengan pohon adalah 310 m. 

Extrended Abstract 

4. Diketahui:  

 

 

 

 

 

 

 

 

40
0 1,75m 

25 m 

A B C 

D 

E 
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Ditanya: panjang kapal (AB) 

Penyelesaian: 

Panjang CE = 25 m + 1,75 m = 26,75 m 

83,37
7071,0

75,26

45cos 0

CE
BE

 

0000 30)6090(180CAE  

00 30sin

83,37

20sinsinsin

AB

BAE

BE

AEB

AB
 

875,25
5,0

342,083,37

30sin

20sin83,37
0

0

AB

AB

 

Jadi panjang kapal adalah 25,875 meter. 

 

KUNCI JAWABAN G. LATIHAN MANDIRI 

1. Diketahui: misal Ani = A, Bela = B, Citra = C. 

Jarak BC = 8 meter 

Sudut BCA = 40
0
 

Sudut BAC = 82
0
 

Ditanya: jarak AB 

Penyelesaian: 

Gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
B 

C 

820 

400 8 m 
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092,5

9903,0

6428,08

82sin

40sin8

82sin

8

40sin

sinsin

0

0

00

AB

AB

AB

AB

A

BC

C

AB

 

Jadi jarak Ani dan Bela adalah 5,092 meter. 

2. Diketahui: kemiringan pendaki dengan bukit, misal QOP = 21
0
,  

jarak pendaki ke puncak, misal OP = 6 km, 

jarak dari puncak ke turunan balik bukit, misal PQ = 7,5 km. 

Ditanya: kemiringan bukit jika ditinjau dari tempat di balik bukit tersebut ( Q ). 

Jawab: 

 

 

 

Gambar 

 

 

 

 

 

 

QQ

OP

O

PQ

sin

6

21sin

5,7

sinsin 0

 

07,16

287,0sin.

287,02867,0sin

5,7

3584,06
sin

sin

6

3584,0

5,7

Q

arcQ

Q

Q

Q

 

O 

P 

Q 210 

6 km 7,5 km 
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Jadi kemiringan bukit jika ditinjau dari tempat di balik bukit tersebut adalah 

16,7
0 

 

KUNCI JAWABAN H. TUGAS 

1. Diketahui: segitiga ABC, AC = 5 cm, BC = 4 cm dan sin A = 0,6.  

Ditanya: besar B dan C. 

Penyelesaian: 

a. Besar B 

BB

AC

A

BC

sin

5

6,0

4

sinsin
 

4

3

4

6,0.5
sin B  

4

3
sin.arcB  

06,48B  

Jadi besar 
048,60= B  

b. Besar C 

C = 180
0
 – ( B + arc.sin A) 

= 180
0
 – (48,6

0 
+ 36,9

0
) 

= 94,5
0 

Jadi besar 
05,94C  

2. Diketahui: segitiga PQR, PR = 6 cm, QR = 4 cm dan Q = 60
0
.  

Ditanya: besar P 

Penyelesaian: 

PP

QR

Q

PR

sin

4

60sin

6

sinsin 0
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0

0

3,35

5773,0sin.

3
3

1
sin

3
2

1
.

3

2
sin

6

60sin.4
sin

P

arcP

P

P

P

 

Jadi besar P adalah 35,3
0
 

3. Diketahui: sudut DBC = 37
o
, sudut DAB = 19

o
,  AB = 1.500 km.  

Ditanya: tinggi bukit (panjang DC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian: 

)14319(180

14337180

000

000

BDA

ABD
 

0

00

18

162180
 

Mencari panjang BD dengan aturan sinus: 

00 18sin

1500

19sinsinsin

BD

D

AB

A

BD
 

C 

D 

19o 
37o 

A B 
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42,1580

309,0

1500325,0

309,0

1500

325,0

BD

BD

BD

 

Mencari panjang CD dengan perbandingan sinus pada segitiga siku-siku: 

BD

CD
CBDsin  

12,951

42,15806018,0

42,158037sin

42,1580
37sin

0

0

CD

CD

CD

CD

 

Jadi tinggi bukit adalah 951,12 km. 

Aturan Cosinus 
KUNCI JAWABAN TUGAS TERSTRUKTUR   

1. Diketahui: Δ ABC, ∠A = 60°, sisi b = 10 cm, dan sisi c = 16 cm. 

Ditanya: Tentukan besar unsur-unsur: 

a. panjang sisi a, 

b. besar ∠B, dan 

c. besar ∠C. 

Penyelesaian: 

a. =   +  - 2bc . cos A =  +  – 2 . 10 . 16 . cos 60° 

= 100 + 256 – 2 . 10 . 16 .    = 196 

Jadi, panjang sisi a = 14 cm. 

b. cos B =  =  =  =  = 0,795 

⇔ B = arc cos 0,795 

Jadi, besar ∠B = 38°28′. 
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c. Sudut C dihitung dengan aturan jumlah sudut dalam sebuah segitiga adalah 

180°. 

C = 180° – (60° + 38°28′) = 180° – 98°28′ = 81°32′ 

Jadi, besar ∠C = 81°32′. 

KUNCI JAWABAN A. KEGIATAN 1 : ILUSTRASI KONSEP 

Diketahui: AB = 20 m 

BP = 300 m 

0

0

35

85

B

A
  

Ditanya: jarak AB 

Penyelesaian: 

Gambar 

PBPAPBPAPAB

P

cos...2

60)3585(180

222

0000

 

70000

60000130000

5,01200009000040000

60cos.300.200.2300200 022

 

58,26470000AB  

Jadi, jarak antara kapal A dan kapal B adalah 264,58 meter. 

 

KUNCI JAWABAN B. KEGIATAN 2 : ANALOGI KONSEP 

1. Jawab: 

a. Cukup, karena ketiga sisi segitiga tersebut diketahui. 

b. Tidak dapat dihitung sampai saat ini. 

c. ;
sinsinsin C

c

B

b

A

a
tidak dapat 

d. Belum ada rumus yang dapat digunakan untuk menghitung ketiga sudut 

segitiga tersebut jika suatu segitiga hanya diketahui panjang ketiga 

sisinya. 

2. Jawab: 
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a. Cukup, karena dua sisi dan sudut apit diketahui. 

b. Dapat dihitung dengan pertolongan garis tinggi dari B atau dari C. 

c. ;
sin

5

sin

8

65sin 0 CB

a
tidak dapat. 

d. Belum ada rumus yang dapat digunakan untuk menghitung sisi lainnya jika 

suatu segitiga hanya diketahui panjang dua sisi dan sudut apit dua sisi 

tersebut. 

Kunci Jawaban E. Kegiatan 5: Soal Superitem Berdasarkan Taksonomi SOLO 

Unistructural 

1. Aturan cosinus: 

 

kn

mnk
M

mn

knm
K

km

nmk
N

2
cos

2

.
cos

2

.
cos

222

222

222

 

Multistructural 

2. Diketahui: Segitiga ABC sama kaki, AB = AC = 8 cm, dan .800A  

Ditanya: BC 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

AACABACABBC cos2222
 

7792,105

1736,0128128

80cos88288 022

 

A 

B C 

8 cm 8 cm 
800 



311 
 

 

 

285,10BC  

Jadi panjang BC adalah 10,285 cm. 

Relasional 

3. Diketahui: 

Sketsa  

 

 

Ditanya: Jarak antara kedua satelit(BC) 

Penyelesaian: 

BACACABACABBC cos...2222
 

13990000

45000009490000

)
2

1
(9000009490000

)60cos(9000009490000

)60180cos(90000062500003240000

120cos25001800225001800

0

00

022

 

13990000BC  

1399100  

Jadi jarak antar kedua satelit tersebut adalah 1399100 km. 

Extrended Abstract 

4. Diketahui: Misal: tempat kapal berangkat = A, kapal 1=B, kapal 2 = C. 
030BAC  

kecepatan B = 15 km/jam 

Kecepatan A = 18 km/jam 

Waktu = 2 jam 

A 

B C 

1800 2500 
  1200 
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Ditanya: jarak kedua kapal (BC) 

Penyelesaian: 

Gambar 

 

 

 

waktukecepaJarak tan  

Jarak AB = 2 jam x 15 km/jam = 30 km 

Jarak AC = 2 jam x 18 km/jam = 36 km 

Mencari jarak BC dengan aturan cos: 

AACABACABBC cos...2222

 

4,325

6,18701296900

30cos.36.30.23630 022

 

04,18BC  

Jadi jarak kedua kapal setelah 2 jam adalah 18,04 km 

 

KUNCI JAWABAN F. LATIHAN MANDIRI  

1. Diketahui: Δ ABC, AB = 5 dan AC = 8 dan ∠A = 60°. 

Ditanya: panjang sisi BC 

Penyelesaian: 

AACABACABBC cos...2222

 

49

4089

2

1
.806425

60cos.8.5.285 022

 

A 300 

B 

C  
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749BC  

Jadi panjang sisi BC = 7 

2. Diketahui: misal: Ali = A, Badu = B, Carli = C. 

AB = 10 m 

AC = 15 m 

BC = 12 m 

Ditanya: BAC 

Penyelesaian: 

Gambar 

 

 

 

 

 

 

 

ACAB

BCACAB
A

AACABACABBC

..2
cos

cos...2

222

222

 

60,0

15.10.2

121510 222

 
05360,0cos.arcA  

Jadi besar sudut yang di bentuk oleh Badu-Ali-Carli dalam posisi itu adalah 
053 . 

 

KUNCI JAWABAN G. TUGAS  

1. Diketahui: Pada segitiga ABC, AB = 8 cm, AC = 6 cm, dan besar  A=60
0
.
 

Ditanya: Hitunglah panjang sisi BC!
 

Penyelesaian:
 

Dengan aturan cosinus, CosAcbcba ...2222

 diperoleh bahwa 

B 

A C 

10 m 12 m 

15 m 
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13252

52

48100

2

1
.48.26436

60cos.8.6.286

2

2

2

0222

a

a

a

a

a

 

Jadi, panjang sisi BC adalah 132 cm 

2. Diketahui Δ ABC dengan AB = 6 cm, AC = 5 cm, dan BC = 4 cm. Hitunglah 

besar sudut B! 

Penyelesaian: 

ac

bca
B

.2
cos

222

   

5625,0

48

253616

6.4.2

564 222

 

08,55B  

Jadi, besar sudut B = 55,8°. 

Luas Segitiga 
D. Luas Segitiga Jika Diketahui Dua Sisi dan Satu 

Sudut 
KUNCI JAWABAN A. KEGIATAN 1: ILUSTRASI 

Diketahui : 3 buah perahu membentuk sebuah segitiga ABC 

AB = 150 m 

BC = 120 m 
0120ABC  
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Ditanya: luas daerah tangkapan yang terbentuk (luas segitiga ABC) 

Penyelesaian: 

 ABCBCABABCLuas sin..
2

1
 

34500

3
2

1
9000

60sin9000

)60180sin(9000

120sin120150
2

1

0

00

0

 

Jadi luas daerah tangkapan yang terbentuk dari ketiga kapal tersebut adalah 

.34500 2m  
 

KUNCI JAWABAN B. KEGIATAN 2: ANALOGI KONSEP 

1. Luas tinggialasABC
2

1
 

2. Alas = AB = 10, tinggi belum diketahui. 

3. Luas tinggiABC 10
2

1
; tidak dapat. 

4. Belum ada rumus yang dapat digunakan untuk menghitung luas segitiga jika 

diketahui satu sudut dan dua sisi yang mengapit sudut tersebut. 

KUNCI JAWABAN E. KEGIATAN 5: SOAL SUPERITEM BERDASARKAN 

TAKSONOMI SOLO 

Unistructural 

5. Diketahui: segitiga ABC, ,6,30 0 cmbA dan cmc 7 . 

Ditanya: luas segitiga ABC 

Penyelesaian: 

AcbABCLuas sin..
2

1
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5,10
2

21

2

1
.7.6.

2

1

30sin.7.6
2

1 0

 

Jadi luas segitiga ABC adalah 10,5 cm. 

Multistructural 

6. Diketahui: luas segitiga = 16 cm
2
. Panjang kedua sisinya sama yaitu 8 cm,  

Ditanya: besar sudut yang diapit kedua sisi tersebut. 

Penyelesaian: 

Luas AcbABC sin..
2

1
 

00 15030

2

1

32

16
sin

sin.3216

sin.8.8.
2

1
16

atauA

A

A

A

 

Jadi, ada dua kemungkinan yang terjadi dari segitiga tersebut, yaitu segitiga 

lancip dengan besar sudut 30
0
 dan segitiga tumpul dengan besar sudut 150

0
. 

Sketsa 

 

 

 

 

 

 

Relasional 

7. Diketahui: Sebuah kebun berbentuk jajar genjang dengan panjang sisi-sisinya 8 

m dan 6 m, serta sudut apit kedua sisi tersebut 150
0
. 

B C 

A 

8 8 

 

8 8 
A 

B C 
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Ditanya: luas kebun 

Penyelesaian 

Sketsa 

 

 

 

 

 

Lihat ABC 

BBCABABCLuas sin...
2

1

 

12

2

1
.24

30sin.24

30180sin.6.8.
2

1

150sin.6.8
2

1

0

00

0

 

Segitiga ABC kongruen (sama dan sebangun) dengan segitiga ACD, maka 

212mACDLuasABCLuas  

Luas jajargenjang ABCD = ABCLuas2  

24

122
 

Jadi luas kebun tersebut adalah 24 m
2
 

Extrended abstract 

8. Diketahui: Segiempat ABCD, ,60,120 00 ABCBAD panjang sisi AB = 

DC = 8 cm, AD = 7 cm dan BC = 12 cm. 

Ditanya: luas segi empat ABCD 

Penyelesaian: 

A B 

C D 

8 m 

6 m 

1500 
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Sketsa 

 

 

 

 

Luas segiempat ABCD = Luas ABD Luas BCD 

Lihat ABD 

Luas AADABABD sin...
2

1
 

314

3
2

1
.28

120sin.7.8.
2

1 0

 

Lihat BCD 

Karena segiempat ABCD sama kaki, maka 
060ABCBCD  

Luas CCDBCBCD sin...
2

1
 

324

3
2

1
.48

60sin.8.12
2

1 0

 

Luas segiempat ABCD = Luas ABD+ Luas BCD 

338

324314
 

Jadi luas segiempat ABCD  adalah 338 cm
2
 

 

KUNCI JAWABAN F. LATIHAN MANDIRI 

1. Diketahui: A, B, C adalah tonggak batas sebidang taman bunga. 

A B 

C D 
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AB = 12 m 

AC = 16 m 

080BAC  

Ditanya: luas taman bunga 

Penyelesaian: 

BACACABLuas sin..
2

1
 

54,94

9848,096

80sin.16.12.
2

1 0

 

Jadi luas taman bunga itu adalah 94,54 m
2
. 

 

KUNCI JAWABAN G. TUGAS 

2. Diketahui: segitiga PQR dengan, PQ = 3 cm, QR = 4 cm, dan 
060P  

Ditanya: Luas segitiga PQR 

 

 

 

 

 

 

 

 

P Q 

R 

4 cm 

3 cm 

600 
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Penyelesaian: 

Agar dapat menggunakan rumus luas segitiga QQRPQ sin...
2

1
 harus mencari 

besar Q dahulu, dengan aturan sinus: 

RPQ

R

QR

PQ
R

QR

R

PQ

0

0

0

180

.5,40

65,0
4

3
2

1
3

60sin.
sin

60sinsin

 

0000 5,795,4060180  

Luas QQRPQPQR sin...
2

1
 

88,598,04.3.
2

1

5,79sin.4.3.
2

1 0

 

Jadi, luas segitiga PQR = 5,88 cm
2
 

3. Diketahui: jajar genjang dengan panjang sisi-sisinya adalah 4 cm dan 6 cm serta 

salah satu sudut besarnya 150
0
. 

Ditanya: Luas jajar genjang 

Penyelesaian: 

Misal jajar genjang tersebut adalah jajar genjang ABCD. 

Sketsa 

 

 

 A B 

C D 

150
0 

4cm 

5cm 
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Luas ABCBCABABC sin..
2

1
 

6

2

1
.12

30sin.12

)30180sin(.12

150sin.4.6.
2

1

0

00

0

 

Luas jajargenjang  ABCLuas2  

12

62
 

Jadi luas jajar genjang adalah 12 cm
2
. 

E. Menentukan Luas Segi Banyak Beraturan Menggunakan 

Rumus Luas Segitiga. 

KUNCI JAWABAN A. KEGIATAN 1: ILUSTRASI 

Diketahui: AB = 7 m, BC = 5 m, AC = 6 m. 

Ditanya: luas kain 

Penyelesaian: 

)(
2

1
cbas  

9

18.
2

1

)765(
2

1

 

))()(( csbsassABCLuas  

66

2.3.4.9

)79)(69)(59(9
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Jadi luas kain tersebut adalah 66 m
2 

 

 

KUNCI JAWABAN E. KEGIATAN 4: SOAL SUPERITEM BERDASARKAN 

TAKSONOMI SOLO 

Unistructural 

5. Hitunglah luas segitiga ABC apabila a = 6 cm, b = 5 cm, dan c = 9cm. 

Jawab: 

10)956(
2

1
)(

2

1
cbas  

Luas ))()(( csbsassABC  

210

200

1.5.4.10

)910)(510)(610(10

 

Jadi luas ABC= 210 cm
2
 

Multistructural 

6. Diketahui: AD = 12 m, AB = 13 m, dan BD = 15 m. 

Ditanya: Luas tanah (luas jajar genjang) 

Penyelesaian: 

Lihat ABC 

)(
2

1
BDABADs  

2040.
2

1

)151312(
2

1

 

))()(( csbsassABDLuas  

A B 

C D 
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1420

7.8.5.20

)1320)(1220)(1520(20

 

BCDABC (sama dan sebangun), maka 

21420 mBCDLuasABDLuas  

Luas jajar genjang ABCD = 2 x ABDLuas  

Luas jajar genjang ABCD 14202  

1440  

Jadi luas tanah tersebut adalah 
21440 m  

Relasional 

7. Diketahui: segitiga DEF, DE = 28 cm, EF = 21 cm, DF = 35 cm. 

 

 

 

 

 

Ditanya: Luas arsiran 

Penyelesaian: 

))()((

42
2

282135

fsesdssDEFLuas

s

 

29486436

)2842)(3542)(2142(42
 

 

Luas 222 5,96235.
7

22
.

4

1

4

1
cmd  

Luas yang di arsir = Luas lingkaran - Luas DEF  

D 

E 

F 
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  = 962,5 – 294 = 668,5 
 

Jadi luas yang di arsir adalah 668,5 cm
2
 

Extrended Abstract 

8. Diketahui: segitiga sama kaki, panjang kedua sisi yang sama adalah 8 cm, besar 

sudut yang diapit kedua sisi tersebut 40
0
. 

Ditanya: Luas segitiga. 

Penyelesaian: 

Sketsa 

 

 

 

 

 

Mencari panjang sisi AB dengan aturan cosinus: 

CBCACBCACAB cos...2222
 

952,29

048,98128

766,01286464

40cos.8.8.288 022

 

473,5AB  

)473,588(
2

1
s  

7365,10
2

473,21
 

)473,57365,10)(87365,10)(87365,10(7365,10L  

57,20

183,423

2635,57365,27365,27365,10

 

A B 

C 

400 
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Jadi luas segitiga tersebut adalah 20,57 cm
2 

 

KUNCI JAWABAN F. LATIHAN MANDIRI 

1. Diketahui: sebuah taman dengan panjang sisi-sisinya 7 m, 9 m, dan 10 m. 

Sketsa  

 

 

 

 

Ditanya: Luas taman )( ABC  

Penyelesaian: 

13)1097(
2

1
)(

2

1
cbas  

))()(( csbsassL  

26626.36936

34613

)1013)(913)(713(13

 

Jadi luas taman tersebut adalah 266 m
2 

KUNCI JAWABAN G. TUGAS 

1. Diketahui: sebidang tanah berbentuk segiempat 

Sketsa 

 

 

 

A B 

C 

7 m 9 m 

10 m 

A 

B 

C 
D 

7m 

6m 

4m 

3m 

4m 
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Ditanya: Luas tanah (segiempat ABCD) 

Penyelesaian: 

Luas segi empat ABCD = Luas ABD Luas BCD 

Lihat ABD 

)(
2

1
BDADABs  

714.
2

1

)644(
2

1

 

BDsADsABssABDLuas  

73

1.3.3.7

6747477

 

Lihat BCD 

BDCDBCs
2

1
 

816
2

1

)673(
2

1

 

BDsCDsBCssBCDLuas  
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5480

2.1.5.8

6878388

 

Luas segi empat ABCD = Luas ABD Luas BCD 

5473  

Jadi luas tanah tersebut adalah 5473 m
2 

F. Menentukan Luas Segi Banyak Beraturan Menggunakan 

Rumus Luas Segitiga. 

KUNCI JAWABAN A. KEGIATAN 1 : ILUSTRASI DAN ANALOGI 

KONSEP 

Diketahui: alas pot berbentuk segi lima dengan jari-jarinya 7 cm. 

Ditanya: Luas alas pot? 

Penyelesaian: 

Luas 
5

360
sin.7.

2

5 0
2  

5,116

9511,05,122

72sin.5,122 0

 

Jadi luas alas pot tersebut adalah 116,5 cm
2 

 

KUNCI JAWABAN D. SOAL SUPERITEM BERDASARKAN 

 TAKSONOMI SOLO 

Unistructural 

1. Diketahui: segi 10 beraturan jari-jari 6 cm. 

Ditanya: Luasnya 

Penyelesaian: 
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Luas segi-n beraturan
n

r
n 0

2 360
sin..

2
 

Luas segi 10 beraturan 
10

360
sin.6.

2

10 0
2  

804,105

5878,0180

36sin365 0

 

Jadi luas segi 10 tersebut adalah 105,804 cm
2
 

Multistructural 

2. Diketahui: segi 9 beraturan, luasnya 56 cm2 

Ditanya: r 

Penyelesaian: 

Luas segi-n beraturan
n

r
n 0

2 360
sin..

2
 

Luas segi-9 beraturan 
9

360
sin..

2

9 0
2r

 

399,4
7852,5

112

6428,09

256

40sin..
2

9
56

2

02

r

r

r

 

Jadi jari-jari lingkaran luar segi 9 tersebut adalah 4,399 cm. 

Relasional 

3. Diketahui: segi lima dalam lingkaran, r = 7 cm 
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A 

B 

C 

D 

E 

 

 

Ditanya: Luas daerah yang di arsir 

Penyelesaian: 

Luas segi 5 
5

360
sin.7.

2

5 0
2  

5,116

9511,05,122

72sin5,122 0

 

Luas lingkaran 2r  

154

7.
7

22 2

 

Luas daerah yang diarsir = luas lingkaran – luas segi 5 

= 154 – 116,5 

= 37,5 

Jadi luas daerah yang diarsir adalah 37,5 cm
2 

Extrended Abstract 

4. Diketahui: segi enam OABCDE di dalam lingkaran 

Luas lingkaran = 14 cm
2
  

Ditanya: luas daerah yang di arsir 

Penyelesaian: 

Luas lingkaran 
2.r  

O 
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2.
7

22
14 r

 

  

2

22

714
r

 

11,2r  

OD = r = 2,11 cm 

OD merupakan diameter lingkaran luar segienam OABCDE, maka jari-

jarinya adalah cmOD 055,1
2

1
 

Luas segienam
6

360
sin.)055,1.(

2

6 0
2  

89,2

866,0339075,3

60sin.339075,3 0

 

Luas daerah yang diarsir = Luas lingkaran – Luas segienam 

= 14 – 2,89 

= 11,11 

Jadi luas daerah yang diarsir adalah 11,11 cm
2 

 

KUNCI JAWABAN E. LATIHAN MANDIRI 

1. Diketahui: segi 9 beraturan, r = 4cm 

Ditanya: luas 

Penyelesaian: 
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n
r

n
L

n

0
2 360

sin..
2

9

 

28,46

6428,072

40sin.16.
2

9

9

360
sin.4.

2

9

0

0
2

 

Jadi luas segi 9 tersebut adalah 46,28 cm
2
 

 

2. Diketahui: segi 12 , luasnya 24 cm
2
 

Ditanya: jari-jari 

Penyelesaian: 

228

8

2

1
.6

24

30sin.624

12

360
sin.

2

12
24

360
sin..

2

2

2

02

0
2

0
2

r

r

r

r

r

n
r

n
L

 

Jadi panjang jari-jarinya adalah 22 cm. 

KUNCI JAWABAN F. TUGAS 

1. Diketahui: segi 6 beraturan, luasnya 625 cm
2
 

Ditanya: jari-jari (r) 

Penyelesaian: 
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51,15
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Jadi jari-jarinya adalah 15,51 cm. 
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LEMBAR OBSERVASI 

KARAKTER RASA INGIN TAHU(ASPEK AFEKTIF) 

 

Nama Siswa : Irvan Ardian (S1) 

Kelas  : X-RPL 2 

 

 

 

No. Indikator 
Pertemuan 

I II III IV V 

1 Memperhatikan penjelasan guru di kelas. 4 4 4 4 4 

2 Mendengarkan penjelasan teman di kelas. 2 3 4 3 4 

3 
Bertanya kepada teman/ guru tentang materi 

yang sedang dibahas dan belum dimengerti. 
4 4 4 3 4 

4 Membaca tentang  hal-hal baru. 1 2 3 3 3 

5 Mendiskusikan tentang hal-hal baru . 1 3 4 3 4 

6 

Membaca selain dari buku atau bahan ajar  

yang digunakan guru di kelas tentang materi 

yang dibahas dikelas. 

1 2 2 3 3 

7 
Bertanya kepada guru/teman tentang materi 

pelajaran di luar jam pelajaran. 
2 3 2 3 4 

8 

Bertanya kepada guru/ teman tentang sesuatu 

yang terkait dengan materi pelajaran yang 

sedang dibahas tetapi tidak/ belum dibahas 

oleh guru di kelas. 

1 1 2 2 3 

9 
Mengerjakan soal yang diberikan guru dan 

mencari tahu penyelesaiannya sendiri. 
3 3 4 4 3 

10 
Mengerjakan soal di buku meskipun belum 

diperintah oleh guru. 
1 3 4 3 4 

11 
Menikmati dan keasyikan dalam mengerjakan 

sesuatu. 
3 4 3 4 4 

12 
Mencari hal-hal baru yang dapat dilakukan 

atau dilihat dimanapun berada. 
2 2 3 3 3 

13 
Mencari-cari peluang untuk menambah 

wawasan. 
1 2 3 2 2 

14 
Mencari tahu asal-usul tentang  hal-hal yang 

baru didapatkan. 
2 3 3 4 4 

15 
Berusaha mencari informasi bila dihadapkan 

dengan masalah. 
2 3 2 2 3 

 

Skor Total 30 42 47 46 52 

Gain Perpertemuan 
 

0,4 0,27 -0,07 0,42  

Kriteria 
 

Sedang Rendah Rendah Sedang  

Gain P.I ke P.V 0,73 

Kriteria Tinggi 

Lampiran 32 
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LEMBAR OBSERVASI 

KETRAMPILAN PEMECAHAN MASALAH (ASPEK PSIKOMOTORIK) 

Nama Siswa : Irvan Ardian  (S1) 

Kelas  : X-RPL 2 

No. Indikator 
Pertemuan 

I II III IV V 

1 
Terampil menunjukkan pemahaman 

masalah 
4 4 4 4 4 

2 

Terampil mengorganisasi data dan memilih 

informasi yang relevan dalam pemecahan 

masalah 

4 4 4 4 4 

3 
Terampil menyajikan masalah matematika 

dalam berbagai bentuk 
4 4 4 4 4 

4 
Terampil memilih pendekatan dan metode 

pemecahan masalah secara tepat 
4 4 4 3 4 

5 
Terampil mengembangkan strategi 

pemecahan masalah 
3 4 4 4 4 

6 
Terampil membuat model matematika dari 

suatu masalah 
2 2 4 3 4 

7 
Terampil menyelesaikan masalah yang 

tidak rutin 
2 4 4 4 4 

8 Ketelitian dalam menyelesaikan masalah 3 4 3 3 3 

9 
Terampil menggunakan analogi dengan 

permasalah lain 
2 3 2 4 4 

10 
Terampil mengevaluasi strategi pemecahan 

masalah 
1 2 4 3 4 

11 
Terampil menafsirkan penyelesaian yang 

telah diperoleh 
1 4 1 4 1 

12 
Terampil memahami kendala dalam 

masalah 
3 3 4 4 4 

13 
Terampil menyimpulkan strategi 

penyelesaian dari masalah yang diperoleh 
2 3 2 3 4 

14 
Terampil menunjukkan langkah-langkah 

penyelesaian masalah. 
3 3 4 4 4 

15 
Terampil melihat kembali hasil pemecahan 

masalah 
1 2 3 3 3 

 
Skor Total 39 50 51 54 55 

 
Gain perpertemuan  0,52 0,1 0,34 0,17  

 
Kriteria  Sedang Rendah Sedang Rendah  

 
Gain P.I ke P.V 0,76 

 Kriteria Tinggi 

Lampiran 33 
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LEMBAR OBSERVASI 

KARAKTER RASA INGIN TAHU(ASPEK AFEKTIF) 

 

Nama Siswa : Tri Astuti (S2) 

Kelas  : X-RPL 2 

No. Indikator 
Pertemuan 

I II III IV V 

1 Memperhatikan penjelasan guru di kelas. 4 3 2 3 3 

2 Mendengarkan penjelasan teman di kelas. 1 4 3 2 4 

3 

Bertanya kepada teman/ guru tentang 

materi yang sedang dibahas dan belum 

dimengerti. 

3 3 3 3 3 

4 Membaca tentang  hal-hal baru. 2 3 3 4 4 

5 Mendiskusikan tentang hal-hal baru . 1 3 3 4 3 

6 

Membaca selain dari buku atau bahan ajar  

yang digunakan guru di kelas tentang 

materi yang dibahas dikelas. 

1 2 1 2 2 

7 
Bertanya kepada guru/teman tentang materi 

pelajaran di luar jam pelajaran. 
1 3 4 2 3 

8 

Bertanya kepada guru/ teman tentang 

sesuatu yang terkait dengan materi 

pelajaran yang sedang dibahas tetapi tidak/ 

belum dibahas oleh guru di kelas. 

1 2 2 3 3 

9 
Mengerjakan soal yang diberikan guru dan 

mencari tahu penyelesaiannya sendiri. 
3 3 4 4 4 

10 
Mengerjakan soal di buku meskipun belum 

diperintah oleh guru. 
2 3 3 3 3 

11 
Menikmati dan keasyikan dalam 

mengerjakan sesuatu. 
3 4 3 4 4 

12 
Mencari hal-hal baru yang dapat dilakukan 

atau dilihat dimanapun berada. 
4 3 4 3 3 

13 
Mencari-cari peluang untuk menambah 

wawasan. 
2 2 4 3 4 

14 
Mencari tahu asal-usul tentang  hal-hal 

yang baru didapatkan. 
3 2 3 4 4 

15 
Berusaha mencari informasi bila 

dihadapkan dengan masalah. 
1 3 4 2 4 

  

  

  

Skor Total 32 43 46 46 51 

Gain perpertemuan 
 

0,39 0,17 0 0,35  

Kriteria 
 

Sedang Rendah Rendah Sedang  

Gain P.I ke P.V 0,67 

Kriteria Sedang 

Lampiran 34 
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LEMBAR OBSERVASI 

KETRAMPILAN PEMECAHAN MASALAH (ASPEK PSIKOMOTORIK) 

Nama Siswa : Tri Astuti (S2) 

Kelas  : X-RPL 2 

No. Indikator 
Pertemuan 

I II III IV V 

1 
Terampil menunjukkan pemahaman 

masalah 
4 4 4 4 4 

2 

Terampil mengorganisasi data dan memilih 

informasi yang relevan dalam pemecahan 

masalah 

4 3 4 4 4 

3 
Terampil menyajikan masalah matematika 

dalam berbagai bentuk 
4 4 4 4 4 

4 
Terampil memilih pendekatan dan metode 

pemecahan masalah secara tepat 
4 2 4 4 4 

5 
Terampil mengembangkan strategi 

pemecahan masalah 
4 4 4 4 4 

6 
Terampil membuat model matematika dari 

suatu masalah 
2 2 3 2 4 

7 
Terampil menyelesaikan masalah yang 

tidak rutin 
3 4 4 4 4 

8 Ketelitian dalam menyelesaiakn masalah 3 3 3 4 4 

9 
Terampil menggunakan analogi dengan 

permasalah lain 
2 4 4 4 3 

10 
Terampil mengevaluasi strategi pemecahan 

masalah 
1 1 2 3 3 

11 
Terampil menafsirkan penyelesaian yang 

telah diperoleh 
3 4 4 4 4 

12 
Terampil memahami kendala dalam 

masalah 
3 3 4 4 4 

13 
Terampil menyimpulkan strategi 

penyelesaian dari masalah yang diperoleh 
2 2 4 4 4 

14 
Terampil menunjukkan langkah-langkah 

penyelesaian masalah. 
3 4 4 4 4 

15 
Terampil melihat kembali hasil pemecahan 

masalah 
1 1 3 4 4 

 
Skor Total 42 55 56 57 59 

 
Gain perpertemuan  0,12 0,67 0,40 0,34  

 Kriteria  Rendah Sedang Sedang Sedang  

 Gain P.I ke P.V 0,88 

 Kriteria Tinggi 

 

 

Lampiran 35 
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LEMBAR OBSERVASI 

KARAKTER RASA INGIN TAHU(ASPEK AFEKTIF) 

 

Nama Siswa : Rifqi Seto (S3) 

Kelas  : X-RPL 2 

No. Indikator 
Pertemuan 

I II III IV V 

1 Memperhatikan penjelasan guru di kelas. 3 3 2 4 3 

2 Mendengarkan penjelasan teman di kelas. 2 3 3 3 3 

3 

Bertanya kepada teman/ guru tentang 

materi yang sedang dibahas dan belum 

dimengerti. 

4 3 4 3 4 

4 Membaca tentang  hal-hal baru.  2 3 3 4 4 

5 Mendiskusikan tentang hal-hal baru . 1 2 3 4 4 

6 

Membaca selain dari buku atau bahan ajar  

yang digunakan guru di kelas tentang 

materi yang dibahas dikelas. 

1 2 3 2 3 

7 
Bertanya kepada guru/teman tentang materi 

pelajaran di luar jam pelajaran. 
1 2 2 2 2 

8 

Bertanya kepada guru/ teman tentang 

sesuatu yang terkait dengan materi 

pelajaran yang sedang dibahas tetapi tidak/ 

belum dibahas oleh guru di kelas. 

1 1 2 1 1 

9 
Mengerjakan soal yang diberikan guru dan 

mencari tahu penyelesaiannya sendiri. 
3 3 4 4 4 

10 
Mengerjakan soal di buku meskipun belum 

diperintah oleh guru. 
1 1 2 3 4 

11 
Menikmati dan keasyikan dalam 

mengerjakan sesuatu. 
2 3 2 4 3 

12 
Mencari hal-hal baru yang dapat dilakukan 

atau dilihat dimanapun berada. 
2 4 3 4 4 

13 
Mencari-cari peluang untuk menambah 

wawasan. 
3 4 3 4 4 

14 
Mencari tahu asal-usul tentang  hal-hal 

yang baru didapatkan. 
2 2 4 3 3 

15 
Berusaha mencari informasi bila 

dihadapkan dengan masalah. 
3 4 3 4 4 

  Skor Total 31 40 43 49 50 

  Gain perpertemuan 
 

0,31 0,15 0,35 0,09  

  Kriteria 
 

Sedang Rendah Sedang Rendah  

 
Gain P.I ke P.V 0,65 

 Kriteria Sedang 

 

 

Lampiran 36 
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LEMBAR OBSERVASI 

KETRAMPILAN PEMECAHAN MASALAH (ASPEK PSIKOMOTORIK) 

Nama Siswa : Rifqi Seto (S3) 

Kelas  : X-RPL 2 

 

 

No. Indikator 
Pertemuan 

I II III IV V 

1 
Terampil menunjukkan pemahaman 

masalah 
1 4 4 4 4 

2 

Terampil mengorganisasi data dan 

memilih informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah 

4 4 4 4 4 

3 
Terampil menyajikan masalah matematika 

dalam berbagai bentuk 
4 2 4 4 4 

4 
Terampil memilih pendekatan dan metode 

pemecahan masalah secara tepat 
4 4 4 4 4 

5 
Terampil mengembangkan strategi 

pemecahan masalah 
4 4 4 4 4 

6 
Terampil membuat model matematika dari 

suatu masalah 
2 2 3 3 3 

7 
Terampil menyelesaikan masalah yang 

tidak rutin 
3 3 4 4 4 

8 Ketelitian dalam menyelesaiakn masalah 3 4 4 4 4 

9 
Terampil menggunakan analogi dengan 

permasalah lain 
2 3 2 4 4 

10 
Terampil mengevaluasi strategi 

pemecahan masalah 
2 2 2 4 4 

11 
Terampil menafsirkan penyelesaian yang 

telah diperoleh 
4 4 4 3 4 

12 
Terampil memahami kendala dalam 

masalah 
4 3 4 4 4 

13 
Terampil menyimpulkan strategi 

penyelesaian dari masalah yang diperoleh 
3 2 3 3 4 

14 
Terampil menunjukkan langkah-langkah 

penyelesaian masalah. 
4 4 4 4 4 

15 
Terampil melihat kembali hasil 

pemecahan masalah 
3 4 4 3 4 

 
Skor Total 47 48 56 56 58 

 
Gain perpertemuan 

 
0,07 0,67 0 0,50  

 Kriteria  Rendah Sedang Rendah Sedang   

 Gain P.I ke P.V 0,84 

 Kriteria Tinggi 

Lampiran 37 
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LEMBAR OBSERVASI 

KARAKTER RASA INGIN TAHU(ASPEK AFEKTIF) 

 

Nama Siswa : Sella Putri (S4) 

Kelas  : X-RPL 2 

No. Indikator 
Pertemuan 

I II III IV V 

1 Memperhatikan penjelasan guru di kelas. 3 3 4 4 4 

2 Mendengarkan penjelasan teman di kelas. 2 3 4 3 4 

3 

Bertanya kepada teman/ guru tentang 

materi yang sedang dibahas dan belum 

dimengerti. 

2 3 2 3 3 

4 Membaca tentang  hal-hal baru.  1 2 3 2 3 

5 Mendiskusikan tentang hal-hal baru . 1 2 3 2 2 

6 

Membaca selain dari buku atau bahan ajar  

yang digunakan guru di kelas tentang 

materi yang dibahas dikelas. 

1 1 2 1 2 

7 
Bertanya kepada guru/teman tentang 

materi pelajaran di luar jam pelajaran. 
2 3 3 2 3 

8 

Bertanya kepada guru/ teman tentang 

sesuatu yang terkait dengan materi 

pelajaran yang sedang dibahas tetapi tidak/ 

belum dibahas oleh guru di kelas. 

1 2 1 2 2 

9 
Mengerjakan soal yang diberikan guru dan 

mencari tahu penyelesaiannya sendiri. 
2 3 4 4 4 

10 
Mengerjakan soal di buku meskipun 

belum diperintah oleh guru. 
2 3 3 3 3 

11 
Menikmati dan keasyikan dalam 

mengerjakan sesuatu. 
2 3 4 4 4 

12 
Mencari hal-hal baru yang dapat dilakukan 

atau dilihat dimanapun berada. 
1 2 1 2 2 

13 
Mencari-cari peluang untuk menambah 

wawasan. 
1 2 3 3 3 

14 
Mencari tahu asal-usul tentang  hal-hal 

yang baru didapatkan. 
1 3 3 2 3 

15 
Berusaha mencari informasi bila 

dihadapkan dengan masalah. 
1 2 3 4 4 

  Skor Total 23 37 43 41 46 

  Gain perpertemuan 
 

0,37 0,26 -0,11 0,26 
  

  Kriteria 
 

Sedang Rendah Rendah Rendah   

 Gain P.I ke P.V 0,62  

 Kriteria Sedang  

 

Lampiran 38 
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LEMBAR OBSERVASI 

KETRAMPILAN PEMECAHAN MASALAH (ASPEK PSIKOMOTORIK) 

Nama Siswa : Sella Putri (S4) 

Kelas  : X-RPL 2 

No. Indikator 
Pertemuan 

I II III IV V 

1 
Terampil menunjukkan pemahaman 

masalah 
4 3 4 4 4 

2 

Terampil mengorganisasi data dan 

memilih informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah 

4 3 4 4 4 

3 
Terampil menyajikan masalah 

matematika dalam berbagai bentuk 
4 4 4 4 4 

4 
Terampil memilih pendekatan dan 

metode pemecahan masalah secara tepat 
3 2 4 4 4 

5 
Terampil mengembangkan strategi 

pemecahan masalah 
2 2 4 4 4 

6 
Terampil membuat model matematika 

dari suatu masalah 
2 2 3 3 3 

7 
Terampil menyelesaikan masalah yang 

tidak rutin 
3 2 4 4 4 

8 Ketelitian dalam menyelesaiakn masalah 3 1 4 4 4 

9 
Terampil menggunakan analogi dengan 

permasalah lain 
2 3 3 4 3 

10 
Terampil mengevaluasi strategi 

pemecahan masalah 
1 1 2 2 3 

11 
Terampil menafsirkan penyelesaian yang 

telah diperoleh 
3 3 4 3 4 

12 
Terampil memahami kendala dalam 

masalah 
3 3 4 4 4 

13 
Terampil menyimpulkan strategi 

penyelesaian dari masalah yang diperoleh 
2 2 4 4 4 

14 
Terampil menunjukkan langkah-langkah 

penyelesaian masalah. 
3 2 4 4 4 

15 
Terampil melihat kembali hasil 

pemecahan masalah 
1 1 2 3 2 

 
Skor Total  40 34 54 55 56 

 
Gain perpertemuan 

 
-0,30 0,76 0,16 0,20  

 
Kriteria 

 
Rendah Tinggi Rendah Rendah  

 
Gain P.I ke P.V 0,8 

 
Kriteria Tinggi 

 

Lampiran 39 



341 
 

 

 

LEMBAR OBSERVASI 

KARAKTER RASA INGIN TAHU(ASPEK AFEKTIF) 

 

Nama Siswa : Wisang Wijaya (S5) 

Kelas  : X-RPL 2 

No. Indikator 
Pertemuan 

I II III IV V 

1 Memperhatikan penjelasan guru di kelas. 2 2 3 4 4 

2 Mendengarkan penjelasan teman di kelas. 2 1 2 3 4 

3 

Bertanya kepada teman/ guru tentang 

materi yang sedang dibahas dan belum 

dimengerti. 

2 3 3 4 4 

4 Membaca tentang  hal-hal baru.  1 2 3 3 3 

5 Mendiskusikan tentang hal-hal baru . 1 1 2 2 3 

6 

Membaca selain dari buku atau bahan ajar  

yang digunakan guru di kelas tentang 

materi yang dibahas dikelas. 

1 1 2 2 2 

7 
Bertanya kepada guru/teman tentang 

materi pelajaran di luar jam pelajaran. 
1 2 4 3 4 

8 

Bertanya kepada guru/ teman tentang 

sesuatu yang terkait dengan materi 

pelajaran yang sedang dibahas tetapi tidak/ 

belum dibahas oleh guru di kelas. 

1 2 2 3 3 

9 
Mengerjakan soal yang diberikan guru dan 

mencari tahu penyelesaiannya sendiri. 
2 2 3 3 4 

10 
Mengerjakan soal di buku meskipun 

belum diperintah oleh guru. 
1 1 2 3 2 

11 
Menikmati dan keasyikan dalam 

mengerjakan sesuatu. 
2 2 3 3 3 

12 
Mencari hal-hal baru yang dapat dilakukan 

atau dilihat dimanapun berada. 
1 1 2 2 3 

13 
Mencari-cari peluang untuk menambah 

wawasan. 
1 1 2 3 2 

14 
Mencari tahu asal-usul tentang  hal-hal 

yang baru didapatkan. 
1 2 2 3 3 

15 
Berusaha mencari informasi bila 

dihadapkan dengan masalah. 
1 2 2 3 4 

  Skor Total 20 25 37 44 48 

  Gain perpertemuan 
 

0,12 0,34 0,30 0,25 
  

  Kriteria 
 

Rendah  Sedang Sedang Rendah   

 Gain P.I ke P.V 0,7  

 Kriteria Sedang  

Lampiran 40 
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LEMBAR OBSERVASI 

KETRAMPILAN PEMECAHAN MASALAH (ASPEK PSIKOMOTORIK) 

Nama Siswa : Wisang Wijaya(S5) 

Kelas  : X-RPL 2 

No. Indikator 
Pertemuan 

I II III IV V 

1 
Terampil menunjukkan pemahaman 

masalah 
2 2 4 4 4 

2 

Terampil mengorganisasi data dan 

memilih informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah 

2 3 4 4 4 

3 
Terampil menyajikan masalah 

matematika dalam berbagai bentuk 
4 3 4 4 4 

4 
Terampil memilih pendekatan dan 

metode pemecahan masalah secara tepat 
4 2 4 3 4 

5 
Terampil mengembangkan strategi 

pemecahan masalah 
2 2 4 4 4 

6 
Terampil membuat model matematika 

dari suatu masalah 
2 2 2 3 4 

7 
Terampil menyelesaikan masalah yang 

tidak rutin 
2 2 4 4 4 

8 Ketelitian dalam menyelesaiakn masalah 2 1 4 2 4 

9 
Terampil menggunakan analogi dengan 

permasalah lain 
1 2 2 2 4 

10 
Terampil mengevaluasi strategi 

pemecahan masalah 
1 1 4 3 4 

11 
Terampil menafsirkan penyelesaian yang 

telah diperoleh 
1 1 4 1 3 

12 
Terampil memahami kendala dalam 

masalah 
1 2 4 3 4 

13 
Terampil menyimpulkan strategi 

penyelesaian dari masalah yang diperoleh 
1 2 4 3 4 

14 
Terampil menunjukkan langkah-langkah 

penyelesaian masalah. 
2 2 4 4 4 

15 
Terampil melihat kembali hasil 

pemecahan masalah 
1 1 2 2 4 

 
Skor Total 28 28 54 46 57 

 
Gain perpertemuan 

 
0 0,81 -1,34 0,78  

 
Kriteria 

 
Rendah Tinggi Rendah Tinggi  

 Gain P.I ke P.V 0,90 

 Kriteria Tinggi 

Lampiran 41 
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PERHITUNGAN GAIN SKOR KETERAMPILAN PEMECAHAN  MASALAH 

Rumus: 

sebelumskorSMI

sebelumskorsesudahskor  
(g) sasiternormaliGain  

Kriteria: 

Indeks Gain Kriteria 

g ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ g < 0,7 Sedang 

g < 0,3 Rendah 

Perhitungan: 

Perolehan Skor Psikomotorik (Keterampilan Pemecahan Masalah) Subjek A 

Pertemuan I II III IV V 

Skor Total 39 50 51 54 
55 

 

1. Gain perpertemuan: 

a. Gain pertemuan I ke II 

52,0
21

11
                                   

3906

3950
                                   

Ipertemuan skorSMI

Ipertemuan skor IIpertemuan skor  
(g) sasiternormaliGain

 

b. Gain pertemuan II ke III 

1,0
10

1
                                   

5006

5051
                                   

IIpertemuan skorSMI

IIpertemuan skor IIIpertemuan skor  
(g) sasiternormaliGain

 

Lampiran 42 
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c. Gain pertemuan III ke IV 

34,0
9

3
                                   

5106

5154
                                   

IIIpertemuan skorSMI

IIIpertemuan skor IVpertemuan skor  
(g) sasiternormaliGain

 

d. Gain pertemuan IV ke V 

17,0
6

1
                                   

5406

54-55
                                   

IVpertemuan skorSMI

IVpertemuan skor Vpertemuan skor  
(g) sasiternormaliGain

 

2. Gain pertemuan I ke V: 

76,0
21

16
                                   

3906

3955
                                   

Ipertemuan skorSMI

Ipertemuan skor Vpertemuan skor  
(g) sasiternormaliGain

 

Berdasarkan perhitungan tersebut, gain subjek 1 (S1)  untuk skor keterampilan pemecahan 

masalah kriterianya sebagai berikut: 

Pertemuan I II III IV V 

Skor Total 39 50 51 54 55 

Gain perpertemuan  0,52 0,1 0,34 0,17  

Kriteria  Sedang Rendah Sedang Rendah  

Gain P.I ke P.V  0,76  

Kriteria  Tinggi  

 

Perhitungan gain keterampilan pemecahan masalah dan penentuan kriteria untuk 

subjek 2, 3, 4, dan 5 dapat dilakukan dengan cara yang sama. 
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HASIL WAWANCARA SUBJEK PENELITIAN 

 

1. Hasil Wawancara Subjek 1 (S1) 

 

Tanggal 16 Mei 2013 

P :  Apakah kamu memperhatikan penjelasan guru di kelas? 

S1 : Iya bu. 

P : Kalau teman sedang presentasi di depan kelas kamu juga 

mendengarkan tidak? 

S1 : Kadang – kadang bu, tergantung yang menjelaskan enak apa tidak. 

P : Kalau ada materi yang belum dimengerti tanya ke siapa? 

S1 : Tanya ke teman bu. 

P : Kalau teman tidak tahu bagaimana? 

S1 : Langsung tanya ke guru. 

P : Pernah bertanya tentang materi yang belum dibahas guru? 

S1 : Belum pernah bu. 

P : Kalau ada PR kamu mengerjakan sendiri? 

S1 : Iya bu, tapi kalau susah tanya ke teman. 

P : Nyontek apa tidak? 

S1 : Enggak dong, bu. Paling cuma tanya caranya, terus yang lain 

mengerjakan sendiri. 

P : Soal – soal yang di buku sudah dikerjakan apa belum? 

S1 : Sudah bu. 

P : Kamu mengerjakan tugas terstruktur yang merangkum tudak? 

S1 : Iya bu, saya rangkum materinya. Tapi saya samakan dengan yang di 

LKS. 

P : Ada yang belum mudeng? Sudah dicatat belum mana yang akan 

kamu diskusikan di kelas? 

S1 : Sudah bu, sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan bu. Soal 

ceritanya kadang saya susah membuat sketsanya. Kadang salah 

gambarnya jadi otomatis kebawahnya juga ikut salah.  

P : Kalau seperti itu, langkah pertama yang harus kamu lakukan itu 

pahami dulu apa saja yang diketahui, kemudian kamu simbolkan 

dengan huruf, lalu gambarkan dengan titik atau garis. Misalnya pada 

soal diketahui seekor burung yang berada di atas pohon yang 

tingginya sekian meter, maka kamu bisa simbolkan burung itu 
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dengan titik B, kemudian tinggi pohonnya kamu gambarkan dengan 

garis lurus. 

S1 : Kalau menemui rumus dipahami cara menurunkannya tidak? 

P : Iya bu, kemarin saya mencobanya tapi ya masih ada bingungnya 

sedikit. 

 

Tanggal 13 Mei 2013 

P : Apa yang diketahui dan yang ditanyakan dari soal nomor 2? 

S1 : Sudut A = 21
o
, jarak P ke B 7.5 km, jarak A ke P 6 km. 

P : Coba lihat kembali soalnya, yang kamu maksud sudut A itu apa, 

jarak P ke B, jarak A ke P, dan sudut B itu apa? 

S1 : Sudut A itu kemiringan bukit bu, jarak P ke B berarti jarak dari 

puncak sampai pendaki turun lewat balik bukit, jarak A ke P adalah 

jarak pendaki sampai puncak, dan sudut B adalah sudut kemiringan 

bukit jika ditinjau dari tempat di balik bukit. 

P : Dari apa yang diketahui dan yang ditanyakan, apakah kamu sudah 

menggunakannya dalam rumus? 

S1 : Sudah bu. 

P : Menurut kamu soal itu membutuhkan gambar apa tidak? 

S1 : Butuh bu. 

P : Gambar kamu sudah sesuai dengan yang diketahui apa belum? 

S1 : Sudah bu. 

P : Rumus apa yang kamu gunakan untuk menyelesaikan soal ini? 

Mengapa menggunakan rumus ini? 

S1 : Saya memakai aturan sinus bu, karena yang ditanyakan sudutnya. 

P : Coba lihat kembali pekerjaanmu, kamu sudah benar belum 

mengembangkan rumusnya? Apa betul pembaginya 6 x 0,3584? 

S1 : Betul kok bu. 

P : Coba perhatikan lagi, itu yang ditanyakan sudut B, berarti 

pembaginya harusnya 7,5 kan? 

S1 : Oh, iya bu. Berarti jawaban saya salah bu. 

P : Iya, otomatis jawaban akhir kamu salah. Nah, berarti kamu tidak 

mengecek pekerjaanmu sebelum dikumpulkan ya? 

S1 : Enggak bu, he. 

P : Dari soal ini, menurutmu apa kendalanya? 

S1 : Yang tadi bu, waktu memindahkan ruas. 
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P : Berarti kamu harus sering berlatih mengerjakan soal yang mirip 

seperti ini. Coba kamu carikan soal yang mirip dengan soal seperti ini 

di buku. 

S1 : Sama dengan yang ini bu? (menunjuk Soal di Buku Siswa Halaman 6 

Kegiatan 5 nomor 2) 

P : Iya benar. Oh iya, jangan lupa menuliskan kesimpulan dari jawaban 

yang kamu peroleh, biasanya diawali dengan kata “Jadi…”. 

S1 : Oh iya bu, saya terburu-buru mengumpulkan bu. 

 

2. Hasil Wawancara Subjek 2 (S2) 

 

Tanggal 6 Mei 2013 

P :  Kalau kesulitan dalam mengerjakan soal, kamu bertanya ke siapa? 

S2 : Teman 

P : Pernah bertanya dengan guru? 

S2 : Ya kadang-kadang kalau kepepet baru ke guru. 

P : Sering ke perpustakaan apa tidak? 

S2 : Kadang-kadang bu. 

P : Disana ngapain saja? 

S2 : Ya kadang baca buku, mengerjakan tugas. 

P : Kalau tidak ada tugas apakah masih ke perpustakaan? 

S2 : Ya kadang-kadang bu. 

P : Pernah bertanya dengan guru di luar jam pelajaran? 

S2 : Tidak pernah bu, takut mengganggu. 

P : Kalau ada PR kamu mengerjakan sendiri? 

S2 : Ya kalau susah tanya ke taman. 

P : Seringnya nyontek apa mengerjakan sendiri? 

S2 : Hehehe…kalau susah banget baru nyontek teman bu. 

P : Kalau ada soal dikerjakan apa tidak, meskipun belum disuruh 

mengerjakan? 

S2 : Iya bu, saya mengerjakan soal yang belum diperintah guru. 

P : Dikerjakan sendiri? 

S2 : Tidak bu, kalau dirumah saya diajari kakak saya. 

P : Kamu mengerjakan tugas terstruktur yang ada di Buku Siswa? 

S2 : Sudah bu. 

P : Rangkumannya mana? 

S2 : Tidak saya tulis bu, tapi saya membaca bukunya. 
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Tanggal 13 Mei 2013 

P :  Apa yang diketahui dan yang ditanyakan dari soal? 

S2 : Yang diketahui kemiringan bukit 21
o
, jarak pendaki ke puncak 6 km, 

pendaki turun dari bukit sejauh 7,5 km. Yang ditanyakan kemiringan 

bukit jika ditinjau dari tempat di balik bukit. 

P : Bagaimana kamu membuat pemisalannya? 

S2 : Kemiringan bukit = sudut A, jarak pendaki ke puncak = AP, jarak 

puncak ke pendaki saat turun = PB. 

P : Apakah gambar yang kamu buat sudah sesuai yang diketahui? 

S2 : Sudah bu. 

P : Rumus apa yang kamu gunakan? 

S2 : Aturan sinus bu. 

P : Waktu mengerjakan sempat mengecek tidak, apakah sudah benar 

memasukkan rumusnya? 

S2 : Saya tidak mengecek lagi bu. 

P : Jelaskan bagaimana proses mengerjakannya sehingga diperoleh 

jawaban akhir. 

S2 : Setelah memasukkan ke rumus saya mencari sin sudut 21
o
 di tabel 

kemudian saya menghitung angkanya bu. 

P : Coba lihat langkah-langkah pekerjaanmu, 0,3584 dikalikan 6 dibagi 

7,5 itu nilai sudut B apa sin sudut B? 

S2 : Oh iya, itu masih ada sin nya bu. 

P : Coba lihat lagi di tabel nilai arc.sin 0,28752 berapa? Apakah tepat 

16
o
? 

S2 : Tidak bu, harusnya masih ada komanya 

P : Bisakah memberikan contoh soal yang mirip dengan soal ini? 

S2 : Soal ini mirip dengan soal yang tugas terstruktur nomer 4b bu. 

P : Mengapa soalnya hampir mirip? 

S2 : Gambarnya hampir sama bu. 
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3. Hasil Wawancara Subjek 3 (S3) 

Tanggal 16 Mei 2013 

P :  Pernah ke perpustakaan? Kira - kira selama setahun disini berapa kali 

ke perpustakaan? 

S3 : Paling sebulan sekali. 

P : Ngapain aja di perpustakaan? Baca buku apa cuma duduk – duduk? 

S3 : Baca buku bu. 

P : Buku apa yang sering dibaca? 

S3 : Buku tentang RPL, koran, komputer 

P : Kalau untuk matematika? 

S3 : Jarang, paling kalau ada tugas. 

P : Setelah itu biasanya diskusikan dengan teman atau tidak? 

S3 : Kadang-kadang. 

P : Di kelas memperhatikan guru tidak? 

S3 : Lumaya, bu.  

P : Kalau teman sedang presentasi didengarkan tidak?  

S3 : Mendengarakan bu. 

P : Lbh suka mendengarkan penjelasan teman atau guru? 

S3 : Guru. 

P : Kalau belum paham tanya ke siapa?  

S3 : Teman 

P : Apakah saling bertanya dengan teman sebangku? 

S3 : Sering, bu. 

P : Pernah gak mendiskusikan kepada teman jika menemukan hal-hal 

baru? 

S3 : Pernah kalau teman tahu ttg ini saya tahu ttg yang lain kita sering 

share 

P : Suka kepo gak? Berusaha cari-cari informasi untuk menambah 

wawasan? 

S3 : Iya sering bu apalagi tentang komputer. 

P : Carinya dimana? 

S3 : Di internet. Cari aplikasi apa software yg bisa digunakan. 

P : Kalau cari dibuku? 

S3 : Ya paling ke gramedia  
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Tanggal 6 Mei 2013 

 

P :  Coba lihat lagi hasil pekerjaanmu yang nomer 2. Apakah sudah 

menuliskan apa yang diketahui? 

S3 : Belum 

P : Tapi sebenarnya tahu tidak mana yang diketahui? 

S3 : Tahu bu. 

P : Apa? 

S3 : AP, PB dan sudut A 

P : Kemudian apa yang ditanyakan? 

S3 : Sudut P. 

P : Sudah digambar? Gambarnya sudah betul apa belum? 

S3 : Sudah bu. 

P : Kalau soalnya seperti ini rumus apa yang dipakai? 

S3 : Aturan sinus 

P : Kamu sudah betul memasukkan datanya. Tapi lihat apakah kamu 

sudah benar menjalankan strategi penyelesaian? Memindahkan 

ruasnya sudah benar apa belum? 

S3 : Belum bu. 

P : Nah, coba lihat ini harusnya 7,5 menjadi pembagi atau pengali? 

S3 : Oh iya, harusnya pembagi bu. 

P : Bagaimana kesimpulan yang kamu buat? Apakah sudah sesuai 

dengan apa yang ditanyakan dalam soal? 

S3 : Sudah bu 

P : Apakah kamu mengecek kembali strategi yang kamu jalankan? 

S3 : Belum bu. 

P : Apakah kamu mengecek hasil perhitunganmu? 

S3 : Belum bu. 

P : Pernahkan mengalami ketidaktelitian? 

S3 : Pernah. 

P : Apa yang kamu lakukan jika menemui kesalahan? 

S3 : Kalau waktunya masih cukup saya betulkan lagi bu 
 

4. Hasil Wawancara Subjek 4 (S4) 

 

Tanggal 16 Mei 2013 
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P :  Pernahkah tanya dengan guru tentang pelajaran yang belum dibahas? 

S4 : Jarang 

P : Pernah tanya tentang sesuatu yang kalian tahu tetapi belum dibahas 

guru? 

S4 : Pernah, kalau misal baca materi tapi belum dibahas saya bingung 

kemudian saya tanyakan. 

P : Tanyanya ke teman atau guru? 

S4 : Ke teman dulu kalau pendapatnya sama tdk usah tanya ke guru. 

P : Pernah merasa ingin bertanya dg guru tapi takut bertanya? 

S4 : Iya, tergantung gurunya galak atau tidak. Kadang ada guru kalau 

ditanya malah disuruh mikir sendiri gak mau ngasih solusi. 

P : Setelah disuruh mikir sendiri kemudian benar2 berusaha berfikir 

sendiri tidak? 

S4 : Tidak, karena kesulitan bu. 

P : Kalau ada PR yang susah didiskusikan dengan teman tidak?  

S4 : Diskusi bu. 

P : Matematika banyak rumus, apakah merasa penasaran bagaimana 

rumus diturunkan? 

S4 : Sering penasaran dan bertanya-tanya sendiri bu. 

P : Kalau ketinggalan pelajaran apa yang kamu lakukan? 

S4 : Tanya ke teman bu, kadang juga pinjam catatan. 

P : Kamu membeca buku selain yang digunakan guru di kelas tidak? 

S4 : Tidak bu. 

P : Kalau ulangan belajar dulu apa tidak? 

S4 : Kadang kalau tugasnya banyak gak sempat belajar. 

P : Tugas terstruktur yang ada di buku siswa sudah dikerjakan? 

S4 : Sudah bu. 

P : Kalau soalnya sudah. Tapi rangkumannya sudah ditulis? 

S4 : Belum bu 

P : Yang belum paham sudah dicatat? 

S4 : Cuma saya ingat-ingat saja. 

 

Tanggal 6 Mei 2013 

P :  Coba lihat lagi hasil pekerjaanmu. Mengapa rumus yang kamu tulis 

dicoret? 

S4 : Ini kan langsung saya masukkan ke rumus bu. 

P : Seharusnya rumusnya kamu tulis, nanti nilaimu berkurang kalau 

tidak menulis rumus. Kalau tidak kamu tulis ibu mengira kamu 
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belum terampil memilih rumus yang tepat. 

S4 : Iya bu. 

P : Coba lihat lagi, ini seharusnya 7,5 diatas apa dibawah (pembagi)? 

S4 : Salah ya bu? 

P : Iya kamu salah, kalau seperti ini otomatis hasil akhirmu juga salah 

nanti. Kamu masih bingung memindahkan ruas operasi pembagian 

dan perkalian? 

S4 : Iya bu. 

P : Kalau ada soal seperti ini lagi kira-kira kamu bisa menyimpulkan 

tidak bagaimana cara mengerjakannya? 

S4 : Kalau tidak rumit ya bisa bu. 

P : Coba terangkan, bagaimana menyelesaikannya. 

S4 : Tapi saya masih pakai rumus perbandingan trigonometri. Kalau yang 

ini masih bingung bu. 

P : Lho, kok perbandingan trigonometri. Ini pakainya aturan sinus. 

Kamu harus bisa membedakan ya? 

S4 : Iya bu. 

 

5. Hasil Wawancara Subjek 5 (S5) 

Tanggal 6 Mei 2013 

P :  Lihat hasil pekerjaanmu, sudahkah menuliskan apa yang diketahui 

dan yang ditanyakan soal? 

S5 : Belum bu.  

P : Mengapa tidak kamu tulis? Tapi sebenarnya tahu tidak apa yang 

diketahui dan yang ditanyak soal? 

S5 : Segitiga ABC, yang ditanya BA. 

P : Iya itu kan gambar yang kamu buat. Tapi tahu tidak A itu apa? B dan 

C itu apa maksudnya? 

S5 : Tidak bu. 

P : Bisa memberikan contoh soal yang mirip dengan soal seperti ini? 

S5 : (tidak menjawab) 

P : Coba lihat lagi pekerjaanmu ini maksudnya sin 82
o
 ada tanda 

panahnya kenapa? 

S5 : Itu tidak jadi saya coret bu. 

P : Kenapa dicoret? 

S5 : Salah bu, tadi buru-buru saya. 

P : Apakah ini hasil pekerjaanmu sendiri? 

S5 : Nyontek teman bu. 
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Taggal 16 Mei 2013 

P :  Apakah kamu mendengarkan temanmu yang sedang presentasi di 

depan kelas? 

S5 : Kadang-kadang mendengarkan bu. 

P : Sudah mencoba membaca buku selain yang digunakan guru di kelas 

apa belum? 

S5 : Sudah bu. 

P : Dari mana kamu membaca? 

S5 : Dari buku di perpustakaan bu. 

P : Buku apa yang kamu baca? 

S5 : Buku RPL. 

P : Kalau buku matematika dibaca juga apa tidak? 

S5 : Tidak bu. 

P : Bacaan yang ada di Buku Siswa itu sudah kamu baca apa belum? 

S5 : Sudah bu, sekilas. 

P : Soalnya sudah dikerjakan? 

S5 : Sudah bu. 

P : Mengerjakan sendiri apa nyontek teman? 

S5 : Mengerjakan sendiri, tapi masih ada yang salah. 

P : Kalau soal yang lain sudah dikerjakan? 

S5 : Belum, kan bukan PR bu. 

P : Penasaran tidak dengan rumus yang ada? Apa cenderung cuek? 

S5 : Ya agak penasaran sih bu. 

P : Sudah di pelajari bagaimana menurunkannya? 

S5 : Belum bu. Pusing og bu. 
 

 

 

 

 

 

 



354 
 

 

 

DAFTAR NILAI TES AKHIR KELAS PENELITIAN 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH (ASPEK KOGNITIF) 

NO KODE NILAI KETERANGAN SUBJEK 

1 P-01 66.8 Tidak  

2 P-02 78.04 Tuntas  

3 P-03 71.17 Tuntas  

4 P-04 66.8 Tidak  

5 P-05 19 Tidak  

6 P-06 60.3 Tidak  

7 P-07 19 Tidak  

8 P-08 97.6 Tuntas  

9 P-09 71.17 Tuntas  

10 P-10 73.3 Tuntas  

11 P-11 73.5 Tuntas  

12 P-12 91.08 Tuntas  

13 P-13 69 Tidak  

14 P-14 60.3 Tidak  

15 P-15 93.2 Tuntas  

16 P-16 19 Tidak  

17 P-17 73.5 Tuntas  

18 P-18 60.3 Tidak  

19 P-19 78.04 Tuntas  

20 P-20 99.7 Tuntas S1 

21 P-21 73.6 Tuntas  

22 P-22 73.5 Tuntas  

23 P-23 86.7 Tuntas  

24 P-24 80.2 Tuntas  

25 P-25 73.3 Tuntas S3 

26 P-26 71.1 Tuntas  

27 P-27 84.5 Tuntas  

28 P-28 73.3 Tuntas S4 

29 P-29 66.8 Tidak  

30 P-30 60.3 Tidak  
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31 P-31 73.6 Tuntas  

32 P-32 80.2 Tuntas  

33 P-33 75.6 Tuntas S2 

34 P-34 62.4 Tidak  

35 P-35 75.8 Tuntas  

36 P-36 75.8 Tuntas S5 

37 P-37 86.7 Tuntas  

38 P-38 73.5 Tuntas  

 

 

DAFTAR NILAI DAN RANKING TES KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH SUBJEK PENELITIAN 

Subjek Nilai Ranking Keterangan 

S1 99.7 1 Tuntas 

S2 75.6 3 Tuntas 

S3 73.3 4 Tuntas 

S4 73.3 4 Tuntas 

S5 75.8 2 Tuntas 
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