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ABSTRAK 

Rofiqoh, Z. 2015. Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas X 

dalam Pembelajaran Discovery Learning Berdasarkan Gaya Belajar Siswa. 

Skripsi. Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dr. 

Rochmad, M.Si. dan Pembimbing Pendamping Ary Woro Kurniasih, S.Pd., M.Pd. 

Kata Kunci: Analisis, Kemampuan Pemecahan Masalah, Discovery Learning, 

Gaya Belajar. 

 

Kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X yang masih kurang perlu ditinjau 

lebih lanjut berdasarkan gaya belajar siswa. Hal ini dikarenakan gaya belajar 

dapat membantu siswa menjadi problem solver yang efektif. Agar diperoleh 

deskripsi kemampuan pemecahan masalah yang baik, maka dilakukanlah 

pembelajaran matematika melalui discovery learning. Penelitian ini bertujuan 

untuk memperoleh deskripsi mengenai kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas X berdasarkan gaya belajar yang dimiliki siswa yaitu gaya belajar 

converger, diverger, accommodator, dan assimilator dalam pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X MIA 3 

MAN 2 Kudus. Pengumpulan data dilakukan melalui angket gaya belajar, tes 

kemampuan pemecahan masalah, dan pedoman wawancara. Seluruh siswa kelas 

X MIA 3 diidentifikasi tipe gaya belajarnya dengan menggunakan angket gaya 

belajar kolb Data mengenai kemampuan pemecahan dianalisis dari hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah lalu dilakukan triangulasi dengan data hasil 

wawancara. 8 siswa yang terdiri dari 2 siswa pada masing-masing tipe gaya 

belajar dipilih untuk dilakukan wawancara kemampuan pemecahan masalahnya. 

Selanjutnya analisis seluruh data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi, dan 

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) siswa converger paling 

banyak jumlahnya di kelas X MIA 3, 2) siswa converger, diverger, 

accommodator, dan assimilator memahami masalah dengan mengetahui apa yang 

diketahui dan ditanyakan serta menjelaskan masalah dengan kalimat sendiri. 

Mereka membuat rencana dengan menyederhanakan masalah, mencari subtujuan, 

membuat eksperimen dan simulasi, serta mengurutkan informasi. Mereka 

melaksanakan rencana dengan mengartikan masalah dalam bentuk matematika 

dan melaksanakan strategi selama penghitungan berlangsung. Siswa converger 

dan assimilator melihat kembali tanpa mengecek penghitungan yang terlibat, 

siswa diverger tidak melihat alternatif penyelesaian yang lain dan tidak mengecek 

penghitungan yang terlibat, siswa accommodator mempertimbangkan bahwa 

solusi yang diperoleh logis, bertanya kepada diri sendiri apakah pertanyaan sudah 

terjawab, mengecek penghitungan yang dilakukan, membaca kembali pertanyaan, 

dan menggunakan alternatif penyelesaian yang lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Hudojo, sebagaimana dikutip oleh Asikin (2012: 10), matematika 

berkenaan dengan ide, aturan-aturan, hubungan-hubungan yang diatur secara logis 

sehingga matematika berkaitan dengan konsep-konsep abstrak. Sementara itu, 

matematika menurut Johnson dan Rising, sebagaimana dikutip oleh Suherman, 

dkk (1999: 17), adalah pola berfikir, pola mengorganisasikan, dan pembuktian 

yang logis.  

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, matematika merupakan sebuah alat 

untuk mengembangkan cara berpikir, memiliki objek yang bersifat abstrak, 

memiliki cara pemikiran deduktif, dan berhubungan dengan ide-ide struktual yang 

diatur dalam sebuah struktur logika. Sementara itu, sebagai ilmu pengetahuan, 

ilmu matematika perlu diajarkan kepada manusia agar mempermudah dalam 

melaksanakan setiap aktivitasnya. Selain itu juga sebagai langkah 

mengembangkan matematika sebagai ilmu pengetahuan. Pengajaran ini tentunya 

dilakukan melalui pendidikan formal yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari 

manusia. Matematika yang dalam hal inilah dikenal sebagai matematika sekolah. 

Matematika sekolah, atau matematika untuk tujuan akademik, harus dipandang 

sebagai sebuah pembelajaran yang memerlukan tindakan siswa (learning by 

doing). Meskipun matematika secara umum bersifat abstrak, tetapi matematika 
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sekolah digunakan dengan memvisualisasikan benda-benda abstrak agar mudah 

ditangkap oleh pemahaman siswa.  

Menurut Soedjadi, sebagaimana dikutip oleh Yuwono (2010: 18), matematika 

sekolah adalah bagian dari matematika yang dipilih untuk atau berorientasi pada 

kepentingan pendidikan, sebagai salah satu ilmu dasar di jalur pendidikan, baik 

aspek penalaran maupun aspek penerapannya. Matematika sekolah mempunyai 

peranan penting dalam upaya penguasaan ilmu dan teknologi. Perkembangan 

pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, juga tidak 

terlepas dari peran perkembangan matematika. Sehingga, untuk dapat menguasai 

dan menciptakan teknologi serta bertahan di masa depan diperlukan penguasaan 

matematika yang kuat sejak dini. 

Pengalaman yang dapat mengembangkan pemahaman siswa dalam menguasai 

matematika perlu diberikan. Dengan memfasilitasi program matematika dimana 

siswa dapat mengeksplorasi hubungan dan pola matematis, kita dapat membantu 

siswa dalam mengembangkan pengetahuan matematis yang mengarahkan siswa 

untuk memecahkan masalah dan mengeksplor ide-ide baru, di dalam dan di luar 

kelas.  

Menurut Asikin (2012: 23), belajar matematika di sekolah memiliki 

beberapa tujuan yaitu: (1) mengorganisasikan logika penalaran siswa dan 

membangun kepribadiannya, dan (2) membuat siswa agar mampu memecahkan 

masalah matematika dan mengaplikasikan matematika. Sementara itu, National 

Council of Teachers of Mathematics sebagaimana dikutip oleh Effendi (2012: 2), 

menetapkan lima standar kemampuan matematis yang harus dimiliki oleh siswa, 



3 

 

 
 

yaitu kemampuan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi, kemampuan 

koneksi, kemampuan penalaran, dan kemampuan representasi. Menurut 

Posamentier dan Stepelmen, sebagaimana dikutip oleh Dewanti (2011: 36), 

NCSM (National Council of Science Museum) menempatkan pemecahan masalah 

sebagai urutan pertama dari 12 komponen esensial matematika.  Ollerton, 

sebagaimana dikutip oleh Ellison (2009: 16), menyatakan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran 

mandiri dan membantu berpindah dari pengajaran yang bersifat mendidik. 

Semakin banyak siswa belajar secara mandiri, maka semakin efektif pula mereka 

menjadi seorang pelajar.  

Pentingnya kemampuan pemecahan masalah juga diungkapkan oleh 

Branca, sebagaimana dikutip oleh Effendi (2012: 2), bahwa kemampuan 

pemecahan masalah adalah jantungnya matematika. Kemampuan pemecahan 

masalah siswa memiliki keterkaitan dengan tahap menyelesaikan masalah 

matematika. Menurut Polya (1973: 6), tahap pemecahan masalah matematika 

meliputi: (1) memahami masalah, (2) membuat rencana penyelesaian, (3) 

melaksanakan rencana, dan  (4) melihat kembali. Hal ini dimaksudkan supaya 

siswa lebih terampil dalam menyelesaikan masalah matematika, yaitu terampil 

dalam menjalankan prosedur-prosedur dalam menyelesaikan masalah secara cepat 

dan cermat seperti yang diungkapkan oleh Hudojo, sebagaimana dikutip oleh 

Yuwono (2010: 40). Menurut Saad & Ghani (2008: 121) tahap pemecahan 

masalah menurut Polya juga digunakan secara luas di kurikulum matematika di 

dunia dan merupakan tahap pemecahan masalah yang jelas. 
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Pemecahan masalah menjadi penting dalam tujuan pendidikan matematika 

disebabkan karena dalam kehidupan sehari-hari manusia memang tidak pernah 

dapat lepas dari masalah. Aktivitas memecahkan masalah dapat dianggap suatu 

aktivitas dasar manusia. Masalah harus dicari jalan keluarnya oleh manusia itu 

sendiri, jika tidak mau dikalahkan oleh kehidupan. 

Meskipun pemecahan masalah merupakan aspek yang penting, tetapi 

kebanyakan siswa masih lemah dalam hal pemecahan masalah matematika.  

Kelemahan kemampuan pemecahan masalah siswa dapat dilihat dari hasil tes 

PISA (Programme for International Student Assessment) dan TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study). Berdasarkan hasil survey PISA 

2009 menurut OECD (2010: 131), sebanyak 49,7% siswa Indonesia mampu 

menyelesaikan masalah rutin yang konteksnya masih umum, 25,9% siswa mampu 

menyelesaikan masalah matematika dengan menggunakan rumus, dan 15,5% 

siswa  mampu melaksanakan prosedur dan strategi dalam pemecahan masalah. 

Sementara itu 6,6% siswa dapat menghubungkan masalah dengan kehidupan 

nyata dan 2,3% siswa mampu menyelesaikan masalah yang rumit dan mampu 

merumuskan, dan mengkomunikasikan hasil temuannya. Ini berarti presentase 

siswa yang mampu memecahkan masalah dengan strategi dan prosedur yang 

benar masih sedikit jika dibandingkan dengan presentasi siswa yang 

menyelesaikan masalah dengan menggunakan rumus (Hasil result PISA 

terlampir). 

Menurut Eivers & Clerkin (2012 : 9), hasil penelitian TIMSS tahun 2011 

menunjukkan bahwa rata-rata skor prestasi matematika Indonesia adalah sebesar 
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386 dari nilai standar TIMSS yaitu 500. Ini berarti kemampuan bagian reasoning 

siswa Indonesia masih berada di bawah standar. Karena TIMSS menilai 

kemampuan siswa yang meliputi knowing, applying, reasoning.  Sementara itu, 

kemampuan reasoning dan problem solving sangatlah berkaitan. Menurut Dunbar 

& Fugelsang (2006: 426) menyatakan bahwa reasoning dapat menjadi bagian dari 

pemecahan masalah. Misalnya, ketika memecahkan suatu masalah baru, kita 

sering berpikir mengenai solusinya dengan dikaitkan pada masalah yang serupa. 

Proses mengaitkan dengan masalah serupa ini kita sebut sebagai reasoning by 

analogy.  

Ini berarti kemampuan pemecahan masalah siswa Indonesia berdasarkan 

survey TIMSS masih berada di bawah siswa dari negara-negara lain. Dengan 

demikian, dari hasil PISA dan TIMSS dapat kita simpulkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa Indonesia masih kurang.  

Berdasarkan pengalaman saat Praktik  Pengalaman Lapangan di SMA Islam 

Sudiman Ambarawa pada bulan Agustus-Oktober 2014, kemampuan pemecahan 

masalah siswa masih tergolong kurang. Sebagian besar siswa mengalami masalah 

pada saat menyelesaikan soal matematika. Siswa cenderung untuk menggunakan  

rumus atau cara cepat yang sudah biasa digunakan daripada menggunakan 

langkah prosedural dari penyelesaian masalah matematika. Sementara itu, hasil 

wawancara pada bulan Januari 2015 terhadap salah satu guru pengampu 

matematika di MAN 2 Kudus menunjukkan bahwa lebih dari 50% siswa yang 

diampunya memiliki kemampuan pemecahan masalah yang kurang. Misalnya 

pada pengerjaan soal: pada segitiga ABC siku-siku di B, panjang AB   √   cm, 
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panjang AC 90 cm. Jika   adalah tinggi segitiga, atau jarak tegak lurus dari B ke 

AC, nyatakanlah   dalam     . Hasil jawaban siswa ditunjukkan pada Gambar 

1.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Contoh Hasil Pekerjaan Siswa 

Pada Gambar 1.1 di atas, terlihat bahwa siswa tidak menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari masalah, artinya siswa belum bisa memahami 

masalah. Padahal memahami masalah termasuk bagian dari pemecahan masalah 

matematika menurut Polya. Selain itu siswa belum bisa menjelaskan apa itu   

pada solusi yang ia dapatkan. Jika dilihat dari gambar,   merupakan panjang sisi, 

tetapi siswa justru mencari nilai sinus dari panjang sisi   tersebut. Dalam hal ini, 

mungkin siswa ada kesalahan dalam melaksanakan penghitungan yang terlibat.  

Sejalan dengan pentingnya pemecahan masalah matematika dalam dunia 

pendidikan matematika, maka pendidik tentu harus mengusahakan agar siswa 

mencapai hasil yang optimal dalam menguasai keterampilan pemecahan masalah. 

Berbagai upaya dapat diusahakan oleh pengajar, diantaranya dapat dengan 
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memberikan media pembelajaran yang baik, atau dengan memberikan metode 

mengajar yang sesuai bagi siswa.  

Menurut Balim (2009: 2), model pembelajaran yang sesuai dengan 

pendekatan kontruktivisme yang membuat siswa lebih efektif dengan membangun 

pengetahuan mereka sendiri perlu digunakan. Salah satu metode yang digunakan 

adalah discovery learning. Menurut Bruner, sebagaimana dikutip oleh Effendi 

(2012: 4), belajar dengan model discovery learning dapat membantu siswa untuk 

berusaha mencari pemecahan masalah dan menghasilkan pengetahuan yang 

benar-benar bermakna bagi siswa. Menurut Prasad (2011: 33), discovery learning 

memberikan siswa kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. 

Selain itu juga membantu siswa untuk mencapai generalisasi matematis atau 

aturan melalui pembelajaran induktif dan deduktif. Serta meningkatkan ingatan 

siswa sehingga membuat pembelajaran yang abadi. Menurut Effendi (2012: 8), 

model pembelajaran discovery learning juga memberikan hasil yang lebih baik 

pada kemampuan pemecahan masalah siswa.  

Menurut Peker (2009: 335), berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa 

banyak siswa memiliki kesulitan dalam belajar matematika serta lemah dalam 

prestasi di bidang matematika seperti kemampuan pemecahan masalah. Ada 

banyak faktor dan variabel yang mempengaruhi seperti gaya belajar, kecemasan 

matematika, kurangnya rasa percaya diri, kepercayaan guru, lingkungan, 

kurangnya perhatian orang tua, serta  jenis kelamin.  

Gaya belajar merupakan salah satu variabel yang penting dan menyangkut 

dengan cara siswa memahami pelajaran di sekolah khususnya pelajaran 



8 

 

 
 

matematika. Gaya belajar tiap-tiap siswa tentunya berbeda satu sama lain. Oleh 

karena gaya belajar siswa yang berbeda, maka sangat penting bagi guru untuk 

menganalisis gaya belajar muridnya sehingga diperoleh informasi-informasi yang 

dapat membantu guru untuk lebih peka dalam memahami perbedaan di dalam 

kelas dan dapat melaksanakan pembelajaran yang bermakna.  

Gaya belajar siswa menurut Kolb sebagaimana dikutip oleh Ramadan, et 

al., (2011: 1-2) didasarkan pada 4 tahapan belajar. Kebanyakan orang melewati 

tahap-tahap ini dalam urutan concrete experiences, reflective observation, 

abstract conceptualization, dan active experimentation. Ini berarti bahwa siswa 

memiliki pengalaman nyata, kemudian mengamati lalu merefleksikannya dari 

berbagai sudut pandang, kemudian membentuk konsep abstrak dan 

menggeneralisasikan ke dalam teori-teori dan akhirnya secara aktif mengalami 

teori-teori tersebut dan menguji apa yang telah mereka pelajari pada sistuasi yang 

kompleks.  Gaya belajar yang didasarkan pada empat hal tersebut meliputi gaya 

belajar converger, diverger, accommodator, dan assimilator. Pada survei gaya 

belajar menurut Kolb menggunakan angket gaya belajar menurut Kolb pada siswa 

kelas X MAN 2 Kudus, ditemukan bahwa dari 37 siswa kelas X MIA 2 terdapat 

18 siswa yang memiliki gaya belajar converger, 8 siswa memiliki gaya belajar 

diverger, 9 siswa memiliki gaya belajar accommodator, dan 2 siswa memiliki 

gaya belajar assimilator. Ini berarti dalam satu kelas ditemukan tipe gaya belajar 

yang berbeda-beda. 

Identifikasi gaya belajar siswa oleh guru merupakan hal yang sangat penting. 

Hal ini dikarenakan bahwa siswa yang mengetahui tipe gaya belajar mereka akan 
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menyesuaikan diri dengan pembelajaran di kelas agar sukses dalam belajar. 

Sementara itu, identifikasi gaya belajar belajar menurut Bhat (2014: 1) dapat 

membantu siswa untuk menjadi problem solver yang efektif.  Lebih lanjut lagi, 

Ozgen, et al. (2011: 182) menyatakan bahwa gaya belajar sendiri merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi bagaimana siswa belajar matematika.  

Kemampuan pemecahan masalah yang masih kurang perlu dikaji lebih lanjut 

untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemecahan masalah untuk tiap siswa 

dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Agar deskripsi kemampuan pemecahan 

masalah siswa dapat diketahui dengan lebih baik, maka dalam penelitian ini siswa 

diarahkan untuk menggunakan tahap pemecahan masalah menurut Polya yang 

diberikan melalui pembelajaran discovery learning.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu adanya penelitian lebih lanjut 

mengenai Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas X dalam 

Pembelajaran Discovery Learning Berdasarkan Gaya Belajar Siswa. Penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi kajian yang mendalam mengenai kemampuan 

pemecahan masalah siswa serta gaya belajar siswa dalam konteks pembelajaran 

discovery learning. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai 

berikut. 

1. Kemampuan pemecahan masalah sebagian besar siswa yang masih kurang. 

2. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian 

sebagai berikut.  

1. Bagaimanakah klasifikasi gaya belajar siswa kelas X MIA 3? 

2. Bagaimanakah deskripsi kemampuan pemecahan masalah siswa untuk tiap 

tipe gaya belajar dalam konteks pembelajaran dengan discovery learning?.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui klasifikasi gaya belajar siswa kelas X MIA 3. 

2. Untuk mengetahui deskripsi kemampuan pemecahan masalah siswa siswa 

untuk tiap tipe gaya belajar dalam konteks pembelajaran dengan discovery 

learning. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 

pemikiran terhadap upaya peningkatan kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

soal pemecahan masalah matematika serta mengenai gaya belajar siswa dalam 

konteks pembelajaran discovery learning. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. 

1. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui gaya belajar 

siswa sehingga guru diharapkan untuk memahami dan mengarahkan siswanya 

dalam belajar matematika seperti menganalisis soal, memonitor proses 

penyelesaian, dan mengevaluasi hasil.  

2. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menemukan gaya 

belajar yang sesuai dengan dirinya agar lebih mudah dalam menyelesaikan 

soal pemecahan masalah matematika. 

3. Bagi peneliti, dengan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan mengenai gaya belajar dan kemampuan 

pemecahan masalah siswa sehingga mampu memberikan pembelajaran yang 

efektif dan berkualitas. 

1.6 Penegasan Istilah 

Agar tidak menimbulkan salah penafsiran, berikut ini adalah beberapa istilah 

khusus yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. 

1.6.1 Analisis  

Analisis adalah kajian yang dilaksanakan guna meneliti sesuatu secara 

mendalam. Analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai 

bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Sementara 

itu, analisis pada penelitian ini adalah mendeskripsikan tipe gaya belajar siswa 
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serta kemampuan pemecahan masalah siswa jika siswa dengan gaya belajar siswa 

dalam konteks pembelajaran discovery learning. 

1.6.2 Masalah 

Masalah merupakan suatu tantangan bagi seseorang yang harus 

diselesaikan dengan prosedur yang ada. Tantangan ini merupakan tantangan yang 

sebelumnya belum diketahui oleh seseorang tersebut mengenai cara 

penyelesaiannya. Jadi, jika seseorang sudah pernah menjumpai tantangan tersebut 

bahkan sudah mengetahui cara penyelesaiannya, maka tantangan tersebut bukan 

merupakan sebuah masalah. 

1.6.3 Masalah Matematika 

Masalah matematika merupakan situasi yang terhalang karena kurangnya 

algoritma dalam mencari solusi yang dicari. Ada dua jenis masalah matematika, 

yaitu masalah yang bertujuan untuk mencari nilai yang dicari dan masalah yang 

bertujuan untuk membuktikan suatu pernyataan dalam matematika benar atau 

tidak benar.  

1.6.4 Pemecahan Masalah Matematika 

Pemecahan masalah matematika merupakan proses terencana yang yang 

dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh penyelesaian dari masalah 

matematika. Proses terencana ini memuat metode, prosedur, dan strategi dalam 

menyelesaiakan masalah matematika yang sedang dihadapi. 

1.6.5 Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti sanggup dan bisa 

melakukan sesuatu. Kemampuan pemecahan masalah dalam hal ini adalah 
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kesanggupan siswa dalam memecahkan masalah matematika. Selanjutnya dalam 

penelitian ini akan digunakan pemecahan masalah menurut Polya yang meliputi 

memahami masalah, membuat rencana pemecahan masalah, melaksanakan 

rencana penyelesaian, dan memeriksa kembali hasil yang diperoleh.  

1.6.6 Pembelajaran Discovery Learning 

Discovery Learning adalah suatu model belajar dimana siswa diharapkan 

agar mengorganisir sendiri materi pelajaran yang diberikan. Pada pembelajaran 

dengan model ini, guru harus memberikan kesempatan murid untuk menjadi 

seorang problem solver. Bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi 

siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, 

membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, 

mereorganisasikan bahan serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Pada 

pembelajaran discovery learning sintaks pembelajaran meliputi: (1) stimulasi, (2) 

pernyataan masalah, (3) pengumpulan data, (4) pengolahan data, (5) verifikasi, 

dan (6) generalisasi. 

1.6.7 Gaya Belajar  

Gaya belajar berkenaan dengan cara yang digunakan oleh seseorang untuk 

menguasai dan fokus terhadap informasi yang baru dan susah. Dalam hal ini gaya 

belajar yang dibahas adalah gaya belajar menurut Kolb yang terdiri dari tipe 

diverger, converger, accommodator, dan assimilator. 

1.7 Fokus Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas X MIA 3 di MAN 2 Kudus. 

Materi yang diajarkan adalah persamaan trigonometri.  Selanjutnya, penelitian 
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terhadap gaya belajar siswa menggunakan Kolb Learning Style Inventory, yaitu 

gaya belajar menurut Kolb yang terdiri dari gaya belajar converger, diverger, 

accommodator, dan assimilator. Sedangkan Tahap pemecahan masalah yang 

digunakan adalah tahap pemecahan masalah Polya yaitu meliputi: (1) memahami 

masalah; (2) membuat rencana; (3) melaksanakan rencana; dan (4) melihat 

kembali. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yang dirinci sebagai berikut.  

1. Bagian Pendahuluan skripsi, yang berisi halaman judul, halaman judul, surat 

pernyataan keaslian tulisan, halaman pengesahan, motto dan persembahan, 

prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi skripsi, terdiri dari 5 Bab yaitu sebagi berikut.  

Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini berisi pendahuluan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, fokus penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab 2 Landasan Teori 

Bab ini membahas teori-teori yang mendasari permasalahan dalam skripsi 

serta  penjelasan yang merupakan landasan teoritis yang diterapkan dalam 

penelitian.  

Bab 3 Metode Penelitian 

Bab ini berisi  pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data,prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data. 
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Bab 4 Hasil dan Pembahasan  

Bab ini berisi hasil analisis data dan pembahasannya yang disajikan untuk 

menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. 

Bab 5 Penutup 

Bab ini berisi simpulan dan saran dalam penelitian. 

3. Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan 

teori serta lampiran-lampiran yang melengkapi uraian penjelasan pada bagian 

inti skripsi.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Hakikat Matematika  

Menurut James dan James, sebagaimana dikutip oleh Andriani (2012: 12),  

matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan 

konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Matematika terbagi 

dalam tiga bagian besar, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Tetapi ada pendapat 

yang mengatakan bahwa matematika terbagi menjadi empat bagian yaitu 

aritmatika, aljabar, geometri dan analisis dengan aritmatika mencakup teori 

bilangan dan statistika.  

Sedangkan menurut Kline, sebagaimana dikutip oleh Suherman, dkk (1999: 

17), matematika adalah: (1) matematika bukanlah pengetahuan yang dapat 

sempurna oleh dirinya sendiri, tetapi dengan adanya matematika itu terutama akan 

membantu menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam, (2) matematika 

adalah ratu (ilmu) sekaligus pelayan (ilmu yang lain), (3) matematika adalah seni 

yang mempelajari struktur dan pola mencari keteraturan dari bangun yang 

berserakan, dan mencari perbedaan dari bangun-bangun yang tampak teratur, dan 

(4) matematika sebagai alat untuk kebutuhan manusia dalam menghadapi 

kehidupan, sosial, ekonomi, dan dalam menggali alam. Sebagai ilmu pengetahuan, 

matematika diajarkan untuk mengembangkan matematika sebagai ilmu dan juga 

untuk memudahkan pemahaman terhadap matematika bagi manusia. 
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Pengajaran matematika yang seperti inilah merupakan matematika untuk 

tujuan akademik, atau dikenal dengan school mathematics. Menurut Ebbut dan 

Stratker, sebagaimana dikutip oleh Asikin (2012: 11),  matematika sekolah 

didefinisikan sebagai: (1) kegiatan penyelidikan mengenai hubungan dan pola; (2) 

kreativitas yang memerlukan imajinasi, dugaan, dan penemuan; (3) kegiatan 

pemecahan masalah; dan (4) sebuah pengertian mengenai komunikasi. 

Sebagai ilmu pengetahuan yang abstrak dan memiliki struktur yang logis dan 

konsisten dengan cara berpikir yang deduktif, matematika sekolah dapat menjadi 

alat untuk memahami matematika (secara umum). Cara deduktif dan induktif, 

keduanya digunakan oleh guru agar memudahkan siswa memahami matematika. 

Matematika sekolah juga memvisualisasikan objek matematika yang abstrak 

sehingga mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa. Hal penting dalam 

matematika untuk tujuan akademik ini adalah matematika dipandang sebagai 

kegiatan manusia yang memerlukan siswa untuk mengerjakan matematika dan 

untuk mendalami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.  

Berdasarkan pengertian tentang matematika di atas dapat disimpulkan bahwa 

matematika merupakan suatu ilmu tentang logika, objek-objek abstrak, konsep-

konsep yang saling berhubungan satu sama lain yang penalarannya secara 

deduktif. Untuk mengembangkan ilmu matematika agar bisa dipahami oleh 

manusia, maka matematika kemudian diajarkan melalui matematika sekolah yang 

selanjutnya disebut pelajaran matematika secara deduktif dan induktif.  
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2.2 Kemampuan Pemecahan Masalah 

2.2.1 Pengertian Masalah Matematika 

Setiap persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat 

sepenuhnya dikatakan masalah. Menurut Newell dan Simon, sebagaimana dikutip 

oleh Darminto (2010: 24), masalah adalah suatu situasi dimana individu ingin 

melakukan sesuatu tetapi tidak tahu cara atau tindakan yang diperlukan untuk 

memperoleh apa yang dia inginkan. Hudojo, sebagaimana dikutip oleh Yuwono 

(2010: 35), menyatakan bahwa sesuatu disebut masalah bagi siswa jika: (1) 

pertanyaan yang dihadapkan kepada peserta didik harus dapat dimengerti oleh 

peserta didik tersebut, namun pertanyaan itu harus merupakan tantangan baginya 

untuk menjawab, dan (2) pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan prosedur 

rutin yang telah diketahui peserta didik.  

Menurut Saad & Ghani (2008: 119), masalah matematika didefinisikan 

sebagai situasi yang memiliki tujuan yang jelas tetapi berhadapan dengan 

halangan akibat kurangnya algoritma yang diketahui untuk menguraikannya agar 

memperoleh sebuah solusi. Sementara itu, Polya (1973: 154-155) menjelaskan 

masalah matematika dalam dua jenis, yaitu masalah mencari (problem to find) dan 

masalah membuktikan (problem to prove). Masalah mencari yaitu masalah yang 

bertujuan untuk mencari, menentukan, atau mendapatkan nilai objek tertentu yang 

tidak diketahui dalam soal dan memberi kondisi yang sesuai. Sedangkan masalah 

membuktikan yaitu masalah dengan suatu prosedur untuk menentukan suatu 

pernyataan benar atau tidak benar.  
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Berdasarkan pengertian mengenai masalah dan masalah matematika di atas 

dapat disimpulkan bahwa masalah matematika merupakan merupakan situasi yang 

terhalang karena belum diberikannya algoritma dalam mencari solusi yang dicari 

oleh guru kepada siswa. Ada dua jenis masalah matematika, yaitu masalah yang 

bertujuan untuk mencari nilai yang dicari dan masalah yang bertujuan untuk 

membuktikan suatu pernyataan dalam matematika benar atau tidak benar.  

2.2.2 Pemecahan Masalah Matematika 

Masalah bagi seseorang belum tentu menjadi masalah bagi orang lain. Hal 

ini dikarenakan adanya kemungkinan bahwa orang lain tersebut pernah mendapati 

dan memecahkan masalah seperti seseorang tersebut. Suatu masalah yang datang 

pada seseorang mengakibatkan orang tersebut agar setidaknya berusaha untuk 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Sehingga dia harus 

menggunakan berbagai cara seperti berpikir, mencoba, dan bertanya untuk 

menyelesaikan masalahnya tersebut Bahkan dalam hal ini, proses menyelesaikan 

masalah antara satu orang dengan orang yang lain kemungkinan berbeda.  

Menurut Saad & Ghani (2008: 120), pemecahan masalah adalah suatu 

proses terencana yang perlu dilaksanakan agar memperoleh penyelesaian tertentu 

dari sebuah masalah yang mungkin tidak didapat dengan segera. Polya (1973: 3) 

mendefinisikan bahwa pemecahan masalah sebagai usaha mencari jalan keluar 

dari suatu kesulitan. Menurut Goldstein dan Levin sebagaimana dikutip oleh 

Rosdiana & Misu (2013: 2), pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai 

proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari 

keterampilan rutin atau dasar. 
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 Branca, sebagaimana dikutip oleh Syaiful (2012: 37), mengungkapkan 

bahwa (1) kemampuan pemecahan masalah merupakan tujuan umum pengajaran 

matematika, bahkan sebagai jantungnya matematika; (2) pemecahan masalah 

meliputi metode, prosedur, dan strategi merupakan proses inti dan utama dalam 

kurikulum matematika; dan (3) pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar 

dalam belajar matematika.  

Pada saat memecahkan masalah matematika, siswa dihadapkan dengan 

beberapa tantangan seperti kesulitan dalam memahami soal. Hal ini disebabkan 

karena masalah yang dihadapi bukanlah masalah yang pernah dihadapi siswa 

sebelumnya. Ada beberapa tahap pemecahan masalah yang dikenalkan oleh para 

matematikawan dan para pengajar matematika seperti tahap pemecahan masalah 

menurut Polya, Krulik dan Rudnick, serta Dewey. Schoenfeld, sebagaimana 

dikutip oleh Ellison (2009: 17) menyatakan bahwa bukanlah sebuah pengajaran 

mengenai strategi yang dapat menyebabkan perbedaan dalam memecahkan 

masalah, lebih dari itu, mempraktikan penyelesaian masalahlah yang kemudian 

menjadikan sebuah perbedaan. Menurut Saad & Ghani (2008: 120), siswa perlu 

melakukan beberapa hal seperti menerima tantangan dari masalah, merencanakan 

strategi penyelesaian masalah, menerapkan strategi, dan menguji kembali solusi 

yang diperoleh. 

Menurut Matlin, sebagaimana dikutip oleh Herlambang (2013: 17), 

pemecahan masalah dibutuhkan bilamana kita ingin mencapai tujuan tertentu 

tetapi cara penyelesaiannya tidak jelas. Dengan kata lain bila seorang siswa dilatih 

untuk menyelesaikan masalah, maka siswa itu menjadi mempunyai keterampilan 
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Understand the problem 

Devise a plan  

Carry out the plan 

Looking back 

tentang bagaimana mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisis 

informasi dan menyadari betapa perlunya meneliti kembali hasil yang 

diperolehnya.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pemecahan masalah dalam matematika adalah suatu aktivitas untuk mencari 

penyelesaian dari masalah matematika yang dihadapi dengan menggunakan 

semua bekal pengetahuan matematika yang dimiliki. 

Menurut Polya (1973: 5), ada empat tahap pemecahan masalah yaitu; (1) 

memahami masalah, (2) merencanakan pemecahan, (3) melaksanakan rencana, (4)  

memeriksa kembali.  Pemecahan masalah Polya dapat dilihat pada Gambar 2.1 

berikut. 

 

 

  

 

Gambar 2.1 Tahap Kemampuan Pemecahan Masalah Polya  

(Polya, 1973: 5) 

Menurut Polya (1973: 5-17), empat tahap pemecahan masalah Polya 

dirinci sebagai berikut.  

1. Memahami masalah (understand the problem) 

Tahap pertama pada penyelesaian masalah adalah memahami soal. Siswa perlu 

mengidentifikasi apa yang diketahui, apa saja yang ada, jumlah, hubungan dan 

nilai-nilai yang terkait serta apa yang sedang mereka cari. Beberapa saran yang 
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dapat membantu siswa dalam memahami masalah yang kompleks: (1) 

memberikan pertanyaan mengenai apa yang diketahui dan dicari, (2) menjelaskan 

masalah sesuai dengan kalimat sendiri, (3) menghubungkannya dengan masalah 

lain yang serupa, (4) fokus pada bagian yang penting dari masalah tersebut, (5) 

mengembangkan model, dan (6) menggambar diagram. 

2. Membuat rencana (devise a plan) 

Siswa perlu mengidentifikasi operasi yang terlibat serta strategi yang 

diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Hal ini bisa dilakukan 

siswa dengan cara seperti: (1) menebak, (2) mengembangkan sebuah model, (3) 

mensketsa diagram, (4) menyederhanakan masalah, (5) mengidentifikasi pola, (6) 

membuat tabel, (7) eksperimen dan simulasi, (8) bekerja terbalik, (9) menguji 

semua kemungkinan, (10) mengidentifikasi sub-tujuan, (11) membuat analogi, 

dan  (12) mengurutkan data/informasi.  

3. Melaksanakan rencana (carry out the plan) 

Apa yang diterapkan jelaslah tergantung pada apa yang telah direncanakan 

sebelumnya dan juga termasuk hal-hal berikut: (1) mengartikan informasi yang 

diberikan ke dalam bentuk matematika; dan (2) melaksanakan strategi selama 

proses dan penghitungan yang berlangsung. Secara umum pada tahap ini siswa 

perlu mempertahankan rencana yang sudah dipilih. Jika semisal rencana tersebut 

tidak bisa terlaksana, maka siswa dapat memilih cara atau rencana lain.  

4. Melihat kembali (looking back) 

Aspek-aspek berikut perlu diperhatikan ketika mengecek kembali langkah-

langkah yang sebelumnya terlibat dalam menyelesaikan masalah, yaitu: (1) 
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mengecek kembali semua informasi yang penting yang telah teridentifikasi; (2) 

mengecek semua penghitungan yang sudah terlibat; (3) mempertimbangkan 

apakah solusinya logis; (4) melihat alternatif penyelesaian yang lain; dan (5) 

membaca pertanyaan kembali dan bertanya kepada diri sendiri apakah 

pertanyaannya sudah benar-benar terjawab.  

Sementara itu, menurut Krulik dan Rudnick, sebagaimana dikutip oleh 

Carson (2007: 21-22), ada lima tahap yang dapat dilakukan dalam memecahkan 

masalah yaitu sebagai berikut. 

1. Membaca (read) 

Aktifitas yang dilakukan siswa pada tahap ini adalah mencatat kata kunci, 

bertanya kepada siswa lain  apa yang sedang ditanyakan pada masalah, atau 

menyatakan kembal masalah ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. 

2. Mengeksplorasi (explore) 

Proses ini meliputi pencarian pola untuk menentukan konsep atau prinsip dari 

masalah. Pada tahap ini siswa mengidentifikasi masalah yang diberikan, 

menyajikan masalah ke dalam cara yang mudah dipahami. Pertanyaan yang 

digunakan pada tahap ini adalah, “seperti apa masalah tersebut”?. Pada tahap ini 

biasanya dilakukan kegiatan menggambar atau membuat tabel. 

3. Memilih suatu strategi (select a strategy) 

Pada tahap ini, siswa menarik kesimpulan atau membuat hipotesis mengenai 

bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ditemui berdasarkan apa yang sudah 

diperoleh pada dua tahap pertama.  
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4. Menyelesaikan masalah (solve the problem) 

Pada tahap ini semua keterampilan matematika seperti menghitung dilakukan 

untuk menemukan suatu jawaban. 

5. Meninjau kembali dan mendiskusikan (review and extend) 

Pada tahap ini, siswa mengecek kembali jawabannya dan melihat variasi daro 

cara memecahkan masalah. 

Sedangkan tingkat pemecahan masalah menurut Dewey, sebagaimana dikutip 

oleh Carson (2008: 39) adalah sebagai berikut. 

1. Menghadapi masalah (confront problem), yaitu merasakan suatu kesulitan. 

Proses ini bisa meliputi menyadari hal yang belum diketahui, dan frustasi pada 

ketidakjelasan situasi. 

2. Pendefinisian masalah (define problem), yaitu mengklarifikasi karakteristik-

karakteristik situasi. Tahap ini meliputi kegiatan mengkhususkan apa yang 

diketahui dan yang tidak diketahui, menemukan tujuan-tujuan, dan 

mengidentifikasi kondisi-kondisi yang standar dan ekstrim. 

3. Penemuan solusi (inventory several solution), yaitu mencari solusi. Tahap ini 

bisa meliputi kegiatan memperhatikan pola-pola, mengidentifikasi langkah-

langkah dalam perencanaan, dan memilih atau menemukan algoritma. 

4. Konsekuensi dugaan solusi (conjecture consequence of solution), yaitu 

melakukan rencana atas dugaan solusi. Seperti menggunakan algoritma yang 

ada, mengumpulkan data tambahan, melakukan analisis kebutuhan, 

merumuskan kembali masalah, mencobakan untuk situasi-situasi yang serupa, 

dan mendapatkan hasil (jawaban). 
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5. Menguji konsekuensi (test concequnces), yaitu menguji apakah definisi 

masalah cocok dengan situasinya. Tahap ini bisa meliputi kegiatan 

mengevaluasi apakah hipotesis-hipotesisnya sesuai?, apakah data yang 

digunakan tepat?, apakah analisis yang digunakan tepat?, apakah analisis 

sesuai dengan tipe data yang ada?, apakah hasilnya masuk akal?, dan apakah 

rencana yang digunakan dapat diaplikasikan di soal yang lain?. 

Berdasarkan tahap pemecahan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

disimpulkan bahwa aktivitas pemecahan masalah dari Polya, Dewey, serta Krulik 

dan Rudnick hampir sama. Sementara itu, perbandingan dari tahap-tahap 

pemecahan masalah menurut Polya, Krulik dan Rudnick, serta Dewey, menurut 

Carson (2007: 8) dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tabel Perbedaan Tahap Pemecahan Masalah 

Tahap-tahap pemecahan masalah 

Krulik dan Rudnick  Polya  Dewey  

1. Membaca (read) 1. Memahami masalah 

(understand the 

problem)  

1. Menghadapi 

masalah 

(confront the 

problem)  

2.  Mengeksplorasikan  

(explore) 

2. Membuat rencana 

(devise a plan) 

2. Pendefinisian  

(define problem) 

3. Perumusan 

(formulation) 

3. Memilih suatu strategi 

(select a strategy) 

3. Melaksanakan 

rencana 

(carry out the plan) 

4. Mencobakan 

(test) 

4. Meninjau kembali dan 

mendiskusikan  

(reviewand extend) 

4. Melihat kembali 

(looking back) 

5. Evaluasi 

(evaluation)  

 

Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan tahap pemecahan masalah 

Polya yang meliputi: (a) memahami masalah/understand the problem, (b) 
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membuat rencana penyelesaian/devise a plan, (c) melaksanakan rencana 

penyelesaian/carry out the plan, dan (d) melihat kembali/looking back. Hal ini 

dimaksudkan supaya siswa lebih terampil dalam menyelesaikan masalah 

matematika, yaitu terampil dalam menjalankan prosedur-prosedur dalam 

menyelesaikan masalah secara cepat dan cermat seperti yang diungkapkan oleh 

Hudojo sebagaimana dikutip oleh Yuwono (2010: 40). Selain itu, menurut Saad & 

Ghani (2008: 121), tahap pemecahan masalah menurut Polya juga digunakan 

secara luas di kurikulum matematika di dunia dan merupakan tahap pemecahan 

masalah yang jelas. 

Sementara itu, indikator dari tahap pemecahan masalah menurut Polya 

yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Indikator memahami masalah, meliputi: (a) mengetahui apa saja yang 

diketahui dan ditanyakan pada masalah dan (b) menjelaskan masalah sesuai 

dengan kalimat sendiri. 

2. Indikator membuat rencana, meliputi: (a) menyederhanakan masalah, (b) 

mampu membuat eksperimen dan simulasi, (c) mampu mencari sub-tujuan 

(hal-hal yang perlu dicari sebelum menyelesaikan masalah), (d)  mengurutkan 

informasi. 

3. Indikator melaksanakan rencana, meliputi: (a) mengartikan masalah yang 

diberikan dalam bentuk kalimat matematika, dan (b) melaksanakan strategi 

selama proses dan penghitungan berlangsung.  

4. Indikator melihat kembali, meliputi: (a) mengecek semua informasi dan 

penghitungan yang terlibat, (b) mempertimbangkan apakah solusinya logis, 
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(c) melihat alternatif penyelesaian yang lain, (d) membaca pertanyaan 

kembali, (e)  bertanya kepada diri sendiri apakah pertanyaan sudah terjawab. 

2.3 MODEL DISCOVERY LEARNING 

2.3.1 Pengertian  

Menurut Bruner, sebagaimana dikuti oleh Balim (2009: 2), mengajari 

siswa dengan dugaan penemuan, berpikir kritis, menanya, dan pemecahan 

masalah adalah salah satu prinsip pembelajaran science dan tekonologi. Dasar dari 

pembelajaran science adalah memahami bahwa fenomena alami dan sifat alam 

memerlukan penyelidikan dan penemuan. Penyelidikan dalam science terdiri dari 

percobaan dan penyelidikan fenomena alami dengan discovery learning.  

Menurut Prasad (2011: 31), discovery learning terjadi sebagai akibat dari 

proses manipulasi, strukturisasi, dan transformasi informasi oleh siswa sehingga 

mereka dapat memperoleh informasi baru. Dalam discovery learning, siswa 

membuat perkiraan, memformulasikan hipotesis, atau menemukan kebenaran 

matematika dengan menggunakan proses deduktif maupun induktif, pengamatan, 

serta ekstrapolasi. Sedangkan Bell, sebagaimana dikutip oleh Prasad (2011: 31), 

mengungkapkan bahwa hal yang paling penting dalam menemukan informasi baru 

adalah bahwa penemu harus terlibat aktif dalam memformulasikan dan mencapai 

informasi baru.  

Menurut Zachos, Hick, Doane, dan Sargent, sebagaimana dikutip oleh 

Koen (2003: 5), discovery learning  sebagai suatu pencapaian diri dalam 

memamahami fenomena-fenomena dengan membangun dan menguji konsep-

konsep sebagai hasil dari sebuah penyelidikan fenomena-fenomena tersebut. 
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Pardomuan (2013: 21) menyatakan bahwa discovery learning adalah teori belajar 

yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila siswa tidak 

disajikan dengan materi pelajaran dalam bentuk utuh, tetapi diharapkan siswa 

mengorganisasi sendiri.   

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

discovery learning adalah model pembelajaran dimana siswa berperan aktif dalam 

menemukan, memahami, dan merumuskan informasi-informasi yang terkait 

dengan materi pembelajaran melalui berbagai proses yang memudahkannya agar 

terbentuk pengetahuan yang baru. 

2.3.2 Sintaks Model Discovery Learning   

Sintaks pembelajaran dengan metode discovery Learning, oleh beberapa 

peneliti di bidang matematika dimasukkan dalam pengertian discovery learning 

itu sendiri. Friedler, Nachmias, dan Linn, sebagaimana dikutip oleh Koen (2003: 

8), mendeskripsikan discovery learning sebagai sebuah proses: (1) mendefinisikan 

masalah, (2) menyatakan sebuah hipotesis, (3) mendesain sebuah percobaan, (3) 

mengamati, mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data, (4) 

mengaplikasikan hasil, dan (5) membuat prediksi berdasarkan hasil dari 

pengamatan sebelumnya.  

Menurut De Jong dan Njoo, sebagaimana dikutip oleh Koen (2003: 8), 

discovery learning adalah sebuah proses transformasi yang meliputi analisis, 

generalisasi hipotesis, uji coba dan evaluasi, serta proses terencana seperti  

merencanakan, memverifikasi, dan memonitoring. Koen (2003: 8) menggunakan 

proses discovery learning sebagai proses-proses yang meliputi: (1) 
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orientation/pengenalan, (2) hypothesis generation/menemukan hipotesis, (3) 

hypothesis testing/menguji hipotesis, (4) conclusion/membuat kesimpulan, dan (5) 

regulation: planning, monitoring, and evaluation/peraturan: perencanaan, 

monitoring, dan evaluasi. Sementara itu, sintaks pembelajaran discovery learning 

menurut Kemendikbud (2012: 6) adalah: (1) stimulation; (2) problem statement; 

(3) data collecting; (4) data processing; (5) verification; dan (6) generalization. 

1. Menciptakan stimulus/rangsangan (stimulation) 

Kegiatan penciptaan stimulus dilakukan pada saat siswa melakukan aktivitas 

mengamati fakta atau fenomena dengan cara melihat, mendengar, membaca, atau 

menyimak. Fakta yang disediakan dimulai dari yang sederhana hingga fakta atau 

femomena yang menimbulkan kontroversi. Misalnya dalam mata pelajaran Fisika, 

siswa diminta untuk mengamati fakta tentang benda elastis dan plastis yang 

karakteristiknya jelas berbeda, kemudian diberikan fakta lain dimana batas kedua 

fakta itu menjadi tidak jelas dan mengundang kontroversi seperti penggaris kayu 

yang semula elastis menjadi plastis (patah). Dengan demikian siswa tergugah 

untuk mencari tahu lebih lanjut tentang fakta/fenomena tersebut.  

Tahapan ini siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan perhatiannya, 

kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan 

untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu guru dapat memulai kegiatan 

pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan 

aktivitas belajar lain yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. 

Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi 

belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi 
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bahan. Dalam hal ini Bruner memberikan contoh stimulasi dengan menggunakan 

teknik bertanya yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat 

menghadapkan siswa pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi. Dengan 

demikian seorang guru harus menguasai teknik-teknik dalam memberi stimulus 

agar tujuan mengaktifkan siswa untuk mengeksplorasi dapat tercapai. 

2. Menyiapkan pernyataan masalah (problem statement) 

Setelah dilakukan stimulasi, selanjutnya guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang 

relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan 

dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atau opini atas pertanyaan masalah). 

Permasalahan yang dipilih itu selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan 

atau hipotesis, yakni pernyataan (statement) sebagai jawaban sementara atas 

pertanyaan yang diajukan. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis permasasalahan yang dihadapi merupakan 

teknik yang berguna agar mereka terbiasa  menemukan suatu masalah. 

3. Mengumpulkan data (data collecting) 

Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan dalam rangka  

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Dengan demikian siswa diberi 

kesempatan untuk mengumpulkan (collection) berbagai informasi yang relevan, 

melalui berbagai cara, misalnya membaca literatur, mengamati objek, wawancara 

dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. Manfaat dari 

tahap ini adalah siswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang 
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berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga secara alamiah siswa 

menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki. 

4. Mengolah data (data processing) 

Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah 

diperoleh siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu 

ditafsirkan. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, 

semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung 

dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. 

Pengolahan data disebut juga dengan pengkodean atau kategorisasi yang berfungsi 

sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut siswa 

akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban/penyelesaian yang 

perlu mendapat pembuktian secara logis. 

5. Memverifikasi data (verification) 

Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk 

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan sebelumnya  dengan 

temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing. Proses belajar akan 

berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-

contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil pengolahan data 

dan tafsiran terhadap data, kemudian dikaitkan dengan hipotesis, maka akan 

terjawab apakah  hopotesis tersebut terbukti atau tidak. 
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6. Menarik kesimpulan (generalization) 

Tahap generalisasi/menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah 

kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian 

atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan 

hasil verifikasi maka  dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. 

Setelah menarik kesimpulan siswa harus memperhatikan proses generalisasi yang 

menekankan pentingnya penguasaan materi pelajaran atas makna dan kaidah atau 

prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya 

proses pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu.Hubungan 

antara sintaks model pembelajaran discovery learning  dengan pembelajaran 

pendekatan saintifik diilustrasikan pada Tabel 2.2 berikut. 

Tabel 2.2 Hubungan Model Pembelajaran  Discovery Learning dan 

Pendekatan Saintifik  

Sintaks 

Kegiatan Pembelajaran Saintifik 

Mengamati Menanya 
 Mengumpulkan 

data/informasi 
Mengasosiasi 

Meng- 

komunik

asi- 

kan  

Stimulation 

(Pemberian 

Stimulus) 

mendiskusikan dampak 

dari kecerobohan dalam 

melakukan pengukuran, 

misalnya tidak tepat 

dan tidak teliti pada saat 

melakukan pengamatan. 

 

   

Problem 

Satatement 

(Identifikasi 

Masalah) 

Kelompok 

mendikusikan rumusan 

masalah, tujuan dan 

langkah kerja yang 

dilakukan 

Mendiskusikan 

cara mengukur 

yang tepat dan 

teliti 

  

Data 

Callecting 

(Mengumpu

lkan Data) 

  Mencoba 

menggunakan 

alat ukur 

praktik,penguku

ran massa jenis 
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Sintaks 

Kegiatan Pembelajaran Saintifik 

Mengamati Menanya 
 Mengumpulkan 

data/informasi 
Mengasosiasi 

Meng- 

komunik

asi- 

kan  

batu kerikil 

Data 

Processing 

(Mengolah 

Data) 

   Mengolah 

data, 

membuat 

grafik, dan 

persamaan 

regresi,  

 

Verification 

(Menguji 

Hasil) 

   mengitung 

kesalahan 

pengukuran 

 

Generalizati

on 

(Menyimpul

kan) 

   Menyusun 

kesimpulan 

percobaan 

Membua

t laporan 

tertulis 

2.4 Gaya Belajar Siswa 

Gaya belajar dapat didefinisikan dalam berbagai cara, tergantung pada 

perspektif tiap orang. Berikut ini adalah beberapa definisi dari gaya belajar.  Dunn 

dan Dunn, sebagaimana dikutip oleh Cavas (2010: 48), mendefinisikan gaya 

belajar sebagai cara seseorang untuk berkonsentrasi, memproses, dan menguasai 

informasi-informasi baru dan sulit pada saat pembelajaran. Menurut Felder 

sebagaimana dikutip oleh Sengul, et al. (2013:1), gaya belajar merupakan 

kecenderungan siswa dalam mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi. 

Honey dan Mumford sebagaimana dikutip oleh Aljaberi (2015: 154), menyatakan 

bahwa gaya belajar merupakan sesuatu yang mendeskripsikan sikap dan tingkah 

laku dalam belajar.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya 

belajar merupakan cara seseorang dalam mengumpulkan dan menguasi informasi 
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yang baru dan sulit selama proses belajar. Ada beberapa model gaya belajar yang 

biasa digunakan untuk mengidentifikasi tipe gaya belajar siswa. Menurut 

Montgomery & Groat (1998: 1-5), ada tiga model gaya belajar yang lazim 

digunakan dalam penelitian terkait gaya belajar. Tiga model gaya belajar tersebut 

adalah sebagai berikut. 

1. Gaya Belajar Myers-Briggs 

Model gaya belajar ini dikembangkan oleh Isubel Briggs Myers dan 

Katherine Cooks Briggs. Profil kepribadian seseorang diidentifikasi melalui 4 

dimensi, yaitu orientasi hidup (extroverted/introverted), persepsi 

(sensing/intuitive), pengambilan keputusan (thinking/feeling), dan sikap 

(judgement/perception). Seseorang dikatakan termasuk pada salah satu kategori 

dari 6 kategori tersebut berdasarkan preferensi mereka untuk tiap-tiap dimensi 

tersebut.  

2. Gaya belajar Kolb 

Model gaya belajar ini dikembangkan oleh Kolb dengan gaya belajar siswa 

didasarkan pada 4 (empat) tahapan siklus/dimensi. Yaitu dimensi concerete 

experience, reflective observation, abstract conceptualization, dan active 

experimentation. Sedangkan gaya belajar model Kolb yang merupakan kombinasi 

dari dua dimensi adalah: converger (abstract conceptualization-active 

experimentation), diverger (concrete experience-reflective observation), 

accommodator (concerete experience-active experimentation), dan assimilator 

(abstract conceptualization-reflective observation). 
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3. Gaya belajar Felder Silverman 

Model gaya belajar ini dikembangkan oleh Richard Felder dan Linda 

Silverman yang menggabungkan 5 dimensi, 2 diantaranya merupakan replikasi 

dari model gaya belajar Kolb dan Myers-Briggs. Lebih spesifiknya, dimensi 

persepsi (sensing/intuitive) dianalogikan dengan persepsi pada Kolb dan Myers-

Briggs. Dimensi proses (active/reflective) juga ditemukan di Model Kolb. Felder-

Silverman memposisikan 3 dimensi tambahan, yaitu input (visual/verbal), 

organisasi (inductive/deductive), dan pemahaman (sequential/global). 

Sementara itu, penelitian ini menggunakan gaya belajar model Kolb. Menurut 

Ramadan, et al. (2011: 1), gaya belajar ini didasarkan pada  teori belajar 

experiential learning dimana belajar merupakan proses terbentuknya pengetahuan 

melalui transformasi pengalaman siswa dalam pembelajaran formal yang 

diperoleh di sekolah. Dengan demikian ada keterkaitan antara pengalaman belajar 

dengan pembelajaran matematika di sekolah. Sehingga setelah siswa diidentifikasi 

tipe gaya belajarnya menurut Kolb, siswa diharapkan dapat menyesuaikan proses 

belajar sesuai dengan gaya belajar mereka agar siswa menjadi lebih percaya diri, 

sukses, dan mudah dalam belajar. Uraian lebih lanjut mengenai dimensi/tahap 

belajar pada gaya belajar model Kolb menurut Kolb sebagaimana dikutip oleh 

Montgomery & Groat (1998: 1-5) adalah sebagai berikut. 

a. Concrete Experience (CE) 

Tahap ini fokus pada keterlibatan siswa pada situasi sehari-hari, pengalaman 

konkret, imajinatif, dan inovatif. Kemampuan untuk menjadi open-minded dan 

fleksibel untuk melakukan perubahan sangat penting ketika belajar. Pendeknya, 
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concrete experience adalah tahap dimana proses belajar didapat dengan 

menggunakan perasaan/feeling.  

b.  Reflective Observation (RO)  

Pada tahap ini, siswa memahami ide-ide dan kondisi dari sudut pandang yang 

berbeda. Siswa  memiliki kecenderungan terhadap kesabaran, keobyektifan, dan 

pertimbangan teliti tetapi mereka tidak memilih untuk mengambil tindakan. 

Singkatnya, tahap ini adalah tahap dimana proses belajar didapat melalui 

pengamatan atau dengan menyimak suatu masalah (mengamati/watching). 

c. Abstract Conceptualization (AC) 

Belajar melibatkan penggunaan logika dan ide-ide daripada sekedar perasaan 

ketika memahami situasi dan memecahkan masalah. Perencanaan sistematis dan 

pengembangan teori serta ide-ide untuk penyelesian masalah dipertimbangkan di 

tahap ini. Singkatnya, tahap ini merupakan tahap dimana proses belajar didapat 

melalui proses berpikir (thinking). 

d. Active Experimentation (AE) 

Siswa mulai menjadi aktif pada tahap ini. Ada sebuah pendekatan praktis 

bahwa apa yang benar-benar  dikerjakan adalah penting. Pada intinya, tahap ini 

merupakan tahap dimana belajar didapat dengan tindakan (doing). 

Selanjutnya, Kolb menyatakan bahwa kebanyakan orang melewati tahap-

tahap ini dalam urutan concrete experiences (pengalaman nyata), reflective 

observation, abstract conceptualization, dan active experimentation. Ini berarti 

bahwa siswa memiliki pengalaman nyata, kemudian mengamati lalu 

merefleksikannya dari berbagai sudut pandang, kemudian membentuk konsep 



37 

 

 
 

abstrak dan menggeneralisasikan ke dalam teori-teori dan akhirnya secara aktif 

mengalami teori-teori tersebut dan menguji apa yang telah mereka pelajari pada 

sistuasi yang kompleks. Sedangkan empat tipe gaya belajar Kolb adalah sebagai 

berikut. 

a. Converger  

Golongan ini terdiri dari mereka-mereka yang memiliki skor tertinggi dalam 

Abstract Conceptualization (AC) dan Active Experimentation (AE). Kekuatan 

terbesar converger adalah aplikasi praktis dari ide-ide. Mereka sangat bagus 

ketika ada solusi tunggal yang benar dari sebuah masalah dan mereka dapat 

berpusat pada masalah atau situasi tertentu. Penelitian pada gaya belajar ini 

menunjukkan bahwa orang dengan tipe gaya belajar converger tak berperasaan 

secara relatif, lebih suka berurusan dengan benda-benda daripada manusia.  

b. Diverger  

Golongan ini terdiri dari mereka-mereka yang memiliki skor tertinggi dalam 

Concrete Experience (CE) dan Reflective Observation (RO). Diverger memiliki 

karakter yang berlawanan dengan converger. Kekuatan terbesar mereka terletak 

pada kemampuan berkreativitas dan berimajinasi. Mereka mampu melihat situasi 

nyata dari banyak sudut pandang dan memunculkan ide-ide. Penelitian 

menunjukkan bahwa orang dengan gaya belajar diverger tertarik pada manusia 

dan cenderung berimajinasi dan emosional. 

c. Assimilator   

Golongan ini terdiri dari mereka-mereka yang memiliki skor tertinggi dalam 

Abstract Conceptualization (AC) dan Reflective Observation (RO). Assimilators 
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mampu dan memahami teori. Mereka bagus dalam penalaran induktif dan 

menyatukan ide-ide yang bervariasi dan pengamatan ke dalam kesatuan yang 

utuh. Seperti converger, mereka kurang tertarik pada orang-orang dan lebih 

memperhatikan konsep-konsep yang abstrak, tetapi kurang  memperhatikan 

praktik dari kegunaan teori-teori yang ada. Bagi mereka yang lebih penting adalah 

bahwa sebuah teori menjadi logis dan tepat, dalam sebuah situasi dimana sebuah 

teori atau rencana tidak sesuai dengan kenyataan.  

d. Accommodator  

Golongan ini terdiri dari mereka-mereka yang memiliki skor tertinggi dalam 

Concrete Experience (CE) dan Active Experimentation (AE). Accommodator 

bentuk yang berlawanan dengan assimilator. Mereka bagus dalam melaksanakan 

rencana dan percobaan dan melibatkan diri mereka pada pengalaman yang baru. 

Mereka pengambil resiko dan unggul dalam situasi-situasi yang membutuhkan 

keputusan dan adaptasi yang cepat. Mereka  sering menyelesaikan masalah 

dengan sebuah percobaan trial and eror, mengandalkan dengan sangat kepada 

orang lain untuk memperoleh informasi. Accommodator senang dengan orang-

orang tetapi terlihat tidak sabar dan ambisius.  

2.5 Penelitian yang Relevan  

1. Herlambang (2013) dengan penelitian tentang “Analisis Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VII-A SMP Negeri 1 

Kepahiang Tentang Bangun Datar Siswa dengan Teori Van Hielle” diperoleh 

bahwa distribusi kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VII-A  merata 

mulai dari tingkat I, tingkat II, tingkat III, dan tingkat IV. Tingkat I berarti 
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siswa belum dapat memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian, 

melaksanakan rencana penyelesaian, dan memeriksa kembali hasil. Tingkat II 

berarti siswa sudah mampu memahami masalah akan tetapi belum mampu 

menyusun rencana penyelesaian , melaksanakan rencana penyelesaian, dan 

memeriksa kembali hasil. Tingkat III berarti siswa sudah mampu memahami 

masalah, menyusun rencana penyelesaian, melaksanakan rencana 

penyelesaian tetapi belum memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Tingkat 

IV berarti siswa sudah mampu memahami masalah, menyusun rencana 

penyelesaian masalah, melaksanakan rencana penyelesaian, dan memeriksa 

kembali hasil yang diperoleh. 

2. Ramadan, et al. (2011) dengan penelitian yang berjudul “An Investigation of 

The Learning Style of Prospective Educators” diperoleh bahwa gaya belajar 

mahasiswa yang belajar di jurusan yang berbeda sangatlah bervariasi. Untuk 

beberapa jurusan, gaya belajar converger sangat dominan. Selain itu 

diperoleh kesimpulan bahwa mahasiswa yang berasal dari jurusan yang sama 

memiliki gaya belajar yang dominan sama. 

3. Peker, Murat (2009) dengan penelitian yang berjudul “Pre-Service Teachers’ 

Teaching Anxiety about Mathematics and Their Learning Style” diperoleh 

bahwa presentase jumlah mahasiswa dengan gaya belajar converger dan 

assimilator lebih dari 70 persen. Gaya belajar para calon guru ini baik pada 

tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah mencakup semua tipe gaya 

belajar. 
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Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti ingin 

menganalisis kemampuan pemecahan masalah kelas X jika siswa dengan gaya 

belajar siswa dalam konteks pembelajaran discovery learning. 

2.6 KERANGKA BERPIKIR 

Pemecahan masalah merupakan salah satu dari komponen matematika yang 

penting dalam pembelajaran yang berkaitan dengan tahap menyelesaikan masalah. 

Hal ini disebabkan karena kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari masalah. 

Sehingga manusia perlu mencari solusi agar tidak dikalahkan oleh kehidupan. 

Meskipun pemecahan masalah sangat penting, tetapi kemampuan pemecahan 

masalah siswa masih kurang. Hal ini terlihat dari hasil PISA dan TIMSS, hasil 

penelitian dan wawancara dengan salah satu guru matematika. Hasil PISA 

(Programme for International Student Assessment) menunjukkan bahwa jumlah 

siswa yang mampu melaksanakan prosedur dan strategi dalam pemecahan 

masalah lebih sedikit daripada jumlah siswa yang mampu mengerjakan dengan 

menggunakan rumus. Selain itu, hasil TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study) menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah siswa Indonesia masih berada di bawah standar. Berdasarkan penelitian 

dan juga wawancara dengan salah satu guru matematika, diperoleh bahwa siswa 

masih mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah matematika. Siswa 

cenderung menggunakan rumus cepat dan tidak melaksanakan prosedur 

pemecahan masalah dengan baik.  

Kurangnya kemampuan pemecahan masalah matematika siswa menjadi 

cambuk bagi dunia pendidikan matematika. Guru harus mengusahakan 
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pembelajaran efektif yang menjadikan siswa sebagai problem solver. Guru dapat 

membimbing siswanya agar membangun pengetahuan mereka sendiri, serta 

mencari pemecahan masalah. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

membantu siswa dalam memecahkan masalah adalah model pembelajaran 

discover learning. Dalam pembelajaran discovery learning, guru menerapkan 

pemecahan masalah sesuai dengan tahap pemecahan masalah oleh Polya. Hal ini 

dimaksudkan supaya siswa lebih terampil dalam menyelesaikan masalah 

matematika, yaitu terampil dalam menjalankan prosedur-prosedur dalam 

menyelesaikan masalah secara cepat dan cermat. Tahap pemecahan masalah 

menurut Polya juga digunakan secara luas di kurikulum matematika di dunia 

merupakan tahap pemecahan masalah yang jelas. 

Kurangnya kemampuan pemecahan masalah siswa juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti gaya belajar, kecemasan matematika instruksi, kurangnya 

rasa percaya diri, kepercayaan guru, lingkungan, kurangnya perhatian orang tua, 

serta  jenis kelamin. Adapun gaya belajar merupakan salah satu faktor yang 

penting dan berkaitan erat dengan diri siswa. Karena setiap siswa memiliki gaya 

belajar yang berbeda-beda. Misalnya saja pada kelas X MIA 2, ditemukan siswa 

yang memiliki gaya belajar converger, diverger, accommodator, dan assimilator. 

Hal inilah yang kemudian menjadi sangat penting bagi guru untuk menganalisis 

dan mengetahui gaya belajar siswa yang menyebabkan kurangnya kemampuan 

pemecahan masalah siswa. Karena tipe gaya belajar yang berbeda dapat 

menyebabkan kemampuan pemecahan masalah matematika yang berbeda pula. 

Kemampuan pemecahan masalah siswa yang kurang serta perbedaan tipe gaya 
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belajar siswa perlu dikaji lebih lanjut. Dengan mengarahkan siswa pada 

pembelajaran discovery learning serta tahap kemampuan pemecahan masalah 

Polya, deskripsi kemampuan pemecahan masalah siswa diharapkan dapat menjadi 

lebih baik. Selain itu,  guru dapat mengetahui kemampuan pemecahan masalah 

siswa yang kurang jika setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. 

Uraian kerangka berpikir di atas dapat diringkas seperti pada Gambar 2.3  berikut.  
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Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

 

Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah dalam Pembelajaran 

Discovery Learning Berdasarkan Gaya Belajar Siswa Kelas X MIA 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

3.1.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagaimana definisi dari 

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2000: 3), pendekatan kualitatif adalah suatu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Ciri-ciri penelitian kualitatif 

menurut Moleong (2000: 121) adalah: (1) mempunyai latar alamiah, (2) peneliti 

sebagai instrumen utama, (3) menggunakan metode kualitatif, (4) analisis data 

secara induktif, (5) teori dari dasar, (6) bersifat deskriptif, (7) lebih mementingkan 

proses daripada hasil, (8) adanya batas yang ditentukan oleh fokus, (9) adanya 

kriteria khusus untuk keabsahan data, (10) desain yang bersifat sementara, dan 

(11) hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.  

Penelitian ini mengharuskan kehadiran peneliti di lokasi penelitian. 

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian sangat diutamakan karena pengumpulan 

data harus dilaksanakan dalam situasi yang sesungguhnya dan peneliti merupakan 

instrumen utama. Instrumen utama berarti peneliti sebagai perencana, pelaksana, 

pengendali, pengumpul dan penganalisis data, penarik kesimpulan dan pembuat 

laporan. Sebagai perencana, peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan penelitian yaitu membuat rencana pembelajaran dan alat 
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penelitian yang diperlukan dalam pengumpulan data.  Sebagai pelaksana tindakan 

yaitu peneliti sendiri yang mengajar dan melaksanakan tindakan. 

Sebagai pengendali, peneliti mengendalikan dan mengawasi proses 

pembelajaran yang berlangsung dari awal hingga akhir selama berlangsungnya 

penelitian ini. Selain itu, peneliti juga bertindak sebagai pengumpul data, 

penganalisis data, penarik kesimpulan dan pembuat laporan. Pada kegiatan 

pengamatan dan pengumpulan data, peeliti bertindak secara penuh. Peneliti akan 

mengumpulkan semua data yang diperlukan dari subjek penelitian yaitu data hasil 

tes kemampuan pemecahan masalah dan hasil wawancara secara medalam. 

Penelitian ini berusaha mengungkap hakikat dari gejala-gejala yang muncul 

dari subjek penelitian. Hakikat tersebut digunakan untuk merumuskan 

kemampuan pemecahan masalah siswa siswa dengan gaya belajar siswa. Hakikat 

tersebut ditelusuri menggunakan metode kualitatif yaitu wawancara kemampuan 

pemecahan masalah. Saat wawancara, peneliti bertindak sebagai pengamat 

(observer) netral, yang bertujuan agar dapat berhubungan langsung dengan 

informan untuk lebih mengetahui tentang gaya belajar siswa dan kemampuan 

pemecahan masalah siswa secara alami dengan jelas dan tidak diragukan lagi. Hal 

ini juga untuk meminimalkan adanya kontaminasi atau pengaruh dari pikiran 

pewawancara. 

Data yang diambil sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam penelitian 

(latar alami). Peneliti dalam melakukan penelitian ini terlibat dan berinteraksi 

secara langsung dengan siswa yang menjadi subjek penelitian pada saat 

pembelajaran di kelas. 
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Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu 

penjelasan secara aktual mengenai klasifikasi tipe gaya belajar siswa dan deskripsi 

kemampuan pemecahan masalah siswa untuk tiap gaya belajar. Data yang 

dihasilkan nantinya berupa kata-kata atau ucapan-ucapan yang diperoleh dari hasil 

wawancara dan tulisan atau bilangan yang diperoleh dari hasil wawancara. 

Penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dan perilaku dari seseorang yang diamati. 

Analisis data dilakukan secara induktif. Data yang diperoleh pada penelitian 

kemudian dikumpulkan, dikelompokkan sesuai kategori, dianalisis, diabstraksi 

sehingga menghasilkan teori baru tentang klasifikasi tipe gaya belajar siswa kelas 

X MIA 3 dan deskripsi kemampuan pemecahan masalah siswa siswa dengan tipe 

gaya belajar siswa. 

Penelitian ini lebih menekankan pada proses pemecahan masalah siswa 

daripada hasil akhir aspek kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan 

pemecahan masalah siswa dan gaya belajar siswa adalah fokus dari penelitian ini 

dan akan diperoleh klasifikasi tipe gaya belajar siswa dan deskripsi kemampuan 

pemecahan masalah siswa siswa dengan gaya belajar siswa.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini mempunyai ciri-ciri 

penelitian kualitatif yaitu peneliti sebagai instrumen utama, menggunakan metode 

kualitatif, mempunyai latar alami, bersifat deskriptif, analisis data secara induktif, 

dan lebih mementingkan proses daripada hasil. Oleh karena itu pendekatan 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.  
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3.1.2 Jenis Penelitian   

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif, artinya 

menggambarkan atau mendeskripsikan kejadian-kejadian yang menjadi pusat 

perhatian (kemampuan pemecahan masalah, gaya belajar siswa) secara kualitatif 

dan berdasar data kualitatif. Data yang dihasilkan nantinya berupa kata-kata atau 

ucapan-ucapan yang diperoleh dari hasil wawancara dan tulisan atau bilangan 

yang diperoleh dari hasil wawancara. Berdasarkan pendekatan kualitatif dalam 

penelitian ini, semua fakta baik tulisan maupun lisan dari sumber data manusia 

yang telah diamati dan dokumen terkait lainnya yang diuraikan apa adanya 

kemudian dikaji seringkas mungkin untuk menjawab permasalahan. 

3.2 Data dan Sumber Data 

3.2.1 Data 

Data penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Klasifikasi Gaya Belajar Siswa. 

Data klasifikasi gaya belajar siswa merupakan data mengenai klasifikasi gaya 

belajar siswa yang meliputi tipe converger, diverger, accommodator, dan 

assimilator. 

2. Deskripsi Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa untuk Tiap Gaya Belajar. 

Data deskripsi kemampuan pemecahan masalah siswa siswa dengan gaya 

belajar siswa berupa uraian mengenai tahap kemampuan pemecahan masalah 

siswa siswa dengan tipe gaya belajar siswa yang meliputi uraian tahap 

kemampuan pemecahan masalah siswa siswa dengan gaya belajar converger, 

uraian tahap kemampuan pemecahan masalah siswa siswa dengan gaya belajar 
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diverger, uraian tahap kemampuan pemecahan masalah siswa siswa dengan gaya 

belajar accommodator, dan uraian tahap kemampuan pemecahan masalah siswa 

siswa dengan gaya belajar assimilator.  

3.2.2 Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MIA 3 MAN 2 

Kudus tahun ajaran 2014/2015. Keseluruhan siswa tersebut merupakan subjek 

angket gaya belajar serta subjek tes kemampuan pemecahan masalah. Tetapi, 

hanya delapan siswa yang merupakan subjek wawancara kemampuan pemecahan 

masalah. Subjek penelitian merupakan informan untuk mendapatkan klasifikasi 

tipe gaya belajar dan deskripsi kemampuan pemecahan masalah siswa dengan 

gaya belajar dalam konteks pembelajaran discovery learning. Pembelajaran 

discovery learning digunakan sebagai metode pembelajaran untuk mengajarkan 

pemecahan masalah pada materi persamaan trigonometri. Selain itu, karena kelas 

yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kurikulum 2013, maka 

diharuskan menggunakan salah satu dari model pembelajaran yang disarankan, 

dalam hal ini yaitu model pembelajaran discovery learning. Subjek ini dikaji 

kemampuan pemecahan masalahnya secara mendalam. Subjek penelitian adalah 

adalah mereka yang mengikuti pembelajaran discovery learning selama 3 kali 

dengan materi matematika minat yaitu persamaan trigonometri.  

Penelitian ini hanya dilaksanakan pada satu kelas yaitu kelas X MIA 3. Di 

setiap pertemuan, siswa diberikan tes kemampuan pemecahan masalah yang 

berbentuk uraian dimana tes pada dua pertemuan pertama merupakan tes 

pembiasaan terhadap pemecahan masalah dan tes pada pertemuan terakhir akan 
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digunakan sebagai bahan untuk wawancara kemampuan pemecahan masalah 

siswa. 

Untuk mengetahui klasifikasi tipe gaya belajar siswa maka semua siswa 

kelas X MIA 3 diberikan angket gaya belajar. Sedangkan untuk mengetahui 

kemampuan pemecahan masalah, maka dalam penelitian ini digunakan tes 

kemampuan pemecahan masalah. Agar kemampuan pemecahan masalah diketahui 

dengan berdasarkan tipe gaya belajar siswa, maka dilakukan wawancara. Teknik 

pemilihan subjek wawancara dilakukan dengan teknik purposive sampling. 

Menurut Sugiyono (2011: 218), teknik sampling yang sering digunakan pada 

penelitian kualitatif adalah: 

… purposive sampling, dan snowball sampling. Seperti telah dikemukakan 

bahwa, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang 

tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau 

mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 

menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. 

 

Pada penelitian ini, pertimbangan pengambilan subjek/siswa didasarkan hasil 

pengamatan peneliti mengenai gaya belajar siswa selama mengikuti pelajaran juga 

atas saran dari guru pengampu. Selain itu juga berdasarkan keaktifan siswa selama 

pembelajaran, keunikan jawaban siswa pada tes kemampuan pemecahan masalah, 

dan siswa yang dipilih merupakan siswa yang dapat menyampaikan jalan 

pikirannya secara lisan maupun tulisan. Subjek wawancara dipilih masing-masing 

dua siswa untuk tiap gaya belajar. Sehingga total keseluruhan subjek wawancara 

kemampuan pemecahan masalah adalah delapan. Pemilihan subjek penelitian 

ditunjukkan pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Alur Pemilihan Subjek Penelitian 

 Pada Gambar 3.1 tersebut tampak bahwa terdapat siklus pemilihan subjek 

untuk setiap gaya belajar. Pada akhirnya setiap siswa diklasifikasikan pada tipe 

gaya belajar tertentu dipilih dua subjek yang memiliki karakteristik mudah dalam 

mengkomunikasikan ide secara jelas dan memiliki keunikan jawaban tes tertulis. 

Tetapi dapat pula tidak ada siswa yang menempati tipe gaya belajar tertentu. 

Setelah dilakukan pengecekan ulang terhadap gaya belajar setiap siswa dan 
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ternyata tidak ditemukan siswa yang mengisi tipe gaya belajar tertentu maka tidak 

lagi dilakukan pengecekan.  

Untuk penelitian ini, hanya digunakan satu kelas. Apabila ingin setiap gaya 

belajar terisi maka penelitian harus dilakukan terhadap kelas yang lain sehingga 

akan melebihi waktu penelitian yang ditetapkan dan dimungkinkan akan timbul 

ketidakakuratan data. Oleh karena itu, penelitian ini  hanya terbatas pada satu 

kelas saja. Jika proses tersebut telah dilakukan dan diperoleh kenyataan bahwa 

ada tipe gaya belajar siswa yang tidak terisi subjek maka dapat disimpulkan 

bahwa tipe gaya belajar tersebut tidak ada disertai penjelasan terhadap hasil 

pertemuan yang ada.  

3.3 Prosedur Pengumpulan Data  

Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data pada saat penelitian 

adalah sebagai berikut.  

3.3.1 Penyusunan Instrumen 

3.3.1.1 Instrumen Angket Gaya Belajar Siswa 

Pada penelitian ini akan gaya belajar siswa akan diukur dengan instrumen 

berupa angket KLSI (Kolb Learning Style Inventory) yang diambil dari website 

Miami University yaitu pada http://www.units.miamioh.edu/ dalam bahasa 

inggris. Selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan 

pertimbangan dosen pembimbing. KLSI ini berupa daftar pernyataan yang terdiri 

dari 4 kolom. Masing-masing kolom dihitung skornya. Adapun kolom-kolom 

tersebut adalah sebagai berikut. 

 

http://www.units.miamioh.edu/
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Kolom 1: dimensi CE (concrete experience). 

Kolom 2: dimensi AE (active experimentation).  

Kolom 3: dimensi AC (abstract conceptualization). 

Kolom 4: dimensi RO (reflective observation). 

Sementara itu, pedoman penskoran dari Kolb Learning Style Inventory adalah 

sebagai berikut. 

Skor 1: (kurang sesuai) dengan diri siswa ketika belajar. 

Skor 2: (agak sesuai) dengan diri siswa ketika belajar. 

Skor 3: (sesuai) dengan diri siswa ketika belajar. 

Skor 4: (sangat sesuai) dengan diri siswa ketika belajar. 

3.3.1.2 Instrumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dibuat untuk tiga 

pertemuan. RPP dibuat sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah 

penelitian, yaitu kurikulum 2013. RPP dibuat dengan menggunakan metode 

pembelajaran discovery learning serta dengan materi peminatan yaitu persamaan 

trigonometri. 

3.3.1.3 Instrumen Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Langkah-langkah penyusunan instrumen tes kemampuan pemecahan 

masalah adalah sebagai berikut: (1) membuat kisi-kisi soal; (2) menyusun soal 

sesuai kisi-kisinya; (3) menentukan kriteria penilaian; (4) mengkonsultasikan soal 

kepada pembimbing; (5)  menguji validitas tes kepada validator; (7) merevisi soal 

tes.  
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3.3.1.4 Instrumen Pedoman Wawancara 

Penyusunan instrumen pedoman wawancara dilakukan dengan mengacu 

kepada tahap pemecahan masalah menurut Polya. Pertanyaan wawancara 

bertujuan untuk mengetahui deskripsi kemampuan pemecahan masalah siswa. 

3.3.2 Validasi 

Validasi dilakukan terhadap instrumen-instrumen berikut: (1) angket gaya 

belajar siswa, (2) rencana pelaksanaan pembelajaran, (3) tes kemampuan 

pemecahan masalah, dan (3) pedoman wawancara. 

Ada tiga macam validitas yang akan divalidasi pada penelitian ini, yaitu 

validitas isi, konstruk, dan empirik (internal). Validitas isi meninjau tentang 

ketepatan teori-teori yang digunakan sebagai bahan rujukan, ketepatan materi 

yang digunakan untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa, membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran, serta membuat pertanyaan wawancara kemampuan 

pemecahan masalah. Validitas konstruk meninjau tentang ketepatan ataupun 

kelogisan dari item angket yang digunakan, rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang disusun, serta pertanyaan-pertanyaan pada wawancara kemampuan 

pemecahan masalah. Validitas isi dan konstruk akan dilakukan oleh para ahli yang 

memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup di bidangnya masing-masing. 

Validasi instrumen angket gaya belajar dilakukan oleh tiga validator yaitu 

seorang dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Unnes, seorang dosen Jurusan 

Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes, dan seorang dosen Jurusan Psikologi Unnes. 

Pemilihan tiga validator ini berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu: (1) 

instrumen angket gaya belajar yang digunakan merupakan terjemahan dari bahasa 
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Inggris sehingga perlu ahli yang paham mengenai bahasa Inggris, (2) instrumen 

angket gaya belajar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan tujuan agar 

dimengerti siswa sehingga perlu validator dari ahli yang paham mengenai bahasa 

Indonesia, dan (3) instrumen penelitian merupakan instrumen untuk mengetahui 

gaya belajar siswa sehingga diperlukan validasi dari seorang ahli yang paham 

mengenai gaya belajar yaitu ahli dari bidang psikologi. Instrumen angket gaya 

belajar siswa dikatakan valid apabila minimal dua validator menyatakan bahwa 

instrumen tersebut valid.  

Validasi instrumen rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh dua 

validator yaitu seorang dosen Jurusan Matematika Unnes dan seorang guru 

matematika MAN 2 Kudus. Pemilihan dua validator ini berdasarkan pertimbangan 

yaitu: (1) instrumen rencana pelaksanaan perlu divalidasi oleh ahli yang paham 

dengan bidang pendidikan matematika, dan (2) instrumen rencana pelaksanaan 

pembelajaran perlu divalidasi oleh seseorang yang paham mengenai kondisi siswa 

pada kelas pembelajaran matematika yang akan digunakan dalam penelitian. 

Instrumen dikatakan valid apabila kedua validator menyatakan bahwa instrumen 

tersebut valid. 

Validasi instrumen tes kemampuan pemecahan masalah dan pedoman 

wawancara dilakukan oleh dua validator yaitu dua orang dosen Jurusan 

Matematika Unnes. Pemilihan dua validator ini berdasarkan pertimbangan bahwa 

instrumen tes kemampuan pemecahan masalah perlu divalidasi oleh ahli dalam 

bidang matematika dalam hal ini adalah dosen Jurusan Matematika. Instrumen 
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dikatakan valid jika kedua validator menyatakan bahwa instrumen pedoman 

wawancara tersebut valid. 

Validitas empirik (internal) dikembangkan sesuai dengan kenyataan di 

lapangan yang teramati, kesesuaian item pada angkat gaya belajar, kegiatan pada 

rencana pelaksanaan pembelajaran, serta pertanyaan pada wawancara kemampuan 

pemecahan masalah. Validitas empirik pada penelitian ini ditunjukkan dengan 

adanya bukti nyata bahwa terdapat siswa yang menempati masing-masing tipe 

gaya belajar dengan melalui kegiatan pra-penelitian angket gaya belajar siswa 

menurut Kolb.  

3.3.3 Pembelajaran Discovery Learning 

Pembelajaran ini merupakan sarana untuk mengetahui gaya belajar siswa 

dan mengarahkan siswa untuk dapat menyelesaikan masalah matematika dengan 

menggunakan tahap pemecahan masalah Polya. Pembelajaran ini dilaksanakan di 

kelas X MIA 3 sebanyak tiga kali. Materi pembelajaran adalah materi matematika 

minat mengenai persamaan trigonometri. Pembelajaran yang dilaksanakan 

menggunakan model pembelajaran discovery learning karena kelas penelitian 

menggunakan kurikulum 2013 yang mengharuskan penggunaan salah satu dari 

tiga model pembelajaran yang dianjurkan. Selain itu, suatu model pembelajaran 

memang diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran untuk menyampaikan 

materi pembelajaran kepada siswa agar diperoleh pembelajaran yang bermakna. 

Pada penelitian ini, pembelajaran discovery learning digunakan sebagai model 

pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi pemecahan masalah 

pada persamaan trigonometri. Pada penelitian ini Agar pembelajaran discovery 
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learning yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka sebelum 

pembelajaran dilaksanakan, rencana pelaksanaan pembelajaran telah divalidasi 

oleh para validator.  

3.3.4 Pelaksanaan Pengisian Angket Gaya Belajar 

Pengisian angket gaya belajar menurut Kolb dilaksanakan 2 kali. 

Pelaksanaan yang pertama akan dilaksanakan pada saat pra-penelitian, yang 

dilakukan di kelas X MIA 2. Pra-penelitian dilaksanakan dengan maksud 

mengetahu keberadaan individu pada masing-masing tipe gaya belajar. Sedangkan 

pelaksanaan yang kedua, dilaksanakan pada saat penelitian, yaitu di kelas X MIA 

3, sebagai kelas penelitian. Pengisian angket di kelas penelitian dilaksanakan pada 

pertemuan kedua.  

3.3.5 Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Tes kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberikan merupakan tes 

tertulis yang berbentuk uraian. Tes yang diujikan telah divalidasi oleh para 

validator sebelumnya. Agar data yang diperoleh sesuai dengan apa yang 

diharapkan, maka siswa juga diberikan tes kemampuan pemecahan masalah pada 

setiap pertemuan sebagai tes pembiasaan sehingga diharapkan di akhir penelitian 

diperoleh data kemampuan pemecahan masalah yang tepat dan jelas. Tes tertulis 

dilaksanakan selama 60 menit pada pertemuan keempat. 

Pada saat pelaksanaan tes, siswa tidak diperbolehkan membuka buku 

matematika yang mereka bawa, serta tidak boleh bekerja sama dengan teman 

sekelas.  
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3.3.6 Wawancara 

Wawancara yang dilakukan diperlukan untuk mendapatkan informasi yang 

mendalam dan mendukung mengenai apa yang telah didapatkan dari tes tertulis. 

Wawancara yang dilakukan adalah mengenai jawaban yang dikerjakan oleh siswa. 

Untuk menghindari agar tidak ada data yang terlewatkan maka digunakan 

recorder untuk merekam semua informasi selama wawancara.  

Setelah ditentukan sebanyak dua subjek untuk setiap gaya belajar, maka 

diadakan wawancara terhadap subjek tersebut. Wawancara dilaksanakan setelah 

ada kesepakatan waktu antara peneliti dan subjek, dan diusahakan dilaksanakan 

dalam hari-hari yang berurutan. Setelah wawancara, siswa diminta untuk tidak 

memberitahukan isi wawancara kepada teman. Hal ini dilakukan agar data yang 

diperoleh sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman masing-masing siswa. 

3.3.7 Catatan Lapangan 

Catatan lapangan dimaksudkan untuk melengkapi data yang tidak 

ditentukan dalam tes tertulis dan wawancara yang bersifat penting. 

3.4 Teknik Analisis Data 

3.4.1 Analisis Data Angket Gaya Belajar 

Setelah siswa mengisi angket gaya belajar, maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data angket gaya belajar untuk mengidentifikasi serta 

mengklasifikasikan tipe gaya belajar siswa. Langkah ini dilaksanakan dengan 

berpedoman ada Kolb Learning Style Inventory.   

Skor CE diperoleh dari penjumlahan semua skor pernyataan pada kolom 

pertama, skor RO diperoleh dari penjumlahan semua skor pernyataan pada kolom 
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kedua, skor AC diperoleh dari penjumlahan semua skor pernyataan pada kolom 

ketiga, dan skor AE diperoleh dari penjumlahan semua skor pernyataan pada 

kolom keempat. 

Gaya belajar seseorang diketahui dengan cara mencari skor kombinasi, yaitu 

dengan menghitung skor AE dikurangi dengan skor CE serta skor AC dikurangi 

skor CE. Menurut Kolb sebagaimana dikutip oleh Cavas (2010: 48) gaya belajar 

yang bersesuai dengan seseorang dapat ditunjukkan dengan memplotkan skor 

kombinasi seperti pada Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.2 Ploting gaya belajar menurut Kolb (Cavas, 2010: 48) 

 Penjelasan gambar di atas adalah sebagai berikut.  

a. Jika hasil dari skor untuk AC dikurangi skor untuk CE bertanda positif dan 

skor AE dikurangi skor RO bertanda positif, maka gaya belajar yang 

bersesuaian adalah gaya belajar Accommodator. 
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b. Jika hasil dari skor untuk AC dikurangi skor CE bertanda positif dan skor AE 

dikurangi skor RO bertanda negatif, maka gaya belajar yang bersesuaian 

adalah gaya belajar Diverger. 

c. Jika hasil dari skor untuk AC dikurangi skor CE bertanda negatif dan skor AE 

dikurangi skor RO bertanda negatif, maka gaya belajar yang bersesuaian 

adalah gaya belajar Assimilator. 

d. Jika hasil dari skor untuk AC dikurangi skor CE bertanda negatifdan skor AE 

dikurangi skor RO bertanda positif, maka gaya belajar yang bersesuaian adalah 

gaya belajar Converger. 

 Setelah mengetahui tipe gaya belajar masing-masing siswa, maka langkah 

selanjutnya adalah mengklasifikasikan siswa yang memiliki tipe gaya belajar yang 

sama. Hal ini akan digunakan untuk membantu mendeskripsikan kemampuan 

pemecahan masalah siswa siswa dengan masing-masing tipe gaya belajar. 

3.4.2 Analisis Data Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Analisis data tes kemampuan pemecahan masalah dilakukan berdasarkan 

kebenaran penyelesaian yang dilakukan siswa dengan dipandu petunjuk 

penyelesaian dan rubrik penskorannya.  

3.4.3 Analisis Data Wawancara 

Analisis data hasil wawancara dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah kegiatan yang mengacu pada proses pemilihan, 

pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data 

mentah di lapangan. Apabila terdapat data yang tidak valid, maka data itu 
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dikumpulkan tersendiri dan mungkin dapat digunakan sebagai verifikasi ataupun 

hasil samping lainnya.  

2. Pemaparan Data 

Pemaparan data meliputi pengklasifikasian dan identifikasi data, yaitu 

menuliskan kumpulan data yang terorganisir dan terkategori sehingga 

memungkinkan untuk menarik kesimpulan dari data tersebut.   

3. Menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dan memverifikasi 

kesimpulan tersebut.  

Hasil analisis wawancara akan digunakan sebagai triangulasi terhadap hasil 

analisis tes dan digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan 

masalah siswa siswa dengan masing-masing tipe gaya belajarnya. Analisis data 

dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan tetap (The Constant 

Comparative Method). Analisis ini melibatkan perbandingan satu segmen dengan 

segmen lainnya untuk menentukan persamaan dan perbedaannya. Data 

dikelompokkan bersama-sama dalam dimensi yang sama. Dimensi ini secara 

tentatif diberikan suatu nama, yang kemudian menjadi kategori. Analisis ini 

diusahakan agar unsur-unsur empirik yang membedakan satuan-satuan 

pembanding berada pada data yang sama. Satuan-satuan yang memiliki ciri yang 

sama diangkat menjadi teori-teori.  

3.5 Pengecekan keabsahan Data 

 Data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi syarat kredibilitas, 

transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas mengacu pada 

pertanyaan apakah data yang diperoleh sesuai dengan apa yang ada dalam realitas 
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(kenyataan di lapangan). Istilah ini dapat disamakan dengan istilah validitas 

internal yang sering digunakan pada penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini, 

untuk memenuhi kredibilitas data dilakukan dengan observasi terus menerus 

(persistant observation), yaitu peneliti mewawancarai subjek dengan teliti dan 

rinci secara berkesinambungan dan mengadakan pengulangan pertanyaan pada 

waktu berbeda terhadap informasi yang tidak jelas atau berbeda. Peneliti juga 

mengadakan triangulasi untuk memvalidasi data. Miles, et al. (2014: 299) 

menyatakan bahwa triangulasi adalah suatu teknik untuk memeriksa keabsahan 

data dengan memanfaatkan sesuatu di luar untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data. Ada empat macam triangulasi, yaitu 

triangulasi sumber data (yang meliputi orang, waktu, tempat, dsb.), triangulasi 

metode (wawancara, observasi, dsb.), triangulasi peneliti (penyelidik A, B, dsb.) 

dan triangulasi dengan teori. Triangulasi dalam penelitian ini adalah 

membandingkan data hasil pekerjaan siswa  dengan data hasil wawancara 

(triangulasi metode), dan membandingkan serta memeriksa data wawancara dari 

subjek yang berbeda dalam satu tipe gaya belajar yang sama (triangulasi sumber 

data). Selain itu dilakukan validasi terhadap tes kemampuan pemecahan masalah 

matematika apakah dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan pemecahan 

masalah siswa oleh validator. Kegiatan lain, peneliti mengadakan diskusi dengan 

dosen pembimbing.  

Transferabilitas (keteralihan) adalah upaya membangun generalisasi seperti 

dalam penelitian kuantitatif. Tetapi dalam penelitian kualitatif hanya menyajikan 

hipotesis kerja disertai deskripsi yang terkait dengan waktu dan konteks, tidak 
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menggeneralisasi suatu penemuan yang dapat berlaku atau diterapkan pada semua 

konteks dalam populasi yang sama. Transferabilitas dilakukan dengan mencari 

dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks serta 

menguraikannya secara rinci. Pada penelitian ini yang dilakukan adalah 

menguraikan secara rinci deskripsi kemampuan pemecahan masalah pada masing-

masing gaya belajar siswa.  

Dependabilitas merupakan istilah yang disamakan dengan reliabilitas pada 

penelitian kuantitatif, yaitu dapat tidak dibuat replikasi atau uji ulang hasil 

penelitian. Pada penelitian kualitatif memandang realitas itu terkait langsung 

dengan konteks dan waktu, sehingga kecil kemungkinan mengadakan replikasi 

hasil studi. Pada penelitian ini untuk menjaga dependabilitas dengan teknik-teknik 

seperti yang dijelaskan untuk menjaga kredibilitas dan teknik audit yang menjaga 

kejujuran dan ketepatan sudut pandang peneliti. Teknik audit dapat dilakukan 

dengan cara pembimbing mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam 

melakukan penelitian.  

 Konfirmabilitas (kepastian) menggantikan istilah objektivitas pada 

penelitin kuantitatif. Penelitian kualitatif memandang realitas itu ganda, terkait 

dengan konteks dan waktu. Objektivitas tidak berdasar kesepakatan atau 

persetujuan oleh beberapa atau banyak orang, tetapi berdasar pada data. Pada 

penelitian ini, kepastian dipenuhi karena berdasarkan data yang digali dengan 

sebenarnya.  

 

 



63 

 

 
 

3.6 Tahap-Tahap Penelitian 

Secara umum tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.3 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Gambar 3.3 Tahap-tahap Pelaksanaan Penelitian 

Analisis Data 

Pendeskripsian Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Berdasarkan Gaya Belajar Siswa 

dalam Konteks Pembelajaran Dicovery Learning 

Penarikan Kesimpulan 

Penentuan Subjek Wawancara Kemampuan Pemecahan Masalah  

Melihat Latar Subjek 

Mempersiapkan Instrumen Angket gaya belajar siswa, Instrumen Rencana Proses 

Pembelajaran, Instrumen Tes Kemampuan Pemecahan Masalah, dan Pedoman Wawancara 

Validasi Instrumen Angket gaya belajar siswa, Instrumen Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran, Instrumen Tes Kemampuan Pemecahan Masalah, dan Pedoman Wawancara 

Pelaksanaan Pengisian Angket Gaya Belajar Siswa Kelas X MIA 3 

Klasifikasi tipe gaya belajar siswa menurut Kolb 

Pelaksanaan Tes Kemampuan Pemecahan Masalah  

Proses Pembelajaran Discovery Learning Disertai Penyelesaian Masalah dengan Mengacu 

Pada Tahap Pemecahan Masalah Polya Secara Tidak Langsung dan Pengamatan Peneliti 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan penelitian, dari 32 siswa kelas X MIA 3 diperoleh bahwa 12 

siswa memiliki gaya belajar converger, 6 siswa memiliki gaya belajar 

diverger, 6 siswa memiliki gaya belajar accommodator, dan 8 siswa memiliki 

gaya belajar assimilator. Presentase keberadaan tipe gaya belajar converger, 

diverger, accommodator, dan assimilator berturut-turut adalah 37,5%, 25%, 

18,75%, dan 18,75%. Dalam hal ini siswa tipe gaya belajar converger lebih 

banyak jumlahnya daripada siswa tipe gaya belajar lain.  

2. Siswa tipe converger, diverger, accommodator, dan assimilator mampu 

memecahkan masalah dengan melalui tahap memahami masalah dengan 

mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan pada masalah serta 

menjelaskan masalah dengan kalimat sendiri.  

Siswa tipe converger, diverger, accommodator, dan assimilator mampu 

memecahkan masalah dengan melalui tahap membuat rencana dengan 

menyederhanakan masalah, mecari subtujuan, membuat eksperimen dan 

simulasi, serta mengurutkan informasi. 

Siswa tipe converger, diverger, accommodator, dan assimilator mampu 

memecahkan masalah dengan melalui tahap melaksanakan rencana dengan 
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mengartikan masalah dalam bentuk matematika dan melaksanakan strategi 

selama proses dan penghitungan berlangsung.  

Siswa tipe converger mampu melaksanakan tahap melihat kembali dengan 

mempertimbangkan bahwa solusi yang diperoleh logis, bertanya kepada diri 

sendiri apakah pertanyaan sudah terjawab, membaca kembali pertanyaan, dan 

menggunakan alternatif penyelesaian yang lain. 

Siswa tipe diverger mampu melaksanakan tahap melihat kembali dengan 

mempertimbangkan bahwa solusi yang diperoleh logis, bertanya kepada diri 

sendiri apakah pertanyaan sudah terjawab, dan membaca kembali pertanyaan. 

Siswa tipe accommodator mampu melaksanakan tahap melihat kembali 

dengan mempertimbangkan bahwa solusi yang diperoleh logis, bertanya 

kepada diri sendiri apakah pertanyaan sudah terjawab, mengecek kembali 

penghitungan yang sudah dilakukan, membaca kembali pertanyaan, dan 

menggunakan alternatif penyelesaian yang lain. 

Siswa tipe assimilator mampu melaksanakan tahap melihat kembali dengan 

mempertimbangkan bahwa solusi yang diperoleh logis, bertanya kepada diri 

sendiri apakah pertanyaan sudah terjawab, membaca kembali pertanyaan, dan 

menggunakan alternatif penyelesaian yang lain. 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan di atas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut. 

1. Perlu dibudayakan pengajaran mengenai pemecahan masalah matematika 

kepada siswa sejak pendidikan dasar. 
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2. Guru perlu memperhatikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa 

agar mampu mengingatkan siswa untuk tidak melakukan kesalahan yang 

sama saat memecahkan masalah.  

3. Guru perlu mengajarkan pemecahan masalah matematika sesuai dengan tipe 

gaya belajar masing-masing siswa. 

4. Perlu dilakukan penelitian lanjutan sebagai upaya untuk memperbaiki 

kemampuan pemecahan masalah siswa dalam memecahkan masalah 

matematika. 

5. Perlu dilakukan penelitian lanjut untuk menganalisis kemampuan 

pemecahan masalah siswa berdasarkan gaya belajar siswa dengan 

menggunakan masalah-masalah matematika yang melibatkan semua 

indikator dari tahap kemampuan pemecahan masalah matematika menurut 

Polya. 

6. Perlu digunakannya alat ukur/instrument selain angket untuk 

mengidentifikasi gaya belajar siswa menurut Kolb. 
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Lampiran 1 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : MAN 2 Kudus 

Kelas/Semester  : X/II 

Mata Pelajaran  : Matematika Minat 

Peminatan             : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  

Materi Pokok        : Persamaan Trigonometri 

Pertemuan ke-  : 1, 2, dan 3 

Alokasi Waktu  : 3 JP, 2 JP, 3 JP 

 

 

A. Kompetensi Inti (KI)  

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia 

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

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

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

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator  

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1 Menghayati dan 

mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya 

1.1.1 Siswa mengawali kegiatan pembelajaran 

dengan berdoa menurut keyakinan 

masing-masing. 

1.1.2 Siswa mengakhiri kegiatan pembelajaran 

dengan berdoa menurut keyakinan 

masing-masing. 

2.1 Menunjukkan sikap 

senang, percaya diri, 

motivasi internal, sikap 

kritis, bekerja sama, jujur 

2.1.1 Siswa mendiskusikan permasalahan yang 

diberikan guru dengan teman dalam satu 

kelompok. 

2.1.2 Siswa menyampaikan pendapatnya dalam 
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serta responsif dalam 

menyelesaikan berbagai 

permasalahan nyata.  

proses belajar mengajar. 

2.1.3 Siswa memperhatikan temannya yang 

sedang menjelaskan di depan kelas. 

2.1.4 Siswa memperhatikan guru yang sedang 

mengajar di depan kelas 

2.1.5 Siswa melaksanakan pekerjaannya dengan 

jujur. 

3.12 Mendeskripsikan konsep 

persamaan Trigonometri 

dan menganalisis untuk 

membuktikan sifat-sifat 

persamaan Trigonometri 

sederhana dan 

menerapkannya dalam 

pemecahan masalah. 

3.12.1 Siswa mampu menunjukkan kejadian 

periodik dalam kehidupan sehari-hari. 

3.12.2 Siswa mampu menemukan persamaan 

trigonometri dasar. 

3.12.3 Siswa mampu menyelesaikan masalah 

matematika dengan menggunakan 

persamaan trigonometri. 

3.12.4 Siswa mampu menerapkan persamaan 

trigonometri dalam menyelesaikan 

masalah kehidupan sehari-hari.  

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Pertemuan 1 

Melalui pembelajaran discovery learning dan diskusi, siswa diharapkan mampu: 

1.1.1 Bersyukur atas kebesaran Tuhan dengan adanya kejadian-kejadian 

periodik pada kehidupan sehari-hari 

2.1.1 Bekerja sama dengan teman dalam belajar dan menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan persamaan trigonometri 

3.12.1 Terampil dalam memahami fungsi periodik dan menyelesaikan 

persamaan trigonometri dasar 

Pertemuan 2 

Melalui pembelajaran discovery learning dan diskusi, siswa diharapkan mampu: 

2.1.2 Bekerja sama dengan teman dalam belajar dan menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan persamaan trigonometri 

3.12.2 Terampil dalam memahami fungsi periodik dan menyelesaikan 

persamaan trigonometri  

Pertemuan 3 

Melalui pembelajaran discovery learning dan diskusi, siswa diharapkan mampu: 

2.1.3 Bekerja sama dengan teman dalam belajar dan menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan persamaan trigonometri 

3.12.3 Terampil dalam memahami dan menyampaikan penerapan persamaan 

trigonometri dalam kehidupan sehari-hari 

D. Materi  Pembelajaran  

Sebuah persamaan trigonometri adalah sebuah persamaan yang variabel-

variabelnya dinyatakan dalam suku-suku nilai fungsi trigonometri. Tabel berikut 

membandingkan ukuran derajat dari  9   sampai dengan     , ukuran radian 

dari  
 

 
 sampai   , dan ukuran sudut yang bersesuaian. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan persamaan 

trigonometri, yaitu sebagai berikut. 
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1. Putuskan apakah persamaan trigonometri yang diketahui berbentuk linear atau 

kuadrat, sehingga dapat kita tentukan cara penyelesaiannya. 

2. Jika hanya ada satu fungsi trigonometri yang terlibat, maka selesaikan 

persamaan untuk fungsi tersebut. 

3. Jika ada lebih dari satu fungsi trigonometri yang disajikan, maka susun kembali 

persamaan tersebut sehingga salah satu ruas bernilai 0 kemudian lanjutkan 

dengan pemfaktoran dan atur sedemikian rupa sehingga masing-masing faktor 

bernilai 0 lalu selesaikan. 

4. Jika persamaan yang ditunjukkan berbentuk persamaan kuadrat, tetapi tidak 

bisa difaktorkan, maka gunakan rumus kuadrat. Cek apakah solusi yang 

diperoleh masih termasuk dalam interval yang ditentukan. 

5. Cobalah mengunakan rumus identitas untuk mengubah bentuk persamaan. 

Biasanya ketika persamaan yang ada menggunakan lebih dari satu variabel dan 

atau fungsi trigonometri. Kemungkinan bisa juga mengkuadratkan kedua ruas. 

6. Jika nilai fungsi yang ada bukan termasuk nilai fungsi untuk sudut-sudut 

istimewa, maka cobalah menggunakan kalkulator. 

7. Tambahkan lah       atau     (dengan   bilangan bulat) pada sudut 

penyelesaian yang ditemukan. Hal itu berguna untuk menghimpun besar sudut 

dalam interval    sampai      (  s.d.   )  
8. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk                 

maka kita perlu mengubah persamaan tersebut menjadi bentuk       (  
 )     dengan syarat      . Dengan          

 

E. Model, Pendekatan, dan Metode Pembelajaran 

a. Model Pembelajaran : Discovery Learning 

b. Pendekatan  : Saintifik 

c. Metode  : Ceramah, tanya jawab, diskusi,  dan penugasan 

F. Alat/Media/Bahan 

1. Alat/media   : Lembar Diskusi siswa, video pembelajaran, slide 

presentasi. 

2. Sumber Belajar :  

 Kanginan, Marthen, dkk. 2014. Matematika untuk SMA/MA Kelas X. 

Bandung: Yrama Widya.  

 Yuana,R.A & Indriyastuti. 2013. Buku Siswa Perspektif Matematika 

untuk Kelas X SMA dan MA. Solo: Tiga Serangkai. 

 Brentwood High School. Trigonometric Equations. Tersedia online di 

https://edulibs.org/get_paper.php?id=5255736 [23 Maret 2014] 

 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran   

1. Pertemuan 1 (3 JP) 

 Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

P
en

d
a
h

u
lu

a
n

 

Guru membuka pelajaran dengan 

salam 

Siswa menjawab salam dari 

guru 
5 menit 

Guru meminta siswa berdoa Siswa berdoa menurut agama 

dan kepercayaan masing-

masing 
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Guru mengecek kehadiran siswa Siswa mendengarkan guru 

Guru memberikan motivasi kepada 

siswa melalui pohon prestasi yang 

ditempel pada dinding kelas. 

Siswa mendengarkan guru 

Guru mengingatkan siswa terhadap 

materi prasyarat yaitu mengenai 

perbandingan trigonometri  

Siswa mendengarkan dan 

bertanya kepada guru 

Guru menginformasikan materi yang 

akan dipelajari yaitu persamaan 

trigonometri dasar  

Siswa mendengarkan dan 

bertanya kepada guru 

 Guru menginformasikan tujuan belajar 

persamaan trigonometri untuk 

kehidupan sehari-hari, yaitu untuk 

memecahkan masalah dalam 

kehidupan nyata seperti menentukan 

posisi matahari terbit, menentukan 

suhu suatu tempat, dan lain 

sebagainya. 

Siswa mendengarkan dan 

bertanya kepada guru 

 Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok yang terdiri dari 4 

siswa. (Berlaku hingga pertemuan ke-

3) 

Siswa bergabung dengan 

teman satu kelompok 

In
ti

 

Aktivitas 1 (Memahami Periodisitas Fungsi & Persamaan 

Trigonometri Dasar) 

65 

menit 

Stimulation 

Guru memutarkan video kejadian 

periodik dalam kehidupan 

Siswa memperhatikan video 

mengenai kejadian periodik 

dalam kehidupan sehari-hari 

(mengamati) 

Guru mengajak siswa menyebutkan 

contoh kejadian periodik yang lain  

Siswa menyebutkan kejadian 

periodik yang lain 

(mengkomunikasikan) 

Guru bertanya kepada siswa efek jika 

tidak terjadi kejadian periodik 

Siswa menjawab 

(mengkomunikasikan) 

Problem Statement 

Guru meminta siswa menggambarkan 

grafik sinus, cosinus, dan tangen 

Siswa menggambar grafik di 

depan kelas 

Guru memberikan siswa beberapa 

pertanyaan berkenaan dengan fungsi 

periodik (Lampiran) 

 

Siswa menjawab pertanyaan 

dari guru 

Data Collecting 

Guru mengarahkan siswa pada 

persamaan Trigonometri dasar beserta 

contohnya.  

Siswa mendengarkan guru 

dan bertanya jika ada materi 

yang belum jelas. (menanya) 
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Data Processing  

Guru memberikan lembar diskusi 

untuk siswa 

Siswa mengerjakan lembar 

diskusi 

(mengeksplorasi) 

Guru meminta siswa berdiskusi Siswa berdiskusi dengan 

teman sekelompoknya 

(mengasosiasi) 

Verification 

Guru meminta siswa mengumpulkan 

hasil diskusinya 

Siswa mengecek kembali 

jawaban mereka  

Guru meminta siswa maju 

menyampaikan hasil diskusinya 

Siswa menyampaikan hasil 

diskusinya 

(mengkomunikasikan) 

Guru menjelaskan salah satu soal pada 

lembar diskusi dengan mengunakan 

tahap pemecahan masalah menurut 

Polya (Lampiran-penjelasan sesuai 

tahap pemecahan masalah menurut 

Polya) 

Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan serta bertanya 

jika ada hal yang belum jelas. 

Generalization 

Guru meminta siswa meyampaikan 

simpulan setelah mengerjakan lembar 

diskusi yang diberikan  

Siswa menyampaikan 

simpulan mengenai lembar 

diskusi yang diberikan 

Aktivitas 2 (Penyelesaian dengan Metode Linear ) 60 

menit Stimulation 

Guru memberikan  beberapa 

persamaan trigonometri seperti 

                  

                    √  
                     

Siswa memperhatikan guru 

 

Guru meminta siswa menebak cara 

penyelesaian persamaan trigonometri 

tersebut 

Siswa menebak cara 

penyelesaian 

Guru memberikan penjelasan Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan guru 

(mengamati) 

Problem Statement 

Guru memberikan satu butir soal 

kepada siswa yaitu: Selesaikan 

persamaan           , untuk 

          

Siswa mengerjakan soal yang 

diberikan oleh guru 

(mengeksplorasi) 

Guru meminta salah satu siswa maju  Siswa maju dan menjelaskan 

(mengkomunikasikan) 

Guru memberikan Latihan I yang 

terdiri dari beberapa soal untuk 

Siswa mengerjakan dan 

mendiskusikan soal-soal 
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dikerjakan Latihan I 

Data Collecting  

Guru mengamati siswanya  Siswa diperbolehkan 

mengerjakan dengan 

membuka buku bacaan 

maupun buku catatan 

matematika. 

(mengeksplorasi) 

Data Processing  

Guru berkeliling mengamati siswanya Siswa mengerjakan dan 

mendiskusikan masalah 

dengan teman sekelompok. 

(Mengasosiasi) 

Verification  

Guru meminta siswa mengoreksi 

kembali pekerjaannya lalu 

mengumpulkannya 

Siswa bersama-sama dengan 

kelompoknya memeriksa 

kembali jawaban mereka 

sebelum dikumpulkan kepada 

guru. 

Generalization 

Guru meminta masing-masing 

kelompok menjelaskan pekerjaannya 

Siswa (perwakilan kelompok) 

menjelaskan hasil 

pekerjaannya dan kesimpulan 

setelah mengerjakan Latihan 

I. (mengkomunikasikan) 

Guru memberikan penjelasan terkait 

Latihan I pada siswa. 

Siswa mendengarkan, 

memperhatikan, dan menanya 

jika ada hal yang belum jelas.  

 

P
en

u
tu

p
 

Guru mengajak siswa untuk bersama-

sama membuat refleksi materi 

Siswa membuat refleksi materi 5 menit 

Guru memberikan tugas kepada 

siswa sebagai latihan soal (Latihan 

II) 

Siswa mencatat dan 

memperhatikan guru 

Guru memberikan tugas untuk 

dipresentasikan pada pertemuan 

ketiga yaitu mencari dan memahami 

masalah mengenai penerapan 

persamaan trigonometri dalam 

kehidupan  

Siswa mencatat tugas dari guru 

Guru memberikan arahan untuk 

pertemuan selanjutnya 

Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan guru 

Guru mengakhiri pertemuan dengan 

salam dan terima kasih 

Siswa membalas salam guru 
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2. Pertemuan 2  (2 JP) 

 Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

P
en

d
a
h

u
lu

a
n

 

Guru membuka pelajaran dengan 

salam 

Siswa menjawab salam dari guru 5  

Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

menit 

Guru meminta siswa berdoa Siswa berdoa menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing 

Guru mengecek kehadiran siswa Siswa mendengarkan guru 

Guru memberikan motivasi kepada 

siswa melalui video motivasi 

Siswa memperhatikan video 

motivasi 

Guru menginformasikan terhadap 

materi prasyarat yaitu tentang identitas 

trigonomeri 

Siswa mendengarkan informasi dari 

guru 

Guru menyampaikan materi, tujuan, 

metode, dan media pembelajaran  

Siswa mendengarkan dan bertanya 

kepada guru 

In
ti

 

Aktivitas 1 (Menyelesaikan persamaan trigonometri dengan metode 

pangkat dua dan identitas trigonometri) 

Stimulation 

Guru meminta siswa mengingat 

kembali materi identitas trigonometri 

yang meliputi identitas kebalikan, 

identitas hasil bagi, Identitas 

Phytagoras, Identitas sudut negatif, 

Identitas sudut ganda, dan Identitas 

sudut setengah. 

Siswa mengingat kembali materi 

identitas trigonometri 

Guru memberikan soal pada siswa 

yaitu: Tentukan himpunan 

penyelesaian dari         

√             ;       
        untuk           

Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan guru (mengamati) 

Guru meminta siswa menebak cara 

penyelesaian persamaan trigonometri 

tersebut 

Siswa menjawab tantangan yang 

diberikan guru 

Guru memberi penjelasan kepada 

siswa 

Siswa bertanya jika ada hal yang 

belum jelas (menanya) 

Problem Statement 

Guru memberikan penjelasan kepada 

siswa terkait Latihan I dan II untuk 

dikerjakan oleh siswa. 

Siswa mendengarkan penjelasan 

guru 

Guru meminta siswa untuk 

mengerjakan secara berkelompok 

Siswa bertanya jika ada hal yang 

belum jelas (menanya) 

Data Collecting 

Guru berkeliling sambil mengamati 

siswanya 

Siswa memahami soal sekaligus 

merencanakan penyelesaian soal 

melalui membaca buku dan bertanya 

kepada guru (mengeksplor) 
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Data Processing 

Guru mengamati siswa Siswa mengerjakan soal-soal 

Latihan I yang diberikan oleh guru 

dengan berdikusi bersama kelompok 

(mengasosiasi) 

Verification 

Guru meminta siswa mengoreksi 

kembali pekerjaannya lalu 

mengumpulkannya 

Siswa bersama-sama dengan 

kelompoknya memeriksa kembali 

jawaban mereka sebelum 

dikumpulkan kepada guru. 

Generalization  

Guru meminta masing-masing 

kelompok menjelaskan pekerjaannya 

Siswa (perwakilan kelompok) 

menjelaskan hasil pekerjaannya dan 

kesimpulan setelah mengerjakan 

soal-soal Latihan I. 

(mengkomunikasikan) 

P
en

u
tu

p
 

Guru mengajak siswa untuk bersama-

sama membuat refleksi materi 

Siswa membuat refleksi materi 5 

menit 

Guru memberikan tugas kepada siswa 

sebagai latihan soal 

Siswa mencatat dan memperhatikan 

guru 

Guru memberikan arahan untuk 

pertemuan selanjutnya 

Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan guru 

Guru mengakhiri pertemuan dengan 

salam dan terima kasih 

Siswa membalas salam guru 

 

3. Pertemuan 3 (3 JP) 

 Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

P
en

d
a
h

u
lu

a
n

 

Guru membuka pelajaran dengan 

salam 

Siswa menjawab salam dari guru 5 

menit 

Guru meminta siswa berdoa Siswa berdoa menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing 

Guru mengecek kehadiran siswa Siswa mendengarkan guru 

Guru memberikan motivasi kepada 

siswa  

Siswa memperhatikan dan 

mendengarkan guru 

Guru mengingatkan siswa terhadap 

tugas penerapan persamaan 

trigonometri 

Siswa memperhatikan guru 

Guru menyampaikan materi, tujuan, 

metode, dan media pembelajaran  

Siswa mendengarkan dan bertanya 

kepada guru 

Guru meminta siswa untuk 

mengelompok sesuai dengan 

kelompok pada pertemuan sebelumnya 

Siswa bergabung dengan teman satu 

kelompok 

 I
n

ti
 Guru membagikan hasil quiz pada 

pertemuan kedua 

Siswa mengambil hasil quiz dan 

bertanya jika ada bagian yang belum 

jelas 

60 

menit 
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Guru dan siswa mereview kembali 

penyelesaian pada hasil quiz 

pertemuan 2 

Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan guru 

Aktivitas 1 (Menyelesaikan persamaan trigonometri yang berbentuk 

             .) 
Stimulation 

Guru memberikan satu soal pada 

siswa yaitu: Tentukan himpunan 

penyelesaian dari  √       
               

Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan guru (mengamati) 

Guru meminta siswa menebak cara 

penyelesaian persamaan trigonometri 

tersebut 

Siswa menjawab tantangan yang 

diberikan guru 

Guru memberi konfirmasi kepada 

siswa 

Siswa bertanya jika ada hal yang 

belum jelas (menanya) 

Problem Statement 

Guru memberikan menjelaskan 

Lembar Diskusi  untuk dikerjakan oleh 

siswa dan  

Siswa mendengarkan penjelasan 

guru 

Guru meminta siswa untuk 

mengerjakan secara berkelompok 

Siswa bertanya jika ada hal yang 

belum jelas (menanya) 

Data Collecting 

Guru berkeliling sambil mengamati 

siswanya 

Siswa memahami soal sekaligus 

merencanakan penyelesaian soal 

melalui membaca buku dan bertanya 

kepada guru (mengeksplor) 

Data Processing  

Guru meminta siswa mengoreksi 

kembali pekerjaannya lalu 

mengumpulkannya 

Siswa bersama-sama dengan 

kelompoknya memeriksa kembali 

jawaban mereka sebelum 

dikumpulkan kepada guru. 

Verification  

Guru meminta siswa mengoreksi 

kembali pekerjaannya lalu 

mengumpulkannya 

Siswa bersama-sama dengan 

kelompoknya memeriksa kembali 

jawaban mereka sebelum 

dikumpulkan kepada guru. 

Generalization 

Guru meminta masing-masing 

kelompok menjelaskan pekerjaannya 

Siswa (perwakilan kelompok) 

menjelaskan hasil pekerjaannya dan 

kesimpulan setelah mengerjakan 

Lembar Diskusi. 

(mengkomunikasikan) 

Aktivitas 2 (Presentasi Penerapan Persamaan Trigonometri dalam 

Kehidupan Sehari-hari) 

40 

menit 

Stimulation 
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Guru menayangkan slide presentasi 

mengenai penerapan persamaan 

trigonometri 

Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan guru (mengamati) 

Guru meminta siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang telah 

dipresentasikan 

Siswa bertanya kepada guru 

(menanya) 

Guru memberi konfirmasi kepada 

siswa 

Siswa bertanya jika ada hal yang 

belum jelas (menanya) 

Problem Statement 

Guru meminta beberapa siswa untuk 

maju dan mempresentasikan tugas 

mengenai persamaan trigonometri  

Siswa mempersiapkan diri 

Guru mengecek tugas-tugas siswanya Siswa menunjukkan hasil 

pekerjaannya kepada guru 

Data Collecting, Data Processing, dan verification  

Siswa melakukan proses data collecting, data processing, dan verification 

telah dilakukan oleh siswa di luar jam pelajaran, yaitu saat mengerjakan tugas 

mencari aplikasi persamaan trigonometri dalam kehidupan nyata, memahami, 

menganalisis, dan mengerjakan kembali. (termasuk kegiatan mengeksplorasi 

dan mengasosiasi)  

Generalization  

Guru meminta beberapa siswa untuk 

maju dan mempresentasikan tugas 

mengenai persamaan trigonometri 

Siswa menyampaikan hasil kerjanya 

di depan kelas. 

(mengkomunikasikan) 

Guru meminta siswa yang lain untuk 

menanggapi pekerjaan temannya 

Siswa memberikan komentar dan 

saling menanggapi.  

Guru meminta siswa untuk membuat 

simpulan mengenai aplikasi 

persamaan trigonometri yang telah 

mereka pelajari 

Siswa menyampaikan kesimpulan 

mengenai aplikasi persamaan 

trigonometri  dalam kehidupan 

nyata yang telah mereka pelajari. 

(mengkomunikasikan)  

Problem Statement 

Data Collecting 

Guru berkeliling sambil mengamati 

siswanya 

Siswa memahami soal sekaligus 

merencanakan penyelesaian soal 

melalui membaca buku dan bertanya 

kepada guru (mengeksplor) 

Data Processing 

Guru mengamati siswa Siswa mengerjakan lembar kerja 

yang diberikan oleh guru dengan 

diskusi (mengasosiasi) 

Verification 

Guru meminta siswa mengoreksi 

kembali pekerjaannya lalu 

mengumpulkannya 

Siswa bersama-sama dengan 

kelompoknya memeriksa kembali 

jawaban mereka sebelum 
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dikumpulkan kepada guru. 

Generalization 

Guru meminta masing-masing 

kelompok menjelaskan pekerjaannya 

Siswa (perwakilan kelompok) 

menjelaskan hasil pekerjaannya dan 

kesimpulan setelah mengerjakan 

Lembar Kerja II. 

(mengkomunikasikan) 

Aktivitas 3 (Quiz)   20 

menit  Quiz terdiri dari 3 butir soal dan dikerjakan oleh siswa selama  20 menit. 

P
en

u
tu

p
 

Guru mengajak siswa untuk bersama-

sama membuat refleksi materi 

Siswa membuat refleksi materi 5 

menit 

Guru memberikan tugas kepada siswa 

sebagai latihan soal 

Siswa mencatat dan memperhatikan 

guru 

Guru memberikan arahan untuk 

pertemuan selanjutnya 

Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan guru 

Guru mengakhiri pertemuan dengan 

salam dan terima kasih 

Siswa membalas salam guru 

 

H. Penilaian   

Penilaian dilakukan selama kegiatan pembelajaran yaitu penilaian sikap dan  

pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Adapun instrumen penilaian sikap, 

penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan terlampir. 

 

 

 

 

 

 

.......................,   ……………….2015 

 

      Guru Pengampu 

 

 

 

  

                                             Zeni Rofiqoh
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Pertanyaan Stimulasi 

Aktivitas 1 Pertemuan 1 

 

Pertanyaan Kemungkinan Jawaban 

Grafik fungsi sinus dan cosinus akan berulang 

pada setiap berapa derajat? 
     

Grafik fungsi tangen akan berulang pada setiap 

berapa derajat? 
 8   

Sumbu X menunjukkan besar sudut, dan sumbu 

Y menunjukkan nilai fungsi untuk masing-

masing sudut yang berbeda. Adakah sudut-sudut 

yang memiliki nilai sinus yang sama? Coba 

sebutkan! 

Ada. Misalnya        
1

 
 dan         

1

 
, 

kemudian        
1

 
√  

dan         
1

 
√  

Lihatlah grafik fungsi cosinus. Sebutkan 

beberapa sudut yang memiliki nilai cosinus yang 

sama! 

       
1

 
 dan 

        
1

 
 

Lihatlah grafik fungsi cosinus. Sebutkan 

beberapa sudut yang memiliki nilai cosinus yang 

sama! 

         dan 

          

Pada fungsi sinus, perhatikan sudut-sudut yang 

telah kamu sebutkan tadi. Terdapat pada 

kuadran ke berapa sudut-sudut tersebut? 

Bagaimana hubungan keduanya? 

Sudut     berada pada 

kuadran I dan  sudut 

     berada pada 

kuadran II      
 8      

 

Pada fungsi sinus, perhatikan sudut-sudut yang 

telah kamu sebutkan tadi. Terdapat pada 

kuadran ke berapa sudut-sudut tersebut? 

Bagaimana hubungan keduanya? 

Sudut     berada pada 

kuadran I dan  sudut 

     berada pada 

kuadran IV      
            
         

Pada fungsi tangen, perhatikan sudut-sudut yang 

telah kamu sebutkan tadi. Terdapat pada 

kuadran ke berapa sudut-sudut tersebut? 

Bagaimana hubungan keduanya? 

Sudut     berada pada 

kuadran I dan sudut      

berada pada kuadran III. 

      8       

Bagaimanakah pengertian fungsi periodik 

menurut kalian? 

Yaitu fungsi yang 

berulang pada setiap 

interval tertentu 
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CONTOH PENJELASAN PENYELESAIAN SOAL DENGAN 

MENGGUNAKAN TAHAP PEMECAHAN MASALAH MENURUT 

POLYA 

 

 

  

   𝑥           

Soal: Dalam selang 𝑥  ,   7   ), tentukan himpunan penyelesaian yang 

memenuhi persamaan trigonometri sebagai berikut.    𝑥          

Penyelesaian: 

a. Kita pahami terlebih dahulu maksud dari soal. Apa yang diketahui? 

𝑐𝑜𝑠 𝑥  𝑐𝑜𝑠      dan 𝑥 ∈ ,       ). Apa yang ditanya? Himpunan 

penyelesaiannya, Bu. Lalu, maksud dari himpunan penyelesaian itu 

bagaimana? Ya.. nilai 𝑥  berapa saja yang memenuhi persamaan 

𝑐𝑜𝑠 𝑥  𝑐𝑜𝑠       
b. Coba tebak bagaimana penyelesaian masalah ini? Dengan menggunakan 

rumus trigonometri dasar, Bu. Betul. Bagaimanakah rumus trigonometri 

dasar yang berkaitan dengan    𝑥         .  𝑥  𝛼  𝑘.      atau 

𝑥    𝛼  𝑘.     . Berapa sajakah nilai 𝑘 ? 𝑘 adalah bilangan bulat, 

Bu. Bagaimanakah kemungkinan nilai 𝑥 yang memenuhi? Nilai 𝑥 harus 

berada diantara   sampai      

c. Selanjutnya, kita laksanakankan penghitungan 

⟺ 𝑥       𝑘.      atau    𝑥         𝑘.       

Dan            ( 8   7  )      7   

Nilai 𝑘 yang digunakan mulai dari 0 saja. Kenapa? Ada yang tahu? 

Kalau semisal -1 nanti nilai x yang diperoleh akan menjadi negatif dan 

tidak memenuhi interval. Kita hemat saja mulai dari 0 ya 

𝑘      maka 𝑥            atau   𝑥         (t.m) 

𝑘   , maka 𝑥             atau  𝑥       

𝑘   , maka 𝑥  8          atau  𝑥       

Jadi, 𝐻𝑃  *                   + 
d. Cek satu per satu langkah yang telah kita kerjakan 

Mari kita cocokkan hasilnya dengan memasukkan nilai 𝑥 ke dalam 

persamaan    𝑥         . Jelas bahwa                . 

           ( 8   7  )       7  , dan seterusnya.  
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP 

Mata Pelajaran    : Matematika Minat 

Kelas/Semester  : X / 2 

Tahun Pelajaran  : 2014/2015 

Waktu Pengamatan : Pelaksanaan  proses 

Indikator perkembangan karakter: Kritis, bekerja sama, jujur. 

 

Skor Kritis Kerja sama Jujur 

1 Siswa tidak pernah 

menyampaikan pendapat 

dalam   mengikuti setiap 

kegiatan pembelajaran 

Siswa tidak pernah ikut 

ambil bagian saat 

berdiskusi dengan 

kelompok 

Siswa selalu bekerja 

sama dengan teman saat 

quiz dilaksanakan 

2 Siswa jarang 

menyampaikan pendapat 

dalam   mengikuti setiap 

kegiatan pembelajaran 

Siswa jarang ikut ambil 

bagian saat berdiskusi 

dengan kelompok 

Siswa terkadang 

bekerja sama dengan 

teman saat quiz 

dilaksanakan 

3 Siswa terkadang 

menyampaikan pendapat 

dalam   mengikuti setiap 

kegiatan pembelajaran 

Siswa terkadang ikut ambil 

bagian saat berdiskusi 

dengan kelompok 

Siswa jarang bekerja 

sama dengan teman saat 

quiz dilaksanakan 

4 Siswa selalu 

menyampaikan pendapat 

dalam   mengikuti setiap 

kegiatan pembelajaran 

Siswa selalu ikut ambil 

bagian saat berdiskusi 

dengan kelompok 

Siswa tidak pernah 

bekerja sama dengan 

teman saat quiz 

dilaksanakan 

Berikan nilai 1, 2, 3, atau 4 pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 

No Nama 
Sikap 

Kritis Kerja sama Jujur 

1     

2     

3     

...     

 

Keterangan 

1= kurang 

2= sedang 

3= baik 

4= sangat baik 
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INSTRUMEN PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA 

 

A. Pertemuan 1 

 

 

LEMBAR DISKUSI SISWA 

 
Tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan trigonometri 

berikut, dengan   terdapat pada interval ,    ) atau ,   7   ) 

1.               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.         
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Setelah mengerjakan soal nomor 1 dan 2, dapat kita simpulkan bahwa:  

Untuk   ∈ ,       -,   , maka            atau         untuk   ∈ ,    -, maka  

     atau                
  

    
   atau      

  

    
   

 

3.              

(Tempat Mengerjakan) 

 

(Tempat Mengerjakan) 
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4.         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah mengerjakan soal nomor 3 dan 4, dapat kita simpulkan bahwa:  

Untuk   ∈ ,       -,   ,  maka            atau         untuk   ∈ ,    -, maka  

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

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

 

 

 

 

(Tempat Mengerjakan) 

 

(Tempat Mengerjakan) 
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5.              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

6.         
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah mengerjakan soal nomor 5 dan 6, dapat kita simpulkan bahwa:  

Untuk   ∈ ,       -,   ,  maka            atau         untuk   ∈ ,    -, maka  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tempat Mengerjakan) 

 

(Tempat Mengerjakan) 
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  LATIHAN I 

 

 
1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan trigonometri 

berikut dengan         ! 

a.           

b.           

c.       √        
2. Misalkan kamu sedang memecahkan sebuah masalah mengenai persamaan 

trigonometri dengan himpunan penyelesaian berada pada interval ,       - 

dan hasil pekerjaanmu menunjukkan bahwa 
1

 
          7   9  . 

Tentukan nilai-nilai yang bersesuaian dengan  ! 

3. Perkalian matriks dapat digunakan untuk merotasi sebuah titik (   ) searah 

jarum jam dari titik asal melalui sudut  . Koordinat titik hasil adalah (     ) 

dan ditentukan oleh persamaan matriks berikut. 

0
         
        

1 0
 
 1  [

  

  ]  

a. Jika titik (   ) dirotasikan searah jarum jam dari titik asalnya melalui sudut 
 

 
, maka tentukan koordinat titik hasilnya!  

b. Tentukan sudut   yang digunakan untuk merotasi titik (   ) sehingga 

menghasilkan koordinat titik hasil (     )  (   √ ,    √ ) 

Tuliskan kesimpulan-kesimpulan yang kalian peroleh setelah mengerjakan soal-

soal Latihan I! 

 

 

  LATIHAN II 

 
1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan trigonometri 

berikut dengan         ! 

a.                
b.                 

c.               

d.                  
2. Jelaskan apa yang salah mengenai penyelesaian dari persamaan trigonometri 

berikut!.(Analisis kesalahan penyelesaian)  

Selesaikan          untuk        

         

⟺
     

 
 

 

 
 

⟺        

Solusinya adalah 
 

 
 dan 
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3. Deskriminan dari persamaan trigonometri                 adalah   . 

Jelaskan mengapa himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 

himpunan kosong! 

Tuliskan kesimpulan-kesimpulan yang kalian peroleh setelah mengerjakan soal-

soal Latihan II! 

 

 

QUIZ 

 

1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan trigonometri 

berikut dengan         ! 

a. √          

b.           

c. √                   
 

 

B. Pertemuan 2 

LATIHAN I 

Selesaikan soal-soal berikut ini secara kelompok! 

1. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan trigonometri 

berikut ini! Lakukan pengecekan kembali pada hasil pekerjaanmu.  

a.                            

b.                           

c.      √               

d.                    

e.        √     ,          

2. Amanda mengatakan bahwa             tidak memiliki solusi 

penyelesaian. Apakah kamu setuju dengan Amanda? Jelaskan! 

 

LATIHAN  II 

1. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan trigonometri 

berikut ini! 

a.        √  ,    ) 

b.                             

c.    
 

 
    

 

 
 ,    ) 

2. Safita menyelesaikan persamaan                  dengan terlebih dahulu 

membagi kedua ruas dengan     . Safita menyatakan bahwa untuk interval 

      , himpunan penyelesaian yang diperoleh adalah 2
 

 
 
  

 
3. Apakah 

kalian setuju dengan pernyataan dari Safita? Jelaskan jika kalian setuju atau 

tidak! 
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3. Sebuah tiang dipasang dengan dua kawat yang memiliki panjang yang sama 

sebagaimana ditunjukkan oleh diagram berikut ini. Salah satu kabel,    

membuat sudut   dengan tanah, kawat lain,    membuat sebuah sudut    

dengan tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

Jika      7    , maka: 

a. Misalkan        ,      7  . Nyatakan       dan      dalam 

bentuk   dan  !. 

b. Carilah nilai terdekat dari  !. 

4. Pada      ,           . Garis tinggi dari   memotong   ̅̅ ̅̅  di   dan 

          
a. Sketsalah gambar yang sesuai dengan ilustrasi di atas! 

b. Carilah besar sudut-sudut pada segitiga (nilai terdekat) yang ada! 

 

 

 

QUIZ 

 

 

1. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan trigonometri 

berikut ini! 

a.                         

b.                                   
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C. Pertemuan 3 

 

 LEMBAR DISKUSI SISWA  
 

 

 

 

 

 

 

 Setelah  belajar mengenai persamaan trigonometri sederhana (Ingat! 

Bentuk 1,2, dan 3), selanjutnya kita akan belajar mengenai persamaan 

trigonometri bentuk              . 

 Bentuk               dapat diubah menjadi bentuk     (  
 )   . Bagaimana caranya? Ayo lakukan kegiatan berikut! 

Isilah kotak kosong  di bawah ini sesuai dengan perintah! 

Berikut ini adalah rumus selisih dua sudut dalam trigonometri (Akan dipelajari 

lebih lanjut pada kelas XI) 

   (   )                   …(i) 

Tujuan kita adalah mengubah bentuk             menjadi bentuk     (  
 ).  

Sehingga, untuk menentukan nilai   dan   maka kita perlu persamaan    (  
 ). Tentukan nilai    (   ) 

 

             

 

          (ii) 

 

 

 

Substitusikan (ii) pada persamaan                 (   ). Kerjakan dan 

namai hasilnya sebagai persamaan  (iii) 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas  : X MIA 3   Kelompok :  
Materi  : Persamaan Trigonometri Anggota :1.  
Waktu  : 20 menit       

Persamaan Trigonometri berbentuk 𝒂 𝐜𝐨𝐬 𝒙  𝒃 𝐬𝐢𝐧 𝒙  𝒄 

(Tempat mengerjakan) 

𝑎    𝑥  𝑏    𝑥  𝑘    (𝑥  𝛼) 

⟺ 

Tempat mengerjakan 
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Jika kita perhatikan persamaan (iii), maka tentukan nilai koefisien   dan koefisien 

   
 

  

 

 

 

 

 

Sekarang, kita carilah jumlah kuadrat dari koefisien-koefisien tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carilah nilai                 dan   

 

 

 

 

 

Untuk menyelesaikan persamaan                 maka kita perlu 

mengubah persamaan tersebut menjadi bentuk     (   )   . Karena    
   (   )    maka bisa kita tulis     (   )    (Ingat pertidaksamaan 

nilai mutlak!). Selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak tersebut! 

 

 

 

 

 

(Tempat mengerjakan) 

(Tempat mengerjakan) 

(Tempat mengerjakan) 

(Tempat mengerjakan) 
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Jadi, untuk menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk                 
maka kita perlu mengubah persamaan tersebut menjadi bentuk       (   )     
dengan syarat       

Mari berlatih! 

Untuk memastikan apakah kamu sudah paham dengan materi ini, maka kita perlu 

berlatih mengerjakan soal yang berkaitan dengan persamaan bentuk       
         sebagai berikut. 

1. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berikut! 

             , untuk     ,       ) 

Penyelesaian: 

Diketahui : persamaan trigonometri              

Ditanya: Himpunan penyelesaiannya! 

Jawab: 

     √         

Carilah nilai      dan   

 

 

 

 

 

Carilah nilai    dan   (yang terletak pada Kuadran I) 

 

 

 

 

 

 

 

Ubah persamaan                 menjadi     (   )    dan selesaikan! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tempat mengerjakan) 

(Tempat mengerjakan) 

(Tempat mengerjakan) 
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2. Tentukan batas-batas nilai   agar persamaan berikut dapat diselesaikan 

      (   )        
Penyelesaian: 

Diketahui : persamaan trigonometri       (   )        

Ditanya: Batas-batas nilai   

Jawab: 

 Carilah nilai      dan   

 

 

 

Ingatlah syarat agar persamaan tersebut dapat diselesaikan. Lalu kerjakanlah 

di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tempat mengerjakan) 

(Tempat mengerjakan) 

Syarat:  
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QUIZ 

1. Persamaan (   )                 dapat diselesaikan bila batas-

batas nilai   yang memenuhi adalah . . . 

2. Nilai   yang memenuhi √           √  , untuk        adalah 

. . . . . 

3. Jumlah    jam dari sinar matahari per harinya di Prescott, Arizona, dapat 

dimodelkan oleh persamaan    .      
 

 
(   .  7)    .   , 

dengan   dalam bulan dan     mewakili Bulan Januari tanggal 1. Pada 

hari apa ada 13 jam sinar matahari di Prescott?  
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Lampiran 3 

 

PEDOMAN PENSKORAN INSTRUMEN HASIL BELAJAR 

 

A. Pertemuan 1 

 

LEMBAR DISKUSI SISWA 

1.              

Ingat!         .     ,  

     ⟺         .         atau 

Untuk    , maka                     

Untuk    , maka  

        .      

            

Untuk    , maka  

        .      

       8    7    

 

          .      

Untuk    , maka         (t.m)           

Untuk    , maka  

         .      

            

Untuk    , maka  

         .      

            

Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah *                    +  

2.         
  

 
 

Ingat!        .     ,        

     ⟺   
  

 
   .      atau 

Untuk    , maka   
  

 
              

Untuk    , maka  

  
  

 
  .    

                       
  

 
    

 
   

 
 

Untuk    , maka  

  
  

 
  .    

                       
  

 
    

 
   

 
    

 

 

    
  

 

 

  .    

Untuk    , maka    
  

 
 (t.m)           

Untuk    , maka  

   
  

 
  .    

       
  

 
    

 
8 

 
 

Untuk    , maka  

   
  

 
  .    

       
  

 
    

 
 8 

 
 

Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 2
  

 
 
  

 
 
1  

 
 
1  

 
3  

3.              

Ingat!        .  8  ,  

     ⟺         .  8     

                                 

             .  8        

             .  8     9   

Jadi, himpunan penyelesaiannya 

adalah *           9    7  + 
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             .  8     7   
 

4.      
 

 
 

 

5.              

Ingat!         .     ,  

     ⟺         .               atau 

                                 

             .       7   

             .      8    

 

  ( 8         .     ) 

⟺   7    .         

       7      7                

       7    .           

       7    .      79   

Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah *7              7  + 

6.         
 

 
  

      
 

7
  .   

  
8 

7
 

      
 

7
  .   

  
   

7
 

Ingat!       .  8  ,       

     ⟺   
 

 
   .                     

       
 

 
    

 

 
              

  
 

 
    

  
 

 
     

 

      
 

7
  .   

  
   

7
 

      
 

7
  .   

  
 9 

7
    

  
 

 
     

  
 

 
     

 

Jadi, himpunan penyelesaiannya 

adalah 2
 

 
 
1  

 
 
   

 
 
1  

 
3 

 

      
 

 
  .    

  
9 

 
 

      
 

 
  .    

  
 7 

 
    

Ingat!        .     ,       

     ⟺   
 

 
   .                           atau 

       
 

 
    

 

 
              

  
 

 
     

  
 

 
     

 

  .   
 

 
/   .    

      
7 

 
  .    

  
   

 
 

      
7 

 
  .    
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Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 2
 

 
 
  

 
 
  

 
 
1  

 
3 

Aturan Penskoran 

1. Nomor 2 skor maksimum 20 

2. Nomor 3 skor maksimum 20 

3. Nomor 4 skor maksimum 20 

4. Nomor 5 skor maksimum 20 

5. Nomor 6 skor maksimum 20 

Nilai = total skor yang diperoleh 

  

 

LATIHAN I 

1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan trigonometri 

berikut dengan         ! 

a.                     
Penyelesaian: 

          ⟺         ⟺      
 

 
  

Karena      
1

 
  dan        

1

 
 (Pada kuadran I bernilai positif), maka 

           . Berdasarkan persamaan trigonometri dasar, kita peroleh bahwa  

       .       atau 

                 

           .          (t.m) 

  ( 8      )   .      

⟺         .      

                   

            .          (t.m) 

Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah  *        + 
b.           
Penyelesaian: 

         ⟺          ⟺      
 

 
  

Karena      
1

 
  dan        

1

 
 (Pada kuadran I bernilai positif), maka 

           . Berdasarkan persamaan trigonometri dasar, kita peroleh 

bahwa  

       .       atau 

                 

           .          (t.m) 

        .      

                  (t.m) 

            .           

            .          (t.m) 

Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah  *        + 

c.       √        
Penyelesaian: 

      √         

⟺             √  

⟺       √  

⟺      
 

 
√  
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Karena      
1

 
√   dan        

1

 
√  (Pada kuadran I bernilai positif), 

maka            . Berdasarkan persamaan trigonometri dasar, kita peroleh 

bahwa  

       .       atau 

                 

           .          (t.m) 

        .      

⟺         .      

                   

            .           

            .          (t.m) 

Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah  *        + 

2. Diketahui: 
1

 
     , 

1

 
     , 

1

 
  7  , dan 

1

 
  9   

Ditanya: Nilai   yang bersesuaian 

Jawab: 
 

 
     ⟺               ∈ ,       - 

 

 
     ⟺           8   ∈ ,       - 

 

 
  7  ⟺    7          ∈ ,       - 

 

 
  9  ⟺    9      7   ∈ ,       - 

 Jadi, nilai   yang bersesuaian adalah       8       , dan  7   

3. Diketahui: 0
         
        

1 0
 
 1  [

  

  ] 

Dengan (   ) adalah koordinat titik asal dan (     ) adalah koordinat titik 

hasil  

Ditanya:  

a. Jika (   )  (   )dirotasi searah jarum jam dengan   
 

 
  tentukan 

(    ) 

b. Tentukan   jika (   )  (   ) dan (     )  (   √     √ ) 

Jawab: 

a. 0
         
        

1 0
 
 1  [

  

  ] 

⟺ [
   

 

 
    

 

 

   
 

 
   

 

 

] 0
 
 
1   [

  

  ] 

⟺ [

 

 
  

 

 
√ 

 

 
√ 

 

 

] 0
 
 
1   [

  

  ] 

⟺ [
  

 

 
√ 

 √  
 

 

]  [
  
  

] 
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Jadi, koordinat titik hasil adalah (     )  .  
1

 
√   √  

1

 
/ 

b. 0
         
        

1 0
 
 1  [

  

  ] 

⟺ 0
         
        

1 0
 
 
1  [   √ 

   √ 
] 

 Sehingga kita peroleh  

(i)                  √   ((  ) ⟺       8            √  (iii) 

(ii)                √   
Eliminasi (ii) dan (iii) 

      8            √  

                 √            -  
            

⟺        
 

 
 

Dengan menggunakan penyelesaian pada persamaan trigonometri dasar, maka  

       
1

 
 ⟺             (Karena        

1

 
). Sehingga, 

       .                           atau  

                 

           .         (t.m) 

 

  ( 8      )   .                 

⟺         .                 

                   

            .         (t.m) 

Dengan demikian, nilai    yang sesuai adalah     atau      

 

Norma Penilaian 

1. Nomor 1 skor masing-masing maksimum 30 

2. Nomor 2 skor maksimum 20 

3. Nomor 3 skor maksimum 50 

Nilai = Total Skor yang diperoleh
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LATIHAN II 

1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan trigonometri 

berikut dengan         ! 

a.                
Penyelesaian: 

              ⟺                ⟺      (      )    

Selanjutnya, dari      (      )    diperoleh bahwa 

                                atau 

⟺            (       ) 

  9    .      

      9      9   

      9    .          (t.m) 

Atau  

  ( 8   9  )   .      

⟺   9    .      

      9      9   

      9    .          (t.m) 

          

⟺         
⟺             (        ) 

       .  8   

                 

           .  8        

           .  8        
 

 

 

Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah  *    9       + 
b.                 

Penyelesaian: 

                

⟺                   

⟺      (       )    
Sehingga, kita peroleh  

                                       atau 

⟺         9   (   9    )  

Maka   9    .      

      9      9   

      9    .          (t.m) 

Atau  

   9    .      

⟺    9    .      

       9       9  (t.m) 

       9    .       7   

       9    .          (t.m) 

           
⟺         

⟺        √  

⟺          

Karena nilai maksimum untuk      

adalah +1 dan nilai minimum untuk 

     adalah -1, maka persamaan 

trigonometri ini tidak memiliki 

penyelesaian . 

Jadi, himpunan penyelesaian yang 

sesuai adalah *9    7  + 
 

c.               
Penyelesaian: 

              

⟺                   Lalu Faktorkan 

⟺ (       )(      )    
Sehingga, kita peroleh  

                                     atau 

⟺           

         

⟺        



247 

 

 
 

⟺          
1

 
 

⟺              (             )  
Sehingga 

         .      

Untuk         .      

                    

             .          ( .  ) 

Untuk        .      

                    (t.m) 

             .           

             .           

⟺           (       ) 

Selanjutnya,  

      .      

                

           .           
Jadi, himpunan penyelesaiannyaadalah 

*                 +  
 

 

 

 

d.                    
Penyelesaian: 

                   

⟺        (      )      
Sehingga, kita peroleh  

                        atau 

⟺          
⟺        

⟺            (       ) 

Maka       .  8   

               

          .  8    8  (t.m) 

          .  8       (t.m) 

 

        
⟺        

⟺         9  (   9    ) 

Maka   9    .      

      9    .      9   

      9   .           (t.m) 

Atau   ( 8   9  )   .      

⟺   9    .      

      9    .      9   

      9    .           (t.m) 

Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah *   9       + 
 

2. Diketahui : Sebuah penyelesaian persamaan trigonometri            
       

Ditanya: Analisis kesalahan penyelesaian 

Jawab:  
Penyelesaian yang tertulis adalah sebagai berikut.  

                  

⟺         (Kedua ruas dibagi dengan 2) 

⟺
     

 
 

 

 
 

⟺        

Nilai   yang memenuhi adalah     dan      

Analisis :  

Pada baris ketiga tertulis 
     

 
 

 

 
 dan hasilnya pada baris keempat yaitu 

      . Hal ini salah, seharusnya 
     

 
 

1

 
     . Penyelesaian tersebut 

seharusnya adalah sebagai berikut.  
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⟺           1   

Sehingga        1    .  8   

Himpunan penyelesaian   dapat diperoleh dari persamaan        1   
 .  8   
 

3. Diketahui: Persamaan trigonometri                 dengan      

Ditanya: Mengapa himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong? 

Jawab: 

Jika      dimisalkan   maka         

Kita ingat kembali bahwa jika sebuah persamaan kuadrat memiliki deskriminan 

kurang dari nol, maka persamaan kuadrat tersebut  memiliki akar imajiner. Pada 

soal ini, persamaan trigonometri                 dapat diubah menjadi 

          dengan memisalkan       . 

Ini berarti bahwa      memiliki penyelesaian yang imajiner. Dengan demikian  

tidak ada nilai   yang memenuhi      

 

Norma Penilaian 

1. Nomor 1 skor masing-masing maksimum 5 

2. Nomor 2 skor maksimum 15 

3. Nomor 3 skor maksimum 15 

Nilai =                              

 

 

QUIZ 

a. √          
Penyelesaian: 

√            ⟺ √         ⟺      
 

 
√  

Karena      
1

 
√   dan        

1

 
√  (Pada kuadran I bernilai positif), maka 

           . Berdasarkan persamaan trigonometri dasar, kita peroleh bahwa  

       .                    atau 

                 

           .          (t.m) 

  ( 8      )   .      

⟺         .      

                   

            .          (t.m) 

Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah  *        + 

b.           
Penyelesaian: 

           ⟺          ⟺        

Karena         dan    9     (Pada kuadran I bernilai positif), maka 

        9  . Berdasarkan persamaan trigonometri dasar, kita peroleh bahwa  

  9    .                    atau 

      9      9   

  ( 8   9  )   .      

⟺   9    .      
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       9    .          (t.m)       9      9   

      9    .          (t.m) 

Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah  *9  + 

c. √                   
Penyelesaian: 

√                   

⟺      (√       )     
Sehingga, kita peroleh  

                                       atau 

⟺         9   (   9    )  

Maka   9    .      

      9      9   

      9    .          (t.m) 

Atau  

   9    .      

⟺    9    .      

       9       9  (t.m) 

       9    .       7   

       9    .          (t.m) 

√          

⟺ √        

⟺      
 

 
√  

⟺             (       
 

 
√ )  

Maka        .      

           .          

           .           (t.m) 

Atau   ( 8      )   .      

⟺         .      

            .           

            .           (t.m) 

Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah *9         7       + 
 

 

Norma Penilaian 

1. Nomor 1 skor maksimum 10 

2. Nomor 2 skor maksimum 10 

3. Nomor 3 skor maksimum 10 

Nilai = 
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B. Pertemuan 2  

 

LATIHAN I 

 

1. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan trigonometri     

berikut ini! Lakukan pengecekan kembali pada hasil pekerjaanmu.  

a.                            

Jawab:  

                  
⟺   (       )                  Identitas Phytagoras 

⟺                    

⟺                           Kalikan kedua ruas dengan -1 

⟺                               Faktorkan 

⟺ (        )(      )    

                                        atau  

             

⟺       
 

 
 

⟺              

                 

           .         (t.m) 

Atau  

                  (t.m) 

            .          

           .         (t.m) 

         

               

                

               

          .         (t.m) 

 

 

Dengan demikian, himpunan 

penyelesaian  persamaan tersebut 

adalah *           + 
 

 

b.                           

Jawab: 

               

⟺   (       )               Identitas Phytagoras 

⟺                   

⟺                        Kalikan kedua ruas dengan    

⟺                          Faktorkan 

⟺ (       )(      )      
                                        atau  

             

⟺       
 

 
 

⟺              

                 

           .         (t.m) 

Atau  

                  (t.m) 

          
                  

                  7   

       7       7   

       7    .     
    (t.m) 

Atau  

       9       9  (t.m) 

       9    .       7 (t.m) 
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            .          (t.m) 

Dengan demikian, himpunan penyelesaian  persamaan tersebut adalah 

*          7  + 

c.      √               

Jawab: 

     √                                   Kuadratkan kedua ruas 

        √                     Identitas Phytagoras 

        √                

              √          

  √          

       
  

 √ 
 

       
 

 
√  

               

        .  8   

                   
  

 
 

            . 8        
   

1 
  

            . 8           (t.m) 

Dengan demikian, himpunan penyelesaian  persamaan tersebut adalah 2
  

 
 
   

 
3 

d.                    

Jawab:  

                            Identitas Kebalikan 

        
    

    
            Kalikan kedua ruas dengan      

                     Identitas Phytagoras 

   (       )           

                

                           Faktorkan 

 (       )(      )    

           atau          (tidak ada solusi, karena nilai minimum cos 

adalah -1) 

        

         

       
 

 
 

             

       .      

           .         
 

 
  

           .             (t.m) 

Atau 

            .                 (t.m)  

            .          
  

 
 

 

Dengan demikian, himpunan penyelesaian  persamaan tersebut adalah 2
 

 
 
  

 
3 
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e.        √     ,          

Jawab:  

       √              Kuadratkan kedua ruas 

                           Identitas Phytagoras 

                  (       )  
                        

                         Kalikan kedua ruas dengan  
1

 
 

                           Faktorkan 

 (       )(      )     
            atau          

                                atau 

           
 

 
 

               

                   

            .          (t.m) 

Atau 

         .      

                  (t.m) 

            .          

         

          9   

      9      9   

      9    .          (t.m) 

 

Dengan demikian, himpunan penyelesaian  persamaan tersebut adalah 

*9            + 

2. Amanda mengatakan bahwa             tidak memiliki solusi 

penyelesaian. Apakah kamu setuju dengan Amanda? Jelaskan! 

Jawab: Tidak setuju. 

                  Kuadratkan kedua ruas 

                                          Identitas Phytagoras 

                                                  Identitas sudut ganda 

         

          9   

   9    .       atau    ( 8   9  )   .      

Sehingga        .  8   

           . 8       

           . 8        

           . 8       (t.m) 

Dengan demikian diperoleh himpunan penyelesaian untuk   yaitu *        + 
Ini berarti, persamaan trigonometri             memiliki penyelesaian 

untuk       dan        

Norma Penilaian 

1. Nomor 1 skor maksimum masing-masing poin 17 

2. Nomor 2 skor maksimum 15 

Nilai = Total skor yang diperoleh 
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LATIHAN II 

 

1. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan trigonometri 

berikut ini! 

a.        √  ,    ) 

Jawab :  

       √  

⟺       
 

 
√  

⟺               

        .  8  ⟺        .     

                 
 

 8
 

           .    7   
7 

 8
 

           .         
   

 8
 

           .     9   
 9 

 8
 

           .         
   

 8
 

           .         
   

 8
 

           .         (t.m) 

Dengan demikian himpuna penyelesaian dari persamaan trigonometri tersebut 

adalah * 
 

1 
 
  

1 
, 

1  

1 
, 

1  

1 
, 

   

1 
, 

 1 

1 
+  

b.                             

Jawab: 

                   
⟺   (        )               

⟺                      

⟺          

⟺       
 

 
 

⟺        √
 

 
 

⟺        
 

 
√  

⟺            

          .      

                 

           .          (t.m) 

           .      

                   (t.m) 

             .          
Dengan demikian himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tersebut 

adalah *        + 
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c.    
 

 
    

 

 
 ,    )  

Jawab: 

   
 

 
    

 

 
 

⟺    
 

 
     .9   

 

 
/       Identitas  

Sehingga 
 

 
 9   

 

 
  .     ⟺   9    .      

Selanjutnya,  

  9    .      

      9      9   

      9    .          (t.m) 

Dengan demikian himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tersebut 

adalah *9  + 
2. Safita menyelesaikan persamaan                  dengan terlebih 

dahulu membagi kedua ruas dengan     . Safita menyatakan bahwa untuk 

interval       , himpunan penyelesaian yang diperoleh adalah 2
 

 
 
  

 
3. 

Apakah kalian setuju dengan pernyataan dari Safita? Jelaskan jika kalian 

setuju atau tidak! 

Jawab:  Tidak setuju. Karena   bisa bernilai 
 

 
 yang artinya nilai      

bernilai 0. Sehingga 0 tidak bisa menjadi penyebut (jika jadi enyebut tidak 

terdefinisi hasilnya). Maka dari itu kita tidak bisa membagi keuda ruas 

dengan     . 

                

⟺                  

⟺     (       )    

        atau         

       

⟺         9  
 

  9    .     
 

      9      9   

      9    .         (t.m) 

Atau  

   9    .     
 

       9       9  (t.m) 

       9    .      7   
 

        

⟺      
 

 
 

⟺             

       .      

                 

           .         (t.m) 

Atau  

        .      

                   

            .         (t.m) 

Dengan demikian himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tersebut 

adalah *    9         7  +  
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3. Diketahui: Sebuah tiang dipasang dengan dua kawat yang memiliki panjang 

yang sama sebagaimana ditunjukkan oleh diagram berikut ini.  

 
 

 

 

  

     7     

Ditanya: a.       dan     ; b. persamaan yang melibatkan      dan      , 

dan nilai   

Jawab:  

a. Lihat      

      
  

  
 

 .7    

 
 

 .7  

 
 

Lihat       

     
  

  
 

  

 
 

b. Dari a kita peroleh bahwa       
1.   

 
 

Dari b kita peroleh bahwa      
 

 
 

Sehingga bisa kita tulis sebagai berikut. 

      
 .7    

 
 

⟺           
 .7  

 
 

⟺  .
 

 
/      

 .7  

 
 

⟺        .87  

⟺       1  .87   

⟺    8.9  

Jadi, nilai   adalah  8.9   

4. Diketahui :      ,           . Garis tinggi dari   memotong   ̅̅ ̅̅  di 

  dan           

Ditanya: a. Sketsa gambar; b.      dan      ; c. besar sudut-sudut pada 

segitiga 

Jawab: 

a. Sketsa gambar 
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b. Dengan memisalkan panjang    sebagai  , maka panjang    
 

 
  

 .   

Lihat      

     
  

  
 

  

 .   
 …(ii) 

Selanjutnya dapat kita tuliskan bahwa     .      …(ii) 

Lihat       

      
  

  
 

  

 
 (iii) 

Dengan mensubstitusikan (ii) pada (iii), kita dapatkan  

      
 .         

 
 

⟺
     

       
    .          

⟺ 
     

       
   .          

⟺  .       .                
⟺  .       .          
⟺                

⟺     (        )    

       atau         ⟺        .  ⟺         .78 

                               atau 

⟺         

      .  8   

       8  (tidak memenuhi 

karena jumlah sudut pada segitiga 

adalah  8  ) 

      .78 

⟺       1  .78 

⟺    7.9  

       .78 

⟺       1   .78 

⟺      7.9 (t.m) 

Karena jumlah sudut pada segitiga berjumlah  8  , dan       ,      
  , maka, nilai   yang memenuhi adalah  7.9 . Sehingga, nilai-nilai sudut 

pada segitiga yang ada adalah sebagai berikut. 

a. Pada      

         7.9                7.9  7 .9    
      8   ( 7.9   7 .9 )    .    

b. Pada      

     9           7 .9   
       8   (9   7 .9 )    .   
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c. Pada      

     9           7.9    
       8   (9    7.9  )    .    
 

 

Norma Penilaian: 

1. Nomor 1 skor masing-masing maksimum 10 

2. Nomor 2 skor maksimum 10 

3. Nomor 3 skor masing-masing maksimum 15 

4. Nomor 4 skor masing-masing maksimum 15 

 

Nilai = Total skor yang diperoleh 
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C. Pertemuan 3 

LEMBAR KERJA I 

 

Persamaan Trigonometri berbentuk               
 Setelah  belajar mengenai persamaan trigonometri sederhana (Ingat! 

Bentuk 1,2, dan 3), selanjutnya kita akan belajar mengenai persamaan 

trigonometri bentuk              . 

 Bentuk               dapat diubah menjadi bentuk     (  
 )   . Bagaimana caranya? Ayo lakukan kegiatan berikut! 

Isilah kotak kosong  di bawah ini sesuai dengan perintah! 

Berikut ini adalah rumus selisih dua sudut dalam trigonometri (Akan dipelajari 

lebih lanjut pada kelas XI) 

   (   )                   …(i) 

Tujuan kita adalah mengubah bentuk             menjadi bentuk     (  
 ). Sehingga, untuk menentukan nilai   dan   maka kita perlu persamaan 

   (   ). Tentukan nilai    (   ) berdasarkan (i). 

 

 

          (ii) 

 

 

Substitusikan (ii) pada persamaan                 (   ). Kerjakan dan 

namai hasilnya sebagai persamaan  (iii). 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Jika kita perhatikan persamaan (iii), maka tentukan nilai koefisien   dan koefisien 

   
 

 

 

  

 

Sekarang, kita carilah jumlah kuadrat dari koefisien-koefisien tersebut! 

 

 

 

 

 

   (𝑥  𝛼)     𝑥    𝑎      𝑥    𝑎  

(Tempat mengerjakan) 

𝑎    𝑥  𝑏    𝑥  𝑘    (𝑥  𝛼) 

⟺  𝑎    𝑥  𝑏    𝑥   𝑘 (   𝑥    𝑎     𝑥    𝑎) 

⟺ 𝑎    𝑥  𝑏    𝑥    𝑘    𝑥𝑐𝑜𝑠 𝑎  𝑘    𝑥    𝑎  

⟺ 𝑎    𝑥  𝑏    𝑥  (𝑘    𝑎)    𝑥  (𝑘    𝑎)    𝑥 

Tempat mengerjakan 

 

(Tempat mengerjakan) 

𝑎   𝑘    𝑎  dan 𝑏  𝑘    𝑎 

𝑎  𝑏  ( 𝑘    𝑎)  (𝑘    𝑎)   

  𝑘  

(Tempat mengerjakan) 

 𝑘 (    𝑎       𝑎 )  Ingat! Identitas Trigonometri 
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Carilah nilai                 dan   

 

 

 

 

Untuk menyelesaikan persamaan                 maka kita perlu 

mengubah persamaan tersebut menjadi bentuk     (   )   . Karena    
   (   )    maka bisa kita tulis     (   )    (Ingat pertidaksamaan 

nilai mutlak!). Selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi, untuk menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk                 
maka kita perlu mengubah persamaan tersebut menjadi bentuk       (   )     
dengan syarat       

 

 

Mari berlatih! 

Untuk memastikan apakah kamu sudah paham dengan materi ini, maka kita perlu 

berlatih mengerjakan soal yang berkaitan dengan persamaan bentuk       
         sebagai berikut. 

1. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berikut! 

             , untuk     ,       - 
Penyelesaian: 

Diketahui : persamaan trigonometri              

Ditanya: Himpunan penyelesaiannya! 

Jawab: 

     √         

Carilah nilai      dan   

 

     ,   √ ,      

(Tempat mengerjakan) 

𝑎    𝑘    𝑎 , maka    𝛼  
𝑎

𝑘
 

𝑏   𝑘    𝑎 , maka    𝛼  
𝑏

𝑘
 

Dengan demikian    𝛼  
   𝛼

   𝛼
 

𝑏

𝑎
    , sehingga 𝛼      1 𝑏

𝑎
 

 

⟺   𝑐   𝑘  

⟺  𝑘   𝑐  

(Tempat mengerjakan) 

    (𝑥  𝛼)     

⟺  
𝑐

𝑘
          Gunakan sifat  𝑥  𝑥   

⟺  
𝑐2

𝑘2       

 

(Tempat mengerjakan) 
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Carilah nilai    dan   (yang terletak pada Kuadran I) 

 

 

 

 

 

 

Ubah persamaan                 menjadi     (   )    dan selesaikan! 

 

 

    (   )     
⟺      (     )    

⟺    (      )  
 

 
   

⟺    (      )          (Pilih sudut pada Kuadran I) 

Kemudian 

a. (      )                

⟺                        

Untuk      maka        

Untuk    , maka    8   

(Tidak memenuhi) 

Sehingga, nilai   yang memenuhi 

adalah      

b. (      )                

⟺                      

Untuk      maka      

Untuk    , maka        

Sehingga, nilai   yang memenuhi 

adalah     dan      

Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tersebut adalah 

*             + 
 

2. Tentukan batas-batas nilai   agar persamaan berikut dapat diselesaikan 

      (   )        
Penyelesaian: 

Diketahui : persamaan trigonometri       (   )        

Ditanya: Batas-batas nilai   

Jawab: 

 Carilah nilai      dan   

 

 

 

Ingatlah syarat agar persamaan tersebut dapat diselesaikan. Lalu kerjakanlah di 

bawah ini! 

 

 

 

𝑘   𝑎    𝑏 ⟺ 𝑘       √   
 
 ⟺ 𝑘  √  ⟺ 𝑘     

(Tempat mengerjakan) 

dan  𝛼      1 𝑏

𝑎
     1 √ 

1
     1  √ ⟺ 𝛼        (di Kuadran I)  

 

(Tempat mengerjakan) 

(Tempat mengerjakan) 

𝑎   𝑚,  𝑏  (𝑚   ) , dan 𝑐   𝑚  
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3 0 

- + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUIZ 
 

 

1. Diketahui : persamaan (   )                 

                   

Ditanya : Batas-batas   yang memenuhi! 

Jawab: 

Persamaan trigonometri tersebut dapat diselesaikan jika  

         

⟺ (    )  (   )  ( )  

⟺                     

⟺                     

⟺          

⟺         

⟺  (   )    
Selanjutnya, 

       atau       ⟺     

 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas, dapat kita simpulkan bahwa batas-batas nilai   yang 

memenuhi adalah       

2. Diketahui : √           √  ,        

𝑘    𝑐 ⟺ 𝑎  𝑏  𝑐  

⟺ 𝑚  (𝑚   )  𝑚  

⟺ 𝑚  (𝑚   𝑚   )  𝑚  

⟺ 𝑚   𝑚      

⟺ (𝑚   )(𝑚   )    

(Tempat mengerjakan) 

Syarat:  

𝑚      ⟺ 𝑚    (nilai pembuat 0) 

Kemudian, kita gambar pada garis bilangan, dan dicari daerah yang memenuhi.  

 

Karena semua daerah memenuhi pertidaksamaan 𝑚   𝑚     , maka 

batas-batas nilai 𝑚 yang memenuhi adalah ( ∞  𝑚   ∞) 
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Ditanya : Nilai   yang memenuhi 

Jawab: 

Jelas bahwa   √        √  

Terlebih dulu kita ubah persamaan               menjadi 

     (   )    

  √        √  
 

    √    √      

      1  

 
     1 1

 
√      (       

1

 
√ ) 

Sehingga,  

    (   )    

⟺        (     )  √  

⟺    (     )  
 

 
√  

⟺     (     )         (       
1

 
√ ) 

⟺            (     )      

⟺                             7   
Selanjutnya 

Sehingga, nilai yang memenuhi adalah 
 

1 
  dan 

  

1 
    

 

3. Diketahui : persamaan banyaknya jam sinar matahari bersinar per hari di 

Prescott yaitu    .      
 

 
(   .  7)    .    

Ditanya : Kapan (hari apa) penyinaran oleh matahari terjadi selama 13 jam?  

Jawab:  

Dari soal, ditanyakan nilai   pada saat      

Sehingga, kita perlu mensubtitusikan nilai      ke dalam persamaan yang ada. 

   .      
 

 
(   .  7)    .    atau  .      

 

 
(   .  7)    .    

   

 .      
 

 
(   .  7)    .       

   .      
 

 
(   .  7)                   .    

   .      
 

 
(   .  7)               .8   

     
 

 
(   .  7)                          

 .8  

 .   
 

     
 

 
(   .  7)                           .    

      7      7   
 

  
  

  7    .                     atau 

      7    .     
    (t.m) 

   7    .    

     maka 

   7       7   
 

1 
  (t.m) 

     maka 

   7    .          
  

1 
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(   .  7)                              1  .     

Ingat! Nilai sinus positif pada kuadran I dan kuadran II. Nilai dari      1  .    
  . 8  (Pada Kuadran I). dan pada kuadran II berarti     1  .     8   
  . 8    8.7   
Selanjutnya, diperoleh: 
 

 
(   .  7)    . 8             atau 

⟺ (   .  7)    .7 9 

⟺    . 8 

 

 
(   .  7)    8 7   

⟺ (   .  7)    . 9 

⟺     7.9  

Untuk nilai    . 8, menunjukkan bahwa matahari akan bersinar selama 13 jam 

terhitung 3 bulan lebih (0.38 x 30)= 11 hari dari tanggal 1 Januari. Yaitu tepatnya 

pada tanggal 11 April. 

Demikian juga Untuk nilai   7.9 , menunjukkan bahwa matahari akan bersinar 

selama 13 jam terhitung 7 bulan lebih (0.96 x 30)= 30 hari dari tanggal 1 Januari. 

Yaitu tepatnya pada tanggal 30 Agustus 

 

Norma Penilaian: 

1. Nomor 1 skor maksimum 30 

2. Nomor 2 skor maksimum 30 

3. Nomor 3 skor maksimum 40 

Nilai = Total skor yang diperoleh 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 
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286 

 

 
 

Lampiran 11 
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Lampiran 12 
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Lampiran 13 

 

TES PEMECAHAN MASALAH 

MATERI PERSAMAAN 

TRIGONOMETRI 

MAN 2 KUDUS 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 
 

 
Kelas : X MIA 3   Hari, tanggal      :  

Waktu : 60 menit   Guru Pengampu : Zeni Rofiqoh 

Petunjuk Pengerjaan: 

a. Berdoalah sebelum mengerjakan. 

b. Kerjakan soal-soal berikut ini secara mandiri tanpa bantuan teman. 

c. Tes bersifat close book. 

d. Tidak diperkenankan menggunakan kalkulator (Silahkan bertanya kepada 

pengawas). 

e. Kertas buram (oret-oretan) dikumpulkan bersama lembar jawab. 

SOAL TES 

1. Martha berenang sejauh 9  meter dari titik A pada tepi sungai bagian utara 

menuju titik B yang berada di tepi selatan dengan membentuk sudut  . 

Kemudian, Martha berenang sejauh   √   meter dari titik B ke titik C 

membentuk sudut siku-siku (anggap Martha berenang lurus) 

a. Misalkan   adalah lebar sungai, atau panjang jarak tegak lurus dari   ke 

  , nyatakanlah   dalam     . 

b. Nyatakanlah   dalam bentuk    (9    ). 

c. Gunakanlah jawaban   dan   untuk menemukan sebuah persamaan, lalu 

selesaikan persamaan tersebut untuk menentukan  besar  . 

d. Carilah panjang  , lebar sungai. 

2. Fungsi  ( )   9    .
 

 
  

 

 
/      menunjukkan rata-rata suhu bulanan 

dari pegunungan Dieng di siang hari, dengan  ( ) mewakili suhu (  )  pada 

bulan  , (    adalah Januari). 

a. Hitunglah suhu pada bulan oktober!  

b. Pada bulan apa saja suhu air mencapai   .   ? 
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Lampiran 14 

INDIKATOR TAHAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH  

 

TAHAP PEMECAHAN KEMAMPUAN MASALAH MENURUT POLYA 

Memahami Masalah Membuat Rencana Melaksanakan Rencana Memeriksa Kembali 

Indikator : 

(1) mengetahui apa yang 

diketahui dan dicari, (2) 

menjelaskan masalah sesuai 

dengan kalimat sendiri, (3) 

menghubungkannya dengan 

masalah lain yang serupa, (4) 

fokus pada bagian yang penting 

dari masalah tersebut, (5) 

mengembangkan model, dan (6) 

menggambar diagram/gambar 

Indikator:  

(1) menebak, (2) mengembangkan 

sebuah model, (3) mensketsa 

diagram, (4) menyederhanakan 

masalah, (5) mengidentifikasi pola, 

(6) membuat tabel, (7) eksperimen 

dan simulasi, (8) bekerja terbalik, (9) 

menguji semua kemungkinan, (10) 

mengidentifikasi sub-tujuan, (11) 

membuat analogi, dan  (12) 

mengurutkan data/informasi. 

Indikator:  

(1) mengartikan informasi 

yang diberikan ke dalam 

bentuk matematika; (2) 

melaksanakan 

heuristik/strategi selama proses 

dan perhitungan yang 

berlangsung; dan (3) 

mengecek kembali setiap 

langkah dari heuristik atau 

strategi yang digunakan. 

 

Indikator:  

(1) mengecek kembali 

semua informasi yang 

penting yang telah 

teridentifikasi; (2) 

mengecek semua 

perhitungan yang sudah 

terlibat; (3) menggunakan 

alternatif penyelesaian yang 

lain untuk mengecek  

jawaban  

 

KISI-KISI TES PEMECAHAN MASALAH 

 

No Indikator Soal Bentuk 

Soal 

1 Soal mencari besar sudut dan panjang sisi dari suatu kejadian dengan menggunakan persamaan trigonometri  Uraian 

2 Soal penerapan persamaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari mengenai suatu suhu di pegunungan Uraian 
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ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR TAHAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

No SOAL PENYELESAIAN ALASAN 

1 Martha 

berenang sejauh 

90 meter dari 

titik A pada tepi 

sungai bagian 

utara menuju 

titik B yang 

berada di tepi 

selatan dengan 

membentuk 

sudut  . 

Kemudian dia 

membelok dan 

membuat sudut 

siku-siku dan 

berenang    √  

meter dari titik 

B ke titik C di 

tepi utara  

(anggap Martha 

berenang lurus). 

a. Misalkan   

adalah jarak 

Diketahui: Martha berenang dari titik A ke titik B sejauh 

90 meter. Titik A di tepi sungai sebelah utara, titik B 

berada di seberang titik A.  Kemudian Martha berbelok 

ke titik C dengan sudut 9   sejauh    √  meter. 

       

Ditanya: a.  Misalkan   adalah jarak tegak lurus dari   

ke   , nyatakanlah d dalam     ; b. Nyatakanlah   

dalam bentuk    (9    ); c. Gunakanlah jawaban poin 

a dan b untuk menemukan sebuah persamaan, lalu 

selesaikanlah persamaan tersebut untuk menentukan 

besar  ; d. Carilah panjang  , lebar sungai.  

Jawab: 

Sketsa gambar adalah sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator Memahami Masalah: (1), (2), 

(3),(6) 

(1): siswa memahami masalah dengan 

mengetahui apa yang diketahui dan ditanya dari 

masalah yang diberikan. (melalui menuliskan 

diketahui dan ditanyakan) 

(2):  dengan menjelaskan masalah sesuai 

dengan kalimat sendiri siswa dianggap sudah 

memahami masalah. (melalui menuliskan 

diketahui dan ditanyakan) 

(3): dengan menghubungkan masalah yang 

diberikan dengan masalah lain yang serupa 

siswa diharapkan mampu memahami masalah  

(6): dengan membuat sketsa gambar sesuai 

ilustrasi siswa diharapkan dapat memahami 

masalah yang diberikan( (siswa dapat 

mengerjakan poin a) 

Indikator Membuat Rencana: (4), (7), (10), 

(12) 

(4): dengan menyederhanakan masalah, siswa 

diharapkan mempu merumuskan rencana 

penyelesaian  

(7): siswa membuat rencana dengan 

eksperimen dan simulasi melalui pekerjaan di 
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tegak lurus 

dari   ke 

  , 

nyatakanlah 

d dalam 

    ; 

b. Nyatakanlah 

  dalam 

bentuk 

   (9   
 ); 

c. Gunakanlah 

jawaban poin 

a dan b untuk 

menemukan 

sebuah 

persamaan, 

lalu 

selesaikanlah 

persamaan 

tersebut 

untuk 

menentukan 

besar  ;  

d.  Carilah 

panjang  , 

lebar sungai.  

            9  , maka  

      8   (         )   8   (  9  )
 9     

Lihat      dengan    adalah garis tegak lurus dari  

  ke   . 

   9  meter  

     
  

  
 

 

9 
 ⟺   9      

Jadi,   9      

Lihat      dengan    adalah garis tegak lurus dari  

  ke   . 

      √  meter  

   (9    )  
  

  
 

 

  
 ⟺      √    (9    ) 

Jadi,          

Kita dapatkan nilai   9      dan      √     , 

maka dapat kita tulis bahwa: 

9         √    (9    )  
⟺         (9     ) 

⟺           

⟺
    

    
 

9 

   √ 
 

⟺      
 

 
√  

⟺       1
 

 
√  

⟺      

kertas buram (siswa mengumpulkan kertas 

buram) 

(10): dengan mengidentifikasi sub-tujuan siswa 

mampu fokus terhadap rencana penyelesaian 

masalah (siswa mampu menuliskan kembali 

perintah soal) 

(12): dengan mengurutkan data/informasi yang 

ada, siswa mampu menggunakan dan 

mengaitkan informasi-informasi tersebut saat 

membuat rencana penyelesaian. (siswa mampu 

menuliskan kembali informasi pada soal) 

Indikator Melaksanakan Rencana: (1), (2), 

(3). 

(1): siswa dapat menyelesaikan masalah 

melalui kalimat matematika/bentuk matematika 

(siswa dapat menjawab masalah yang 

diberikan) 

(2): siswa dapat melaksanakan strategi selama 

proses dan perhitungan yang 

berlangsung(siswa dapat mengerjakan dengan 

teliti) 
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  9      9  
 

 
    

Jadi lebar sungai adalah 45 meter 

2 Fungsi  ( )  

 9    .
 

 
  

 

 
/      

menunjukkan 

suhu rata-rata 

bulanan dari 

sebuah 

pegunungan di 

siang hari, 

dimana  ( ) 

mewakili suhu 

(  ) air pada 

bulan  , (  
  adalah 

Januari). 
a. Berapakah 

suhu pada 

bulan 

Oktober? 

b. Pada bulan 

apa saja 

suhu air 

mencapai 

Diketahui: fungsi suhu bulanan rata-rata dalam satuan 

Celcius adalah  ( )   9    .
 

 
  

 

 
/     

  menunjukkan bulan,     adalah bulan Januari.  

Ditanya:   

a. Berapa Suhu di bulan Oktober (    ) ? 

b. Bulan apa sajakah yang suhunya mencapai 

  .   ? 

Jawab: 

a.  ( )   9    .
 

 
  

 

 
/  53 

⟺  (  )   9    .
 

 
.    

 

 
/     

⟺  (  )   9    (
   

 
 

  

 
)     

⟺  (  )   9    (
7 

 
)     

⟺  (  )   9.     
⟺  (  )    .  

Jadi, suhu pada bulan oktober adalah        

b.  ( )   9    .
 

 
  

 

 
/    ,  ( )    .  tentukan 

 !  

⟺   .   9    .
 

 
  

 

 
/     

⟺   .       9    .
 

 
  

 

 
/  

Indikator Memahami Masalah: (1), (2), (3) 

(1): siswa memahami masalah dengan 

mengetahui apa yang diketahui dan ditanya dari 

masalah yang diberikan. 

(2):  dengan menjelaskan masalah sesuai 

dengan kalimat sendiri siswa dianggap sudah 

memahami masalah. 

(3): dengan menghubungkan masalah yang 

diberikan dengan masalah lain yang serupa 

siswa diharapkan mampu memahami masalah 

Indikator Membuat Rencana: (4), (7), (10), 

(12) 

(4): dengan menyederhanakan masalah, siswa 

diharapkan mempu merumuskan rencana 

peyelesaian 

(7): siswa membuat rencana dengan 

eksperimen dan simulasi melalui pekerjaan di 

kertas buram 

(10): dengan mengidentifikasi sub-tujuan siswa 

mampu fokus terhadap rencana penyelesaian 

masalah 

(12): dengan mengurutkan data/informasi yang 

ada, siswa mampu menggunakan dan 

mengaitkan informasi-informasi tersebut saat 

membuat rencana penyelesaian. 
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  .   ? ⟺ 9.   9    .
 

 
  

 

 
/ 

⟺  .     .
 

 
  

 

 
/ 

⟺     1  .     .
 

 
  

 

 
/ 

Nilai dari     1  .      
 

 
 (Pada Kuadran I). Nilai 

sinus positif berada di kuadran I dan kuadran II.  

Selanjutnya, kita peroleh: 

a.  
 

 
  .

 

 
  

 

 
/ kedua  

⟺
  

 
 

 

 
  

⟺     
 

 

b.   
 

 
  .

 

 
  

 

 
/ 

⟺
 

 
   .

 

 
  

 

 
/  

⟺
 

 
  

 

 
  

⟺   8 

Dari a diperoleh bahwa    , artinya suhu   .    akan 

terjadi pada bulan ke-4 yaitu bulan April. 

Dari b diperoleh bahwa   8, artinya suhu   .    akan 

terjadi pada bulan ke-8 yaitu bulan Agustus. 

Jadi, 2 bulan dimana suhu mencapai   .    adalah bulan 

April dan Agustus. 

Indikator Melaksanakan Rencana: (1), (2), 

(3). 

(1): siswa dapat menyelesaikan masalah 

melalui kalimat matematika/bentuk matematika 

(2): siswa dapat melaksanakan strategi selama 

proses dan perhitungan yang berlangsung 
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Lampiran 15 

 

PEDOMAN PENSKORAN TES KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH  

NO 

SOAL 

TAHAP 

PEMECAHAN 

MASALAH 

SKOR  KRITERIA 

1 Memahami masalah 1 Jika semua indikator pada tahap 

memahami masalah belum dipenuhi 

oleh siswa. 

2 Jika minimal dua indikator pada 

tahap memahami masalah sudah 

dipenuhi oleh siswa. 

3 Jika semua indikator pada tahap 

memahami masalah sudah dipenuhi 

oleh siswa 

Membuat rencana  1 Jika semua indikator pada tahap 

membuat rencana belum dipenuhi 

oleh siswa. 

2 Jika minimal dua indikator pada 

tahap membuat rencana sudah 

dipenuhi oleh siswa. 

3 Jika semua indikator pada tahap 

membuat rencana sudah dipenuhi 

oleh siswa 

Melaksanakan 

rencana 

1 Jika semua indikator pada tahap 

melaksanakan rencana belum 

dipenuhi oleh siswa. 

2 Jika minimal satu indikator pada 

tahap melaksanakan rencana sudah 

dipenuhi oleh siswa. 

3 Jika semua indikator pada tahap 

melaksanakan rencana sudah 

dipenuhi oleh siswa 

2 Memahami masalah 1 Jika semua indikator pada tahap 

memahami masalah belum dipenuhi 

oleh siswa. 

2 Jika minimal satu indikator pada 

tahap memahami masalah sudah 

dipenuhi oleh siswa. 

3 Jika semua indikator pada tahap 

memahami masalah sudah dipenuhi 

oleh siswa 
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Membuat rencana  1 Jika semua indikator pada tahap 

membuat rencana belum dipenuhi 

oleh siswa. 

2 Jika minimal dua indikator pada 

tahap membuat rencana sudah 

dipenuhi oleh siswa. 

3 Jika semua indikator pada tahap 

membuat rencana sudah dipenuhi 

oleh siswa 

Melaksanakan 

rencana 

1 Jika semua indikator pada tahap 

melaksanakan rencana belum 

dipenuhi oleh siswa. 

2 Jika minimal satu indikator pada 

tahap melaksanakan rencana sudah 

dipenuhi oleh siswa. 

3 Jika semua indikator pada tahap 

melaksanakan rencana sudah 

dipenuhi oleh siswa 

 NILAI            
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Lampiran 16 
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Lampiran 17 
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Lampiran 18 

 

 

TES PEMECAHAN MASALAH 

MATERI PERSAMAAN 

TRIGONOMETRI 

MAN 2 KUDUS 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 
 

 

Kelas : X MIA 3   Hari, tanggal      :  

Waktu : 45 menit   Guru Pengampu : Zeni Rofiqoh 

Petunjuk Pengerjaan: 

a. Berdoalah sebelum mengerjakan. 

b. Kerjakan soal-soal berikut ini secara mandiri tanpa bantuan teman. 

c. Tes bersifat close book. 

d. Tidak diperkenankan menggunakan kalkulator (Silahkan bertanya kepada 

pengawas). 

e. Kertas buram (oret-oretan) dikumpulkan bersama lembar jawab. 

SOAL TES 

1. Fungsi  ( )   9    .
 

 
  

 

 
/      menunjukkan rata-rata suhu bulanan 

dari pegunungan Dieng di siang hari, dengan  ( ) mewakili suhu (  )  pada 

bulan  , (    adalah Januari).  Hitunglah suhu pada bulan Oktober.  

2. Gunakan data pada soal nomor satu. Pada bulan apa saja suhu air mencapai 

  .   ? 
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Lampiran 19 

INDIKATOR TAHAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH  

 

TAHAP PEMECAHAN KEMAMPUAN MASALAH MENURUT POLYA 

Memahami Masalah Membuat Rencana Melaksanakan Rencana Memeriksa Kembali 

Indikator : 

(1) mengetahui apa yang 

diketahui dan dicari, (2) 

menjelaskan masalah sesuai 

dengan kalimat sendiri, (3) 

menghubungkannya dengan 

masalah lain yang serupa, (4) 

fokus pada bagian yang penting 

dari masalah tersebut, (5) 

mengembangkan model, dan (6) 

menggambar diagram/gambar 

Indikator:  

(1) menebak, (2) mengembangkan 

sebuah model, (3) mensketsa 

diagram, (4) menyederhanakan 

masalah, (5) mengidentifikasi pola, 

(6) membuat tabel, (7) eksperimen 

dan simulasi, (8) bekerja terbalik, (9) 

menguji semua kemungkinan, (10) 

mengidentifikasi sub-tujuan, (11) 

membuat analogi, dan  (12) 

mengurutkan data/informasi. 

Indikator:  

(1) mengartikan informasi 

yang diberikan ke dalam 

bentuk matematika; (2) 

melaksanakan 

heuristik/strategi selama proses 

dan perhitungan yang 

berlangsung; dan (3) 

mengecek kembali setiap 

langkah dari heuristik atau 

strategi yang digunakan. 

 

Indikator:  

(1) mengecek kembali 

semua informasi yang 

penting yang telah 

teridentifikasi; (2) 

mengecek semua 

perhitungan yang sudah 

terlibat; (3) menggunakan 

alternatif penyelesaian yang 

lain untuk mengecek  

jawaban  

 

KISI-KISI TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

No Indikator Soal Bentuk Soal 

1 Soal mencari rata-rata suhu bulanan di pegunungan pada siang hari di bulan Oktober Uraian 

2 Soal mencari bulan dimana suhu        Uraian 
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INDIKATOR TAHAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH UNTUK TES TERTULIS 

  

No SOAL PENYELESAIAN ALASAN 

1 Fungsi 

 ( )  

 9    .
 

 
  

 

 
/      

menunjukkan 

suhu rata-rata 

bulanan dari 

sebuah 

pegunungan 

di siang hari, 

dimana  ( ) 

mewakili 

suhu (  ) air 

pada bulan  , 

(  
  adalah 

Januari). 
Berapakah 

suhu pada 

bulan 

Oktober? 

Diketahui: fungsi suhu bulanan rata-rata dalam satuan Celcius 

adalah  ( )   9    .
 

 
  

 

 
/     

  menunjukkan bulan,     adalah bulan Januari.  

Ditanya:  (dan proses menuliskan bentuk matematika) 

Berapa nilai  (  )? (Suhu di bulan Oktober ) 

Mencari Subtujuan, melaksanakan eksperimen dan simulasi, 

serta melaksanakan strategi.  

 ( )   9    .
 

 
  

 

 
/  53 

⟺  (  )   9    .
 

 
.    

 

 
/     

⟺  (  )   9    (
   

 
 

  

 
)     

⟺  (  )   9    (
7 

 
)     

⟺  (  )   9.     
⟺  (  )    .  

Jadi, suhu pada bulan oktober adah         
 

 

Indikator Memahami Masalah: (1),(6) 

(1): siswa memahami masalah dengan 

mengetahui apa yang diketahui dan 

ditanya dari masalah yang diberikan. 

(melalui menuliskan diketahui dan 

ditanyakan) 

Indikator Membuat Rencana: (7), (10), 

(12) 

 (7): siswa membuat rencana dengan 

eksperimen dan simulasi melalui 

pekerjaan di kertas buram  

(10): dengan mengidentifikasi sub-tujuan 

siswa mampu fokus terhadap rencana 

penyelesaian masalah (siswa mampu 

menuliskan kembali perintah soal) 

(12): dengan mengurutkan data/informasi 

yang ada, siswa mampu menggunakan 

dan mengaitkan informasi-informasi 

tersebut saat membuat rencana 

penyelesaian. (siswa mampu menuliskan 

kembali informasi pada soal) 

Indikator Melaksanakan Rencana: (1), 

(2), (3). 

(1): siswa dapat menyelesaikan masalah 
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melalui kalimat matematika/bentuk 

matematika (siswa dapat menjawab 

masalah yang diberikan) 

(2): siswa dapat melaksanakan strategi 

selama proses dan perhitungan yang 

berlangsung(siswa dapat mengerjakan 

dengan teliti) 

 

2 Gunakan data 

pada soal 

nomor satu. 

Pada bulan 

apa saja suhu 

air mencapai 

  .   ? 

 

Diketahui: fungsi suhu bulanan rata-rata dalam satuan Celcius 

adalah  ( )   9    .
 

 
  

 

 
/     

  menunjukkan bulan,     adalah bulan Januari.  

Ditanya:  (dan proses menuliskan bentuk matematika) 

Bulan apa sajakah yang suhunya mencapai   .   ? 

Jawab: 

Mencari Subtujuan, melaksanakan eksperimen dan simulasi, 

serta melaksanakan strategi.  

c.  ( )   9    .
 

 
  

 

 
/    ,  ( )    .  tentukan  !  

⟺   .   9    .
 

 
  

 

 
/     

⟺   .       9    .
 

 
  

 

 
/  

⟺ 9.   9    .
 

 
  

 

 
/ 

⟺  .     .
 

 
  

 

 
/ 

⟺     1  .     .
 

 
  

 

 
/ 

Nilai dari     1  .      
 

 
 (Pada Kuadran I). Nilai sinus 

Indikator Memahami Masalah: (1) 

(1): siswa memahami masalah dengan 

mengetahui apa yang diketahui dan 

ditanya dari masalah yang diberikan. 

Indikator Membuat Rencana: (7), (10), 

(12) 

(7): siswa membuat rencana dengan 

eksperimen dan simulasi melalui 

pekerjaan di kertas buram 

(10): dengan mengidentifikasi sub-tujuan 

siswa mampu fokus terhadap rencana 

penyelesaian masalah 

(12): dengan mengurutkan data/informasi 

yang ada, siswa mampu menggunakan 

dan mengaitkan informasi-informasi 

tersebut saat membuat rencana 

penyelesaian. 

Indikator Melaksanakan Rencana: (1), 

(2), (3). 

(1): siswa dapat menyelesaikan masalah 
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positif berada di kuadran I dan kuadran II.  

Selanjutnya, kita peroleh: 

c.  
 

 
  .

 

 
  

 

 
/ kedua  

⟺
  

 
 

 

 
  

⟺     
 

 

d.   
 

 
  .

 

 
  

 

 
/ 

⟺
 

 
   .

 

 
  

 

 
/  

⟺
 

 
  

 

 
  

⟺   8 

Dari a diperoleh bahwa    , artinya suhu   .    akan terjadi 

pada bulan ke-4 yaitu bulan April. 

Dari b diperoleh bahwa   8, artinya suhu   .    akan terjadi 

pada bulan ke-8 yaitu bulan Agustus. 

Jadi, 2 bulan dimana suhu mencapai   .    adalah bulan April 

dan Agustus. 

melalui kalimat matematika/bentuk 

matematika 

(2): siswa dapat melaksanakan strategi 

selama proses dan perhitungan yang 

berlangsung 
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Lampiran 20 

 

PEDOMAN PENSKORAN TES KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH 

NO 

SOAL 

TAHAP 

PEMECAHAN 

MASALAH 

SKOR  KRITERIA 

1 Memahami masalah 

 

1 Jika semua indikator pada tahap 

memahami masalah belum dipenuhi 

oleh siswa. 

3 Jika semua indikator pada tahap 

memahami masalah sudah dipenuhi 

oleh siswa 

Membuat rencana  

 

1 Jika semua indikator pada tahap 

membuat rencana belum dipenuhi 

oleh siswa. 

2 Jika minimal dua indikator pada 

tahap membuat rencana sudah 

dipenuhi oleh siswa. 

3 Jika semua indikator pada tahap 

membuat rencana sudah dipenuhi 

oleh siswa 

Melaksanakan 

rencana 

 

1 Jika semua indikator pada tahap 

melaksanakan rencana belum 

dipenuhi oleh siswa. 

2 Jika minimal satu indikator pada 

tahap melaksanakan rencana sudah 

dipenuhi oleh siswa. 

3 Jika semua indikator pada tahap 

melaksanakan rencana sudah 

dipenuhi oleh siswa 

2 Memahami masalah 

 

1 Jika semua indikator pada tahap 

memahami masalah belum dipenuhi 

oleh siswa. 

3 Jika semua indikator pada tahap 

memahami masalah sudah dipenuhi 

oleh siswa 

Membuat rencana  

 

1 Jika semua indikator pada tahap 

membuat rencana belum dipenuhi 

oleh siswa. 

2 Jika minimal dua indikator pada 

tahap membuat rencana sudah 

dipenuhi oleh siswa. 
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3 Jika semua indikator pada tahap 

membuat rencana sudah dipenuhi 

oleh siswa 

Melaksanakan 

rencana 

 

1 Jika semua indikator pada tahap 

melaksanakan rencana belum 

dipenuhi oleh siswa. 

2 Jika minimal satu indikator pada 

tahap melaksanakan rencana sudah 

dipenuhi oleh siswa. 

3 Jika semua indikator pada tahap 

melaksanakan rencana sudah 

dipenuhi oleh siswa 

 Melihat Kembali 1 Jika semua indikator pada tahap 

melaksanakan rencana belum 

dipenuhi oleh siswa. 

  2 Jika minimal tiga indikator pada 

tahap melaksanakan rencana sudah 

dipenuhi oleh siswa. 

  3 Jika semua indikator pada tahap 

melaksanakan rencana sudah 

dipenuhi oleh siswa 

 NILAI TES TULIS            

 8 
      

 NILAI TES TULIS 

+ WAWANCARA 
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Lampiran 21 

 

 PEDOMAN WAWANCARA  

 

 
A. Tujuan Wawancara  

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. 

B. Jenis Wawancara 

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara klinis tidak 

terstruktur. Yakni wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa 

garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara dilakukan 

sebagai berikut. 

1. Wawancara dilakukan secara face to face, yakni terjadi kontak langsung 

antara peneliti dan informan. 

2. Wawancara dilakukan setelah terjadi kesepakatan waktu dan tempat 

pelaksanaan wawancara antara peneliti dan informan. 

3. Pertanyaan yang diberikan tidak harus sama, tetapi memuat pokok 

permasalahan yang sama. 

C. Pelaksanaan 

Siswa mendapatkan pengalaman belajar dengan pembelajaran discovery 

learning dan pemecahan masalah matematika. Di akhir pembelajaran 

diberikan masalah untuk dikerjakan mandiri. Masalah diberikan dalam waktu 

yang ditentukan. Sesuai waktu yang disepakati, sejumlah siswa di wawancara 

berkaitan dengan pengerjaan masalah tersebut dengan pertanyaan sebagai 

berikut. 

1. Pada awalnya, siswa diminta untuk menjelaskan proses pengerjaan yang 

dilakukan. 

2. Untuk mengetahui tahap memahami masalah dalam pemecahan masalah. 

Pertanyaan: 

a. Apa saja yang diketahui dari masalah? 

b. Apa saja yang dicari dari masalah tersebut? 

c. Bisakah kamu menjelaskan masalah sesuai dengan kalimatmu 

sendiri? Jelaskan! 

3. Untuk mengetahui tahap membuat rencana dalam pemecahan masalah 

Pertanyaan: 

a. Bisakah kamu menyederhanakan masalah tersebut? Atau coba 

jelaskan inti dari masalah tersebut. Jelaskan! 

4. Untuk mengetahui tahap melihat kembali. 

Pertanyaan: 
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a. Dapatkah kamu mengecek semua informasi yang telah 

teridentifikasi? Bagaimana kamu mengeceknya? Coba jelaskan dan 

praktekkan! 

b. Dapatkah kamu mengecek perhitungan yang ada? Bagaimana kamu 

mengeceknya? Coba jelaskan dan praktekkan! 

c. Dapatkah kamu mempertimbangkan apakah solusinya logis? 

Bagaimana kamu mengeceknya? Coba jelaskan dan praktekkan! 

d. Dapatkah kamu menemukan alternatif penyelesaian yang lain? 

Jelaskan! 

e. Apakah saat mengerjakan kamu membaca pertanyaan kembali? 

Jelaskan! 

f. Apakah saat mengerjakan kamu bertanya kepada diri sendiri bahwa 

jawabannya sudah benar-benar terjawab? Jelaskan! 

g. Jika poin e dan f belum terlaksana, bisakah kamu melakukannya 

sekarang? Coba jelaskan dan lakukan! 
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Lampiran 22 
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Lampiran 23 
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Lampiran 24 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

 
A. Tujuan Wawancara  

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. 

B. Jenis Wawancara 

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara klinis tidak 

terstruktur. Yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa 

garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara dilakukan 

sebagai berikut. 

1. Wawancara dilakukan secara face to face, yakni terjadi kontak langsung 

antara peneliti dan informan. 

2. Wawancara dilakukan setelah terjadi kesepakatan waktu dan tempat 

pelaksanaan wawancara antara peneliti dan informan. 

3. Pertanyaan yang diberikan tidak harus sama, tetapi memuat pokok 

permasalahan yang sama. 

C. Pelaksanaan 

Siswa mendapatkan pengalaman belajar dengan pembelajaran discovery 

learning dan pemecahan masalah matematika. Di akhir pembelajaran 

diberikan masalah untuk dikerjakan mandiri. Masalah diberikan dalam waktu 

yang ditentukan. Sesuai waktu yang disepakati, sejumlah siswa di wawancara 

berkaitan dengan pengerjaan masalah tersebut dengan pertanyaan sebagai 

berikut. 

1. Pada awalnya, siswa diminta untuk menjelaskan proses pengerjaan yang 

dilakukan. 

2. Untuk mengetahui tahap memahami masalah dalam pemecahan masalah. 

Pertanyaan: 

a. Apa saja yang diketahui dari masalah? 

b. Apa saja yang dicari dari masalah tersebut? 

c. Coba jelaskan masalah sesuai dengan kalimatmu sendiri. 

3. Untuk mengetahui tahap membuat rencana dalam pemecahan masalah 

Pertanyaan: 

a. Bisakah kamu menyederhanakan masalah tersebut? Bagaimana 

bentuk sederhanya/inti masalah tersebut. 

b. Dapatkah kamu membuat eksperimen dan simulasi terkait dengan 

penyelesaian masalah tersebut? Coba jelaskan. 

c. Dapatkah kamu mengidentifikasi tujuan-tujuan yang dicari dari 

permasalahan tersebut? Coba jelaskan. 
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d. Dapatkah kamu mengurutkan data/informasi yang tersedia pada 

masalah tersebut? Coba jelaskan. 

4. Untuk mengetahui tahap melaksanakan rencana dalam pemecahan 

masalah 

Pertanyaan:   

a. Dapatkah kamu mengartikan semua informasi yang diberikan ke 

dalam bentuk matematika? Coba jelaskan. 

b. Bagaimanakah kamu melaksanakan strategi selama proses 

perhitungan berlangsung? Coba Jelaskan. 

5. Untuk mengetahui tahap melihat kembali. 

Pertanyaan: 

a. Dapatkah kamu mengecek perhitungan yang ada? Bagaimana kamu 

mengeceknya? Coba jelaskan. 

b. Dapatkah kamu mempertimbangkan apakah solusinya logis? 

Bagaimana kamu mengeceknya? Coba jelaskan. 

c. Dapatkah kamu menemukan alternatif penyelesaian yang lain? 

Coba jelaskan. 

d. Apakah saat mengerjakan kamu membaca pertanyaan kembali? 

e. Apakah saat mengerjakan kamu bertanya kepada diri sendiri bahwa 

jawabannya sudah benar-benar terjawab?  

f. Jika poin e dan f belum terlaksana, bisakah kamu melakukannya 

sekarang? Coba jelaskan dan lakukan. 
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Lampiran 25 

 HASIL PEROLEHAN SKOR PERNYATAAN ANGKET GAYA BELAJAR SISWA KELAS X MIA 2 

 

NO S SKOR PERNYATAAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 S1 1 4 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 1 4 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 

2 S2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 

3 S3 3 4 2 3 4 2 3 3 2 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 

4 S4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 2 3 1 3 

5 S5 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 

6 S6 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 

7 S7 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 4 4 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

8 S8 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 

9 S9 2 4 2 4 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 4 3 2 2 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 

10 S10 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 2 1 1 2 2 2 2 3 3 1 2 3 

11 S11 2 3 2 4 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 4 4 2 3 3 1 3 3 2 3 3 4 3 4 

12 S12 2 3 2 4 2 3 4 3   2 1 2 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 2 3 4 3 2 3 

13 S13 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 

14 S14 2 3 2 4 2 4 2 3 3 3 2 1 3 3 3 4 3 2 2 2 4 3 3 3 4 4 3 3 

15 S15 2 2 3 4 3 2 3 2 4 3 1 2 1 3 4 4 4 3 3 2 4 3 2 2 4 3 4 4 

16 S16 2 4 2 3 2 3 2 3 1 3 1 2 1 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 2 1 3 3 3 

17 S17 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 2 3 4 4 3 2 3 4 4 4 2 

18 S18 2 4 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
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19 S19 4 4 4 4 2 3 1 3 3 3 3 2 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 

20 S20 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 3 3 2 2 3 4 3 4 

21 S21 3 4 2 4 2 3 1 2 3 2 2 4 4 2 3 4 2 3 3 4 4 2 3 2 4 3 4 4 

22 S22 2 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3 2 2 3 

23 S23 1 4 1 3 2 2 3 1 1 4 1 1 1 3 2 4 1 2 1 4 4 3 4 1 2 2 2 4 

24 S24 1 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 2 4 3 4 3 2 3 1 3 4 4 3 3 4 3 2 

25 S25 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

26 S26 2 4 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 2 4 

27 S27 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 

28 S28 1 3 2 4 1 3 4 4 2 2 1 2 2 3 4 4 2 3 2 4 4 3 2 1 2 3 2 4 

29 S29 4 3 2 3 1 2 2 3 1 2 2 2 1 4 3 4 3 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 

30 S30 4 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 1 3 4 3 4 3 3 2 4 4 2 2 2 3 4 3 4 

31 S31 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 4 4 2 3 2 3 4 3 2 4 4 3 3 4 

32 S32 2 4 2 3 2 3 1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 1 3 2 3 2 4 2 2 3 

33 S33 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 4 4 2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 

34 S34 2 3 4 4 2 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 1 4 3 3 2 2 1 2 1 4 

35 S35 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 

36 S36 2 3 2 4 2 3 2 3 4 2 2 2 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 

37 S37 3 3 2 1 2 3 3 4 3 2 1 2 3 2 2 3 2 1 2 3 3 3 2 4 4 2 2 3 

 

Keterangan 

S : Subjek 
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Lampiran 26 

KLASIFIKASI TIPE GAYA BELAJAR SISWA KELAS X MIA 2 

NO S CE RO AC AE 
AC

-CE 

AE-

RO 
TIPE NO S CE RO AC AE 

AC

-CE 

AE-

RO 
TIPE 

1 S1 17 22 18 22 1 0 Accommodator 20 S20 19 18 18 21 -1 3 Converger 

2 S2 21 21 20 25 -1 4 Converger 21 S21 22 19 18 24 -4 5 Converger 

3 S3 19 24 20 20 1 -4 Diverger 22 S22 19 18 17 22 -2 4 Converger 

4 S4 17 16 13 20 -4 4 Converger 23 S23 12 20 14 18 2 -2 Diverger 

5 S5 20 25 22 25 2 0 Accommodator 24 S24 19 22 22 19 3 -3 Diverger 

6 S6 14 18 16 17 2 -1 Diverger 25 S25 22 21 20 24 -2 3 Converger 

7 S7 21 21 15 22 -6 1 Converger 26 S26 22 23 17 24 -5 1 Converger 

8 S8 22 25 20 24 -2 -1 Assimilator 27 S27 16 17 16 21 0 4 Accommodator 

9 S9 19 21 20 19 1 -2 Diverger 28 S28 14 20 17 23 3 3 Accommodator 

10 S10 17 14 13 18 -4 4 Converger 29 S29 15 17 15 18 0 1 Accommodator 

11 S11 19 22 18 22 -1 0 Converger 30 S30 21 20 17 22 -4 2 Converger 

12 S12 18 21 18 23 0 2 Accommodator 31 S31 21 20 18 24 -3 4 Converger 

13 S13 24 26 24 25 0 -1 Diverger 32 S32 19 17 15 17 -4 0 Converger 

14 S14 21 22 17 20 -4 -2 Assimilator 33 S33 21 16 19 21 -2 5 Converger 

15 S15 22 19 20 20 -2 1 Converger 34 S34 17 21 16 23 -1 2 Converger 

16 S16 12 21 17 17 5 -4 Diverger 35 S35 20 20 21 22 1 2 Accommodator 

17 S17 23 24 23 21 0 -3 Diverger 36 S36 16 18 16 22 0 4 Accommodator 

18 S18 19 21 18 21 -1 0 Converger 37 S37 20 16 14 20 -6 4 Converger 

19 S19 21 24 22 24 1 0 Accommodator 

Keterangan: S : Subjek , CE : Skor baris CE, AC : Skor baris  AC, RO : Skor baris RO, AE : Skor baris AE, AC-CE : Skor baris AC dikurangi skor baris CE, 

AE-RO: Skor baris AC dikurangi baris RO 
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Lampiran 27 

HASIL PEROLEHAN SKOR PERNYATAAN ANGKET GAYA BELAJAR SISWA KELAS X MIA 3 

 

NO S 
SKOR PERNYATAAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 AM 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 AED 3 4 3 4 3 2 4 2 4 3 2 2 2 4 2 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 2 

3 ARF 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 

4 AD 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 

5 AAH 3 2 2 2 1 3 2 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 3 4 3 2 3 3 2 1 2 

6 AN  2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 4 4 3 2 3 2 4 4 4 4 

7 AYB 4 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 0 3 3 2 3 4 3 3 2 

8 ABMP 2 3 3 2 2 4 3 3 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 4 

9 ARM 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 

10 ANL 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 3 4 

11 AS 4 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 

12 DU 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 4 3 2 2 4 4 2 2 3 2 2 2 2 

13 DRNS 3 4 4 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 4 4 2 2 3 3 2 2 3 

14 DM 2 3 2 4 3 2 4 3 3 2 2 2 1 3 3 4 3 2 3 1 4 3 2 2 4 2 2 4 

15 DAW 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 

16 EDA 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 

17 FNU 3 4 2 3 1 3 3 2 3 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 3 2 

18 FHN 2 4 2 4 2 3 3 4 4 3 1 1 2 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 

19 HB 3 1 4 4 2 3 4 2 4 3 2 3 4 4 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 4 4 2 4 
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20 KNNF 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 2 3 

21 MF 4 2 4 1 2 2 4 2 3 1 2 3 4 4 3 3 2 1 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 

22 MA 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1  2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 

23 MAM 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 2 3 2 4 3 3 2 3 4 2 3 2 4 2 3 3 4 3 

24 MH 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 

25 MHRK 1 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 2 1 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 

26 MMS 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 2 2 4 3 4 3 2 2 2 1 2 3 3 4 4 2 4 

27 NS 3 4 2 3 2 3 2 4 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 3 

28 RA 2 4 3 4 2 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 

29 RHS 1 4 2 4 2 2 1 2 2 3 3 3 1 2 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 4 

30 RRNJ 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 

31 VDA 3 4 2 3 2 4 3 2 3 2 4 4 3 3 2 4 4 2 2 3 4 2 2 4 4 2 1 3 

32 YAG 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 

 

Keterangan 

S : Subjek 
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Lampiran 28 

KLASIFIKASI TIPE GAYA BELAJAR SISWA KELAS X MIA 3 

NO S 
C

E 
RO AC AE 

AC-

CE 

AE-

RO 
TIPE NO S CE RO AC AE 

AC

-CE 

AE-

RO 
TIPE 

1 AM 17 19 18 19 1 0 Accommodator 17 FNU 17 16 16 17 -1 1 Converger 

2 AED 22 22 21 22 -1 0 Converger 18 FHN 19 23 18 22 -1 -1 Assimilator 

3 ARF 23 21 22 20 -1 -1 Assimilator 19 HB 22 20 20 24 -2 4 Converger 

4 AD 20 15 15 18 -5 3 Converger 20 KNNF 21 22 16 20 -5 -2 Assimilator 

5 AAH 18 17 12 14 -6 -3 Assimilator 21 MF 22 16 21 20 -1 4 Converger 

6 AN  19 19 21 20 2 1 Accommodator 22 MA 19 19 18 15 -1 -4 Assimilator 

7 AYB 24 20 21 17 -3 -3 Assimilator 23 MAM 18 23 23 20 5 -3 Diverger 

8 ABMP 21 22 20 22 -1 0 Converger 24 MH 20 21 17 17 -3 -4 Assimilator 

9 ARM 19 19 20 17 1 -2 Diverger 25 MHRK 17 23 23 22 6 -1 Diverger 

10 ANL 20 28 25 25 5 -3 Diverger 26 MMS 18 21 18 21 0 0 Accommodator 

11 AS 18 17 21 20 3 3 Accommodator 27 NS 22 21 19 25 -3 4 Converger 

12 DU 20 16 16 22 -4 6 Converger 28 RA 17 20 18 19 1 -1 Diverger 

13 DRNS 18 17 18 21 0 4 Diverger 29 RHS 14 19 16 21 2 2 Accommodator 

14 DM 20 17 18 20 -2 3 Converger 30 RRNJ 23 22 22 21 -1 -1 Assimilator 

15 DAW 24 24 24 26 0 2 Accommodator 31 VDA 23 19 16 23 -7 4 Converger 

16 EDA 23 24 19 24 -4 0 Converger 32 YAG 23 21 20 21 -3 0 Converger 

 

Keterangan: 

S : Subjek , CE : Skor baris CE, AC : Skor baris  AC, RO : Skor baris RO, AE : Skor baris AE,  

AC-CE : Skor baris AC dikurangi skor baris CE, AE-RO: Skor baris AC dikurangi baris RO. 
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Lampiran 29 

DAFTAR NILAI TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

KELAS X MIA 3 

 

NO S 
Soal 1 Soal 2 

T N GB 
RATA-

RATA M1 M2 M3 M1 M2 M3 

9 ARM 3 3 3 3 3 2 17 94.4 D 90,74 

10 ANL 3 3 3 3 3 2 17 94.4 D 

13 DRNS 3 3 2 3 2 2 15 83.3 D 

23 MAM 3 3 3 3 3 2 17 94.4 D 

25 MHRK 3 3 3 3 3 1 16 88.9 D 

28 RA 3 3 2 3 3 2 16 88.9 D 

2 AED 3 3 3 3 3 2 17 94.4 C 87,96 

4 AD 3 3 3 3 3 2 17 94.4 C 

8 ABMP 3 3 3 3 3 2 17 94.4 C 

14 DM 3 3 3 3 3 3 18 100 C 

16 EDA 3 3 3 3 3 2 17 94.4 C 

17 FNU 3 3 3 3 3 2 17 94.4 C 

19 HB 3 3 3 3 2 2 16 88.9 C 

21 MF 3 3 3 3 3 2 17 94.4 C 

27 NS 3 3 3 3 3 2 17 94.4 C 

31 VDA 1 3 3 1 3 2 13 72.2 C 

32 YAG 1 3 2 1 3 2 12 66.7 C 

5 AAH 3 3 3 3 3 2 17 94.4 A1 86,81 

7 AYB 3 3 2 3 3 1 15 83.3 A1 

18 FHN 3 3 3 3 3 2 17 94.4 A1 

20 KNNF 1 3 3 1 3 2 13 72.2 A1 

22 MA 3 3 3 3 3 2 17 94.4 A1 

24 MH 3 3 3 3 3 2 17 94.4 A1 

30 RRNJ 3 3 3 3 2 2 16 88.9 A1 

3 ARF 1 3 3 1 3 2 13 72.2 A1 

1 AM 3 2 1 3 3 1 13 72.2 A2 78,70 

6 AN  3 3 3 3 2 2 16 88.9 A2 

11 AS 3 3 3 3 3 2 17 94.4 A2 

12 DU 3 1 1 3 3 1 12 66.7 A2 

15 DAW 3 3 3 3 2 2 16 88.9 A2 

26 MMS 1 2 2 1 2 2 10 55.6 A2 

29 RHS 1 3 3 1 3 2 13 72.2 A2 

Keterangan: 

M1 : Tahap Memahami masalah 

M2 : Tahap Membuat rencana 

M3 : Tahap Melaksanakan 

rencana 

T : Total skor 

N : Nilai 

GB : Gaya Belajar 

S : Subjek 

Subjek 

wawancara 

 

C : Converger 

D : Diverger 

A1 : Accommodator 

A2 : Assimilator 
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Lampiran 30 

 

DAFTAR NILAI TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH SUBJEK 

WAWANCARA 

NO S 
Soal 1 Soal 2 

T N M GB 
M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

1 AED 3 3 3 2 3 3 2 2 21 87.5 
89.6 

C 

2 EDA 3 3 3 2 3 3 2 3 22 91.67 C 

3 DAW 3 3 3 2 3 2 2 2 20 83.33 
83.3 

A1 

4 AN 3 3 3 2 3 2 2 2 20 83.33 A1 

5 MAM 3 3 3 2 3 3 2 2 21 87.5 
85.4 

D 

6 ARM 3 3 3 2 3 3 2 1 20 83.33 D 

7 FHN 3 3 3 2 3 3 2 2 21 87.5 
87.5 

A2 

8 MA 3 3 3 2 3 3 2 2 21 87.5 A2 

 

Keterangan: 

S : Subjek 

M1 : Tahap Memahami Masalah 

M2 : Tahap Membuat Rencana 

M3 : Tahap Melaksanakan Rencana 

T : Total Skor Tahap Kemampuan Pemecahan Masalah 

N : Nilai Kemampuan Pemecahan Masalah 

M : Mean (Rata-Rata) 

GB : Gaya belajar 

C : Converger 

A1 : Accommodator 

A2 : Assimilator 

D : Diverger 
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Lampiran 31 
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Lampiran 32 
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Lampiran 33 
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Lampiran 34 
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Lampiran 35 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pra-penelitian angket gaya belajar di X MIA 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru memberikan penjelasan terkait 

pemecahan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mengerjakan di depan kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mengkomunikasikan hasil diskusi 

kelompok mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa bertanya kepada guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru memberikan pertanyaan kepada 

siswa. 
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Antusiasme siswa saat mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu siswa ke depan kelas 

mengerjakan pertanyaan simulasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan pengisian angket di kelas 

penelitian yaitu X MIA 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan tes pemecahan masalah di 

kelas X MIA 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan wawancara dengan siswa 

terkait pemecahan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa menjelaskan hasil pekerjaannya 

saat wawancara dengan guru. 

 




