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ABSTRAK 

Syah, Muhammad Ardian. 2014. Komparasi Kemampuan Pemecahan Masalah 

Siswa Kelas X Materi Trigonometri antara Model Pembelajaran MMP dan Pairs 

Check. Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I: Bambang Eko Susilo, 

S.Pd, M.Pd. 

 

Kata kunci: Komparasi, Kemampuan Pemecahan Masalah, Materi Trigonometri, 

MMP, Pairs Check. 

 

Salah satu permasalahan yang mucul pada pembelajaran matematika di 

SMA N 4 Magelang tahun pelajaran 2011/2012 adalah rendahnya daya serap 

untuk menyelesaikan persamaan trigonometri.Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan pembelajaran 

MMP dan Pairs Check. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui apakah kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas X materi trigonometri dengan model 

pembelajaran MMPdanPairs Check mencapai ketuntasan belajar dan (2) untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan kemampuan  pemecahan 

masalah siswa kelas X materi trigonometri antara model pembelajaran MMP, 

Pairs Check, dan Direct Instruction. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA N 4 Magelang 

Tahun Pelajaran 2013/2014. Dengan cluster random sampling terpilih sampel 

yaitu siswa kelas X-6, X-7, dan X-5 sebagai kelas eksperimen 1, eksperimen 2, 

dan kontrol. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, 

metode observasi, dan metode tes untuk menentukan kemampuan pemecahan 

masalah yang dianalisis dengan uji ketuntasan dan uji ANAVA satu arah 

dilanjutkan uji post hoc Tukeyyang dihitung dengan software SPSS 17. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah 

siswa kelas eksperimen 1 dan 2 telah mencapai ketuntasan belajar, baik 

ketuntasan belajar individual dan klasikal dan terdapat perbedaan signifikan 

kemampuan pemecahan masalah antara siswa kelas eksperimen dan kontrol. 

Kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen 1 dan 2 tidak berbeda 

tetapi lebih baik dari kelas kontrol. 

Simpulan yang diperoleh adalah (1) kemampuan pemecahan masalah 

siswa kelas X materi trigonometri dengan menggunakan model pembelajaran 

MMP dan Pairs Check mencapai ketuntasan belajar dan (2) terdapat perbedaan  

signifikan kemampuan  pemecahan masalah siswa kelas X materi trigonometri 

antara model pembelajaran MMP, Pairs Check, dan Direct Instruction. 

Kemampuan pemecahan masalah siswa yang menggunakan model pembelajaran 

MMP dan Pairs Check tidak berbeda tetapi lebih baik dari siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Direct Instruction. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia, karena dengan pendidikan, 

manusia dapat menumbuhkembangkan segala potensi yang dimilikinya untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Pendidikan juga dapat menjadikan 

manusia menjadi berkualitas dan berakhlak mulia. Menurut Undang-Undang No. 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

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

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Depdiknas, 2003). 

Matematika adalah bagian dari pendidikan dan menjadi salah satu mata 

pelajaran yang memegang peranan penting di kehidupan. Students need to develop 

mathematical understanding to manage successfully in school and society (TIMSS, 

2011). Salah satu kemampuan yang harus dikembangkan dalam pembelajaran 

matematika adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah dalam matematika 

memiliki peran penting bagi siswa dalam berpikir, bersikap tekun, keingintahuan, dan 

percaya diri dalam situasi yang tidak biasa di luar kelas. NCTM (2000) menyatakan “by 

solving mathematical problems, students acquire ways of thinking, habits of persistence 

and curiosity, and confidence in unfamiliar situations that serve them well outside the 

mathematics classroom.”. Selain itu pemecahan masalah menjadi fokus dalam 
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pembelajaran matematika karena dalam panduan standar isi mata pelajaran matematika 

disebutkan bahwa pemecahan masalah fokus dalam pembelajaran matematika (BSNP, 

2006).  

Menurut TIMSS (Mullis et al., 2011) didapatkan bahwa distribusi pencapaian 

matematika di Indonesia masih jauh berada di bawah rata-rata. Pada tahun 2007 

pencapaian matematika di Indonesia mencapai 397 dan pada tahun 2011 turun menjadi 

386. 

Materi trigonometri merupakan materi pokok pelajaran matematika kelas X pada 

semester genap. Materi ini dipilih karena salah satu guru matematika kelas X di SMA N 

4 Magelang meyarankan kepada peneliti untuk melakukan penelitian pada materi 

tersebut. Guru matematika tersebut juga menyebutkan bahwa materi tersebut dianggap 

sulit oleh beberapa siswa. Berdasarkan data ujian nasional mata pelajaran Matematika di 

SMA N 4 Magelang tahun pelajaran 2011/2012 menerangkan bahwa daya serap untuk 

menyelesaikan persamaan trigonometri cukup rendah yaitu tingkat sekolah 48,21%, 

tingkat kabupaten/kota 55,67%,  tingkat propinsi 56,90%, dan tingkat nasional 69,41%. 

(Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, 2011) 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) untuk mata pelajaran matematika di SMA 

N 4 Magelang adalah 76. Pada ulangan harian trigonometri kelas X tahun pelajaran 

2012/2013, didapatkan rata-ratanya adalah 71,19. Hal itu menunjukkan masih terdapat 

siswa yang tidak tuntas atau belum mencapai KKM yakni sebesar 40,2%. Hasil 

wawancara dan analisis dengan guru yang bersangkutan diperoleh bahwa rendahnya 

nilai ulangan trigonometri tersebut disebabkan oleh kurangnya kemampuan pemahaman 

konsep dan pemecahan masalah siswa. 
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Hasil observasi yang dilakukan peneliti di SMA N 4 Magelang, menunjukan 

bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh guru matematika di sekolah tersebut memiliki 

sintaks menyampaikan tujuan pembelajaran, mempersiapkan kondisi fisik dan psikis 

siswa, mendeskripsikan/menjelaskan materi, memberikan dan membimbing latihan 

soal, mengecek pemahaman siswa, memberi umpan balik kepada siswa, memberikan 

kesempatan untuk berlatihan, lanjutan, dan penerapan. Sintaks tersebut sama dengan 

sintaks dari model pembelajaran Direct Instruction yang dinyatakan oleh Suyatno 

(2009). Widdiharto (2004: 33) menjelaskan bahwa kekurangan model pembelajaran 

Direct Instruction adalah jika terlalu dominan pada ceramah siswa akan cepat bosan. 

Penggunaan pembelajaran ini secara terus-menerus tanpa adanya variasi membuat siswa 

jenuh, akibatnya sikap siswa terhadap matematika menjadi rendah yang kemudian akan 

mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa. 

Soal-soal trigonometri pada kelas X masuk kedalam kategori soal berbentuk 

pemecahan masalah, karena banyak permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan 

materi tersebut. Selain itu materi ini juga merupakan materi yang cukup abstrak dan 

sering muncul dalam soal ujian nasional. 

Tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, salah satunya adalah model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Krismanto 

(2003: 1) menyatakan bahwa komponen, pendekatan, model pembelajaran, dan berbagai 

metode pengajaran yang dikembangkan guru menjadi salah satu faktor keberhasilan 

pencapaian tujuan pembelajaran, khususnya kemampuan pemecahan. Model 

pembelajaran dimaksudkan sebagai pola interaksi siswa dengan guru di dalam kelas 

yang menyangkut strategi, pendekatan, metode, dan teknikpembelajaran yang 
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diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Salah satu jenis model 

pembelajaran yang digunakan dalam dunia pendidikan adalah model pembelajaran tipe 

kooperatif atau cooperative learning. Slavin (1987) berpendapat bahwa "Cooperative 

learning refers to set of instructional method which students work in small, mix ability 

learning groups." Model pembelajaran kooperatif mempunyai efek positif dalam 

pencapaian kemampuan pemecahan masalah. Slavin (1987) menyatakan bahwa 

“positive effects have been found on such higher-order objectives as creative writing, 

reading comprehension, and math problem solving, as well as on such basic skills 

objective as language mechanics, math computations, and spelling.” 

Kemampuan pemecahan masalah dalam matematika dapat dikembangkan 

dengan banyak berlatih mengerjakan soal pemecahan masalah. Russel (2013) 

menyatakan “problem solving requires practice! The more your practice, the better you 

get. Practice, practice, practice”. 

Berdasarkan pada fakta yang telah diuraikan, diperlukan model pembelajaran 

yang dapat digunakan untuk pencapaian ketuntasan belajar pada aspek kemampuan 

pemecahan masalah siswa materi trigonometri. Model pembelajaran tersebut adalah 

model pembelajaran tipe kooperatif dan memiliki kriteria banyak berlatih mengerjakan 

soal pemecahan masalah.  

Salah satu model pembelajaran yang diduga sesuai hal tersebut adalah model 

pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP). Slavin dan Lake (2007) 

memasukan model pembelajaran MMP ke dalam model pembelajaran tipe kooperatif. 

Convey dalam Krismanto (2003: 11) menyebutkan bahwa sintaks model pembelajaran 

MMP terdiri dari review, pengembangan, kerja kooperatif, kerja mandiri (seatwork), 
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dan penugasan. Hasil penelitian Savitri (2013) menunjukan bahwa pembelajaran yang 

mengacu MMP efektif meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Model pembelajaran lain yang mendukung pada upaya pencapaian ketuntasan 

belajar aspek kemampuan pemecahan masalah matematika adalah Pairs Check. Huda 

(2013: 211) berpendapat bahwa “model ini menerapkan pembelajaran kooperatif yang 

menuntut kemandirian dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan.” Kagan 

(1989) menjelaskan bahwa fungsi akademik dari model pembelajaran Pairs Check 

adalah kemampuan berlatih. Menurut Suyatno (2009: 72) sintaks model pembelajaran 

Pairs Check adalah “siswa berkelompok berpasangan sebangku, salah seorang 

menyajikan persoalan dan temannya mengerjakan, pengecekan kebenaran jawaban, 

bertukar peran, penyimpulan, evaluasi, dan refleksi.” Menurut Kagan (1989) sintaks 

model pembelajaran kooperatif Pairs Check adalah “students work in pairs within 

groups of four. Within pairs students altenate-one solves a problem while the other 

coaches. After every two problems the pair checks to see if they have the same answers 

as the other pair. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian 

berupa Komparasi Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas X Materi 

Trigonometri antara Model Pembelajaran MMP dan Pairs Check. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X materi trigonometri 

dengan menggunakan model pembelajaran MMP mencapai ketuntasan belajar? 

2. Apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X materi trigonometri 

dengan menggunakan model pembelajaran Pairs Check mencapai ketuntasan 

belajar? 

3. Apakah terdapat perbedaan signifikan kemampuan  pemecahan masalah siswa 

kelas X materi trigonometri antara model pembelajaran  MMP, model 

pembelajaran Pairs Check, dan model pembelajaran Direct Instruction? 

Hal tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut. 

a. Manakah yang lebih baik antara kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas X materi trigonometri yang mendapatkan model pembelajaran MMP 

atau kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X materi trigonometri 

yang mendapatkan model pembelajaran Direct Instruction? 

b. Manakah yang lebih baik antara kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas X materi trigonometri yang mendapatkan model pembelajaran Pairs 

Check atau kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X materi 

trigonometri yang mendapatkan model pembelajaran Direct Instruction? 

c. Manakah yang lebih baik kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X 

materi trigonometri yang mendapatkan model pembelajaran MMP atau 
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kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X materi trigonometri yang 

mendapatkan model pembelajaran Pairs Check? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X 

materi trigonometri dengan menggunakan model pembelajaran MMP mencapai 

ketuntasan belajar. 

2. Untuk mengetahui  apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X 

materi trigonometri dengan menggunakan model pembelajaran Pairs Check 

mencapai ketuntasan belajar. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan kemampuan  

pemecahan masalah siswa kelas X materi trigonometri antara  model 

pembelajaran MMP, model pembelajaran Pairs Check, dan model pembelajaran 

Direct Instruction. 

Hal tersebut dapat dijabarkan menjadi berikut. 

a. Untuk mengetahui manakah yang lebih baik antara kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas X materi trigonometri yang mendapatkan model 

pembelajaran MMP atau kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X 

materi trigonometri yang mendapatkan model pembelajaran Direct 

Instruction. 

b. Untuk mengetahui manakah yang lebih baik antara kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas X materi trigonometri yang mendapatkan model 
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pembelajaran Pairs Check atau kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

X materi trigonometri yang mendapatkan model pembelajaran Direct 

Instruction. 

c. Untuk mengetahui manakah yang lebih baik antara kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas X materi trigonometri yang mendapatkan model 

pembelajaran MMP atau kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X 

materi trigonometri yang mendapatkan model pembelajaran Pairs Check. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalan rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan, khususnya pendidikan matematika. 

b. Membuka pemikiran-pemikiran baru terhadap penelitian-penelitian yang 

akan datang. 

c. Memberikan referensi terkait penerapan model pembelajaran MMP dan 

Pairs Check dalam pencapaian ketuntasan belajar aspek kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai komparasi 

kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X materi trigonometri pembelajaran MMP 

dan Pairs Check. 
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1.4.2.2 Bagi guru 

Menambah pengalaman dan referensi bagi guru tentang model pembelajaran 

sehingga dapat memberikan pembelajaran yang variatif dalam pembelajaran matematika. 

1.4.2.3 Bagi siswa 

Membantu mengembangkan kemampuan siswa dalam aspek pemecahan 

masalah matematika. 

1.4.2.4 Bagi sekolah 

Memberikan informasi tentang model-model pembelajaran inovatif sehingga 

dapat digunakan untuk kedepannya dalam pembelajaran matematika. 

 

1.5  Penegasan Istilah 

1.5.1 Komparasi 

Komparasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penelitian ilmiah 

untuk memperoleh informasi tentang perbedaan antara kemampuan pemecahan masalah 

siswa kelas X materi trigonometri dengan menggunakan model pembelajaran MMP, 

kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X materi trigonometri dengan 

menggunakan model pembelajaran Pairs Check, dan kemampuan pemecahan masalah 

siswa kelas X materi trigonometri dengan model pembelajaran Direct Instruction. 

 

1.5.2 Model Pembelajaran MMP (Missouri Mathematics Project) 

Model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) yang diterapkan 

dalam penelitian ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Convey dalam Krismanto 
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(2003: 11) bahwa sintaks model pembelajaran MMP terdiri dari review, pengembangan, 

kerja kooperatif, kerja mandiri (seatwork), dan penugasan. 

Good et al., (1983) dan Good & Grouws (1979) sebagaimana yang dikutip Slavin 

& Lake (2007: 31) menjelaskan bahwa MMP is a program designed to help teachers 

effectively use practices that had been identified from earlier correlational research to 

be characteristic of teachers whose students made outstanding gains in achievement. 

 

1.5.3 Model Pembelajaran Pairs Check 

Model pembelajaran Pairs Check yang diterapkan dalam penelitian ini sesuai 

dengan yang dinyatakan oleh Huda (2013: 211) bahwa model pembelajaran Pairs 

Check menerapkan pembelajaran kooperatif yang menuntut kemandirian dan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan. Kagan (1989) menjelaskan bahwa 

fungsi akademik dari model pembelajaran Pairs Check adalah kemampuan berlatih. 

Sintaks model pembelajaran Pairs Check yang digunakan dalam penelitian adalah guru 

mempersiapkan siswa dan menjelaskan konsep, membentuk kelompok kecil dan 

membagi tugas, berpasangan dan mengoreksi, bertukar peran, evaluasi, dan refleksi. 

 

1.5.4 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Saad dan Ghani (2008: 120) menyatakan “problem solving is a planned process 

that needs to be carried out in order to obtain a certain solution of a problem that might 

not achieved immediately.” Kemampuan memecahkan masalah dalam penelitian ini 

menitikberatkan kepada kemampuan memahami masalah, menentukan rencana 

pemecahan masalah, melaksanakan rencana pemecahan masalah, dan meninjau kembali 
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pekerjaan. Kemampuan pemecahan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah sesuai langkah 

pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Polya. 

Pemberian soal-soal pemecahan masalah kepada siswa bertujuan melatih mereka 

menerapkan berbagai konsep matematika dalam situasi baru sehingga pada akhirnya 

mereka mampu menggunakan berbagai konsep ilmu yang telah mereka pelajari untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk mengetahui 

sejauh mana kemampuan pemecahan masalah siswa dilakukan post test. 

 

1.5.5 Ketuntasan Belajar 

Indikator ketuntasan belajar pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Ketuntasan Belajar Individual 

Dalam penelitian ini, ketuntasan belajar individual ditandai dengan 

pencapaian nilai tes penelitian pada pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran MMP dan Pairs Check sesuai dengan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yakni 76. 

2. Ketuntasan Belajar Klasikal 

Dalam penelitian ini, suatu kelas dikatakan telah mencapai ketuntasan 

belajar klasikal jika banyaknya siswa yang telah mencapai ketuntasan 

belajar individual sekurang-kurangnya adalah 77%. 
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1.5.6 Materi Trigonometri 

Berdasarkan Standar Isi dan Standar Kompetensi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) Kelas X SMA, trigonometri merupakan materi yang dipelajari oleh 

siswa pada semester genap. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi 

trigonometri kompetensi dasar melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis 

yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Belajar Matematika yang Relevan untuk Anak Usia Sekolah 

Menengah Atas 

Berikut beberapa teori belajar yang dapat dijadikan acuan dalam pembelajaran 

matematika siswa sekolah menengah atas. 

2.1.1.1 Teori Belajar Thorndike 

Suyono dan Hariyanto (2013: 61) menjelaskan beberapa hukum belajar yang 

dikemukakan oleh Thorndike adalah sebagai berikut. 

1) Law of Effect (hukum efek), jika sebuah respon (R), menghasilkan efek yang 

memuaskan, maka ikatan antara S (stimulus) dengan R (respon) akan 

semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai 

melalui respon, maka semakin lemah pula ikatan yang terjadi antara S-R. 

Artinya belajar akan lebih bersemangat apabia mengetahui akan mendapatkan 

hasil yang baik. 
2) Law of Readiness (hukum kesiapan), maknanya, suatu kesiapan (readiness) 

terjadi berlandaskan asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari 

pendayagunaan satuan pengantar (conduction unit), unit-unit inilah yang 

menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau 

tidak berbuat sesuatu. Pada implementasinya, belajar akan lebih berhasil bila 

individu memiliki kesiapan untuk melakukannya. 

3) Law of Exercise (hukum latihan), hubungan antara S dengan R akan semakin 

bertambah erat jika sering dilatih dan akan semakin berkurang bila jarang 

dilatih. Dengan demikian, belajar akan berhasil apabila banyak latihan atau 

ulangan-ulangan. 

Dalam penelitian ini, hukum latihan (Law of Exercise) yang dikemukakan 

Thorndike sangat mendukung penggunaan model pembelajaran Missouri Mathematics 

Project (MMP) dan Pairs Check dalam pencapaian ketuntasan belajar pada aspek 
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kemampuan pemecahan masalah. Pembelajaran MMP dan Pairs Check menekankan 

pembelajaran dengan banyak berlatih mengerjakan soal. Melalui pembelajaran yang 

menekankan banyak berlatih mengerjakan soal ini, siswa diharapkan dapat mencapai 

ketuntasan belajar pada aspek kemampuan pemecahan masalah.   

2.1.1.2 Teori Belajar Piaget 

Menurut Piaget dalam Suyono & Hariyanto (2012: 86), belajar agar berhasil 

apabila siswa dirangsang agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari, 

mengamati, menemukan, dan memungut berbagai hal dari lingkunganyang ditunjang 

interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh guru. 

Menurut Piaget dalam Suyono & Hariyanto (2012: 83), setiap anak 

mengembangkan kemampuan berpikirnya menurut tahapan tertentu. Proses berpikir 

anak merupakan suatu aktivitas gradual, tahap demi tahap dari fungsi intelektual, dari 

konkret menuju abstrak. Piaget dalam Atherton (2010) membagi perkembangan kognitif 

anak menjadi empat tahapan, yakni sensori-motor, pre-operational, concrete optional, 

dan formal operational. Keempat tahap tersebut dijelaskan pada tabel 2.1 berikut. 
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Tabel 2.1 Tahap-tahap Perkembangan Kognitif Piaget 

Stage Characterised by 

Sensori-

motor 

(Birth-2 

years) 

 Differentiates self from objects 

 Recognises self as agent of action and begins to act 

intentionally: e.g. pulls a string to set mobile in motion or 

shakes a rattle to make a noise  

 Achieves object permanence: realises that things continue to 

exist even when no longer present to the sense (pace Bishop 

Berkeley)   

Pre-

operational  

(2-7 years) 

 Learns to use language and to represent objects by images 

and words  

 Thinking is still egocentric: has difficulty taking the viewpoint 

of others  

 Classifies objects by a single feature: e.g. groups together all 

the red blocks regardless of shape or all the square blocks 

regardless of colour 

Concrete 

operational  

(7-11 

years) 

 Can think logically about objects and events  

 Achieves conservation of number (age 6), mass (age 7), and 

weight (age 9)  

 Classifies objects according to several features and can order 

them in series along a single dimension such as size. 

Formal 

operational  

(11 years 

and up) 

 Can think logically about abstract propositions and test 

hypotheses systemtically  

 Becomes concerned with the hypothetical, the future, and 

ideological problems 

(Piaget dalam Atherton (2010)) 

Berdasarkan teori perkembangan kognitif Piaget, siswa sekolah menengah atas 

berada dalam tahap  formal operational. Piaget dalam Suyono & Hariyanto (2012: 84) 

menyatakan sejak tahap ini anak sudah mampu berpikir abstrak, yaitu berpikir mengenai 

ide, mereka sudah mampu memikirkan beberapa alternatif pemecahan masalah. 

Dalam penelitian ini, teori belajar Piaget sangat mendukung penggunaan model 

pembelajaran MMP dan Pairs Check karena kedua model pembelajaran tersebut 

merupakan model pembelajaran kooperatif yang memungkinkan siswa untuk belajar 

aktif dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang. Melalui kelompok kecil ini 
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diharapkan siswa dapat aktif berinteraksi dengan teman lainnya untuk menyelesaikan 

soal-soal pemecahan masalah. 

2.1.1.3  Teori Belajar Vygotsky 

Vygotsky berpendapat bahwa pengetahuandikonstruksi di tengah-tengah 

interaksi sosial dan dibentuk dari keterampilan dan kemampuan menilai fakta-fakta 

kebudayaan. Hammond et al., (2003: 126) menjelaskan bahwa "Vygotsky suggested that 

knowledge is constructed in the midst of our interactions with others and is shaped by 

the skills and abilities valued in a particular culture." 

Vygotsky berpendapat bahwa proses pembelajaran secara efektif akan terjadi 

ketika anak bekerja atau menyelesaikan masalah jika masih berada dalam jangkauan 

mereka (the zone of proximal development). Vygotsky dalam Chaiklin (2003) 

menjelaskan bahwa  

“the zone of proximal development is the distance between the actual 

developmental level as determined by independent problem solving and 

the level of potential development as determined through problem solving 

under adult guidance or in collaboration with more capable peers”. 

Ada satu lagi ide penting dari Vygotsky adalah pemberian bantuan (scaffolding) 

kepada anak selama tahap-tahap awal perkembangannya dan mengurangi bantuan 

tersebut kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih 

tanggung jawab yang semakin besar segera setelah anak dapat melakukannya.Teori 

konstruktivisme Vigotsky, seperti yang disampaikan Trianto (2011: 26–27), 

menyatakan bahwa proses belajar akan terjadi secara efisien dan efektif apabila anak 

belajar secara kooperatif dengan anak-anak lain dalam suasana dan lingkungan yang 

mendukung, dalam bimbingan seseorang yang lebih mampu, guru atau orang dewasa. 



17 
 

Suyono dan Hariyanto (2013: 110) menjelaskan bahwa salah satu kunci pemikiran 

kognisi sosial dari Vygotsky adalah: 

perkembangan kognitif yang dihasilkan dari sebuah proses dialektika di 

mana seorang siswa belajar melalui pengalaman pemecahan masalah akan 

dipakainya untuk saling berbagi dengan orang lain, biasanya dengan orang 

tua atau guru tetapi kadang-kadang dengan teman sebayanya atau dengan 

anak-anak yang lebih kecil. 

Dalam penelitian ini teori belajar Vygotsky sangat mendukung dalam 

penggunaan model pembelajaran MMP dan Pairs Check karena model pembelajaran 

MMP dan Pairs Check menekankan siswa untuk belajar dalam kelompok kecil yang 

terdiri dari 4 orang. Melalui kelompok kecil ini siswa dapat berdiskusi memecahkan 

masalah yang diberikan dengan saling bertukar ide. Dengan demikian,siswa yang lebih 

pandai dapat memberikan masukan bagi temannya yang belum paham sehingga 

termotivasi untuk belajar. 

2.1.2 Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika adalah suatu proses atau kegiatan guru mata pelajaran 

matematika dalam mengajarkan matematika kepada para siswanya, yang di dalamnya 

terkandung upaya untuk menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, 

potensi, minat, bakat, dan kebutuhan siswa tentang matematika yang sangat beragam 

agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa serta antara siswa dengan siswa 

dalam mempelajari matematika tersebut. 

Pembelajaran matematika di sekolah membantu siswa dalam mengembangkan 

cara yang khas dan sangat kuat menyelidi pola, urutan, keadaan umum, dan 

ketidaktentuan. The State of Queensland (Department of Education, Training and 
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Employment) (2010) menyatakan studying mathematics helps students to develop a 

unique and powerful way of investigating patterns, order, generality and uncertainty. 

Selain itu, pembelajaran matematika memiki peran penting dalam pengelolaan 

kesuksesan di sekolah dan masyarakat. Students need to develop mathematical 

understanding to manage successfully in school and society (TIMSS, 2011). 

Suherman (2003: 68-69) menjelaskan sifat karakteristik pembelajaran 

matematika di sekolah adalah sebagai berikut. 

a. Pembelajaran matematika adalah berjenjang (bertahap) 

Bahan kajian matematika diajarkan secara berjenjang atau 

bertahap, yaitu dimulai dari hal yang konkrit dilanjutkan ke hal yang 

abstrak, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Atau bisa 

dikatakan dari konsep yang mudah ke konsep yang lebih sukar. 

b. Pembelajaran metematika mengikuti metode spiral 

Dalam setiap memperlakukan konsep atau bahan yang baru 

perlu memperhatikan konsep atau bahan yang telah dipelajari siswa 

sebelumnya. Bahan baru selalu dikaitkan dengan bahan yang telah 

dipelajari, dan sekaligus untuk mengingatkannya kembali. 

Pengulangan konsep dalam bahan ajar dengan cara memperluas dan 

memperdalam adalah perlu dalam pembelajaran matematika. Metoda 

spiral bukanlah mengajarkan konsep hanya dengan pengulangan atau 

perluasan saja tetapi harus ada peningkatan. Spiralnya harus spiral 

naik bukan spiral datar. 

c. Pembelajaran matematika menekankan berpikir deduktif 

Matematika adalah ilmu deduktif, matematika tersusun secara 

duduk aksiomatik. Namun demikian kita harus dapat memilih 

pendekatan yang cocok dengan kondisi anak didik yang kita ajar. 

Misalnya sesuai dengan perkembangan intelektual siswa di SLTP, 

maka dalam pembelajaran matematika belum seluruhnya 

menggunakan pendekatan deduktif tapi masih campur dengan 

induktif. 

Sebagai contoh dalam pengenalan fungsi, tidak diawali oleh 

definisi fungsi tetapi diawali dengan memberikan contoh-contoh 

relasi yang diantaranya ada merupakan fungsi. Sehingga dari 
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pengamatan terhadap contoh-contoh tersebut kelihatan bedanya 

antara relasi biasa dengan relasi yang khusus yang disebut fungsi. 

Pemahaman konsep-konsep matematika melalui contoh-contoh 

tentang sifat-sifat yang sama yang dimiliki dan yang tidak dimiliki 

konsep tersebut merupakan tuntutan pembelajaran matematika. Hal 

ini sejalan dengan teori belajar yang diutarakan oleh Jerome S. 

Bruner dengan dalil pengkontrasan dan keanekaragamannya. 

d. Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi 

Kebenaran dalam matematika sesuai dengan struktur deduktif 

aksiomatiknya. Kebenaran-kebenaran dalam matematika pada 

dasarnya merupkan kebenaran konsistensi, tidak ada pertentangan 

antara kebenaran suatu konsep dengan yang lainnya. Suatu 

pertanyaan dianggap benar bila didasari atas pernyataan-pernyataan 

terdahulu yang telah diterima kebenarannya. Dalam pembelajaran 

matematika di sekolah, meskipun ditempuh pola induktif, tetapi tetap 

bahwa generalisasi suatu konsep haruslah bersifat deduktif. 

Kebenaran konsistensi tersbut mempunyai nilai didik yang sangat 

tinggi dan amat penting untuk pembinaan sumber daya manusia 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

BSNP (2006: 146) merumuskan tujuan umum pembelajaran matematika agar 

siswa memiliki kemampuan sebagai berikut. 

(1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antarkonsep dan mengaplikasikan konsep dan algoritma, secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. 

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

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataanmatematika. 

(3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh. 

(4) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

(5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah.  
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Dalam penelitian ini, model pembelajaran MMP dan Pairs Check diharapkan 

mampu untuk mencapai salah satu tujuan umum pembelajaran matematika, yakni 

kemampuan pemecahan masalah. 

2.1.3 Model Pembelajaran MMP (Missouri Mathematics Project) 

Good et al (1983) dan Good & Grouws (1979) sebagaimana yang dikutip Slavin 

dan Lake (2007: 31) menjelaskan bahwa MMP is a program designed to help teachers 

effectively use practices that had been identified from earlier correlational research to 

be characteristic of teachers whose students made outstanding gains in achievement. 

Dengan demikian, model pembelajaran MMP adalah sebuah program yang didesain 

guru dengan menggunakan  latihan-latihan untuk memperoleh pencapaian yang luar 

biasa. 

Slavin dan Lake (2007) memasukkan model pembelajaran MMP  ke dalam 

model pembelajaran tipe kooperatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

langkah-langkah model pembelajaran MMP yang dinyatakan Convey dalam Krismanto 

(2003: 11), yakni sebagai berikut. 

(1) Review 

Pada tahap ini guru dan siswa meninjau ulang apa yang telah tercakup 

pada pelajaran yang lalu. 

(2) Pengembangan 

Pada langkah ini, guru menyajikan ide baru dan perluasan konsep 

matematika terdahulu. Siswa diberi tahu tujuan pelajaran yang 

memiliki ”antisipasi” tentang sasaran pelajaran. Penjelasan dan diskusi 

interaktif antara guru dan siswa harus disajikan termasuk demonstrasi 

konkrit yang sifatnya piktorial atau simbolik. Pengembangan akan lebih 

bijaksana bila dikombinasikan dengan kontrol latihan untuk 

meyakinkan bahwa siswa mengikuti penyajian materi baru tersebut. 

(3) Kerja Kooperatif 
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Dalam kerja koopertaif, siswa berkelompok dan merespon satu 

rangkaian soal sambil guru mengamati kerja tiap kelompok untuk 

mencegah terjadinya miskonsepsi.Pada latihan terkontrol ini respon 

setiap siswa sangat menguntungkan bagi guru dan siswa.Pengembangan 

dan latihan terkontrol dapat saling mengisi. Guru harus memasukkan 

rincian khusus tanggung jawab kelompok dan ganjaran individual 

berdasarkan pencapaian materi yang dipelajari. 

(4) Kerja Mandiri (Seatwork) 

Kerja mandiri bertujuan untuk latihan perluasan mempelajari konsep 

yang disajikan guru. 

(5) Penugasan 

Tujuan penugasan kepada siswa adalah agar siswa juga belajar di rumah. 

 

Widdiharto (2004:29-30) menyatakan kelebihan model pembelajaran MMP 

adalah banyak materi yang bisa tersampaikan kepada siswa karena tidak terlalu 

memakan banyak waktu dan banyak latihan sehingga siswa mudah terampil dengan 

beragam soal. Widdiharto (2004:30) menyatakan kekurangan dan kelemahan MMP 

adalah kurang menempatkan siswa pada posisi yang aktif dan mungkin siswa cepat 

bosan karena lebih banyak mendengar. 

 

2.1.4 Model Pembelajaran Pairs Check 

Kagan (1989) menjelaskan bahwa fungsi akademik dari model pembelajaran 

Pairs Check adalah kemampuan berlatih. Huda (2013: 211) menyatakan model 

pembelajaran Pairs Check menerapkan pembelajaran kooperatif yang menuntut 

kemandirian dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan. 
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Kagan dan Kagan (2009) menyatakan "in the cooperative classroom, the teacher 

has students work in pairs using ...Pairs Check." Hal ini menunjukan bahwa model 

pembelajaran Pairs Check termasuk model pembelajaran tipe kooperatif. 

Kagan (1989) menyatakan sintaks model pembelajaran Pairs Check adalah 

students work in pairs within groups of four. Within pairs students alternate-one solves 

a problem while the other coaches. After every two problems the pair checks to see if 

they have the same answers as the other pair.” Sejalan dengan hal tersebut, sintaks 

model pembelajaran Pairs Check menurut Suyatno (2009: 72) adalah siswa 

berkelompok berpasangan sebangku, salah seorang menyajikan persoalan dan temannya 

mengerjakan, pengecekan kebenaran jawaban, bertukar peran, penyimpulan, evaluasi, 

dan refleksi. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sintaks model pembelajaran Pairs 

Check yang dinyatakan Kagan (1989) dan Suyatno (2009), yakni seperti tabel 2.2 

berikut. 
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Tabel 2.2 Sintaks Model Pembelajaran Pairs Check 

No Tahapan Petunjuk Instruksional 

1 Mempersiapkan 

siswa dan 

menjelaskan 

konsep 

 Guru mempersiapkan kondisi siswa, menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dan memberikan apersepsi. 

 Guru menjelaskan konsep 

2 Membentuk 

kelompok kecil dan 

membagi tugas  

 Guru membagi siswa ke dalam beberapa tim. Setiap tim 

terdiri dari 4 orang. Dalam satu tim ada 2 pasangan. Setiap 

pasangan dalam satu tim dibebani masing-masing satu 

peran yang berbeda pelatih dan partner. 

 Guru membagikan soal kepada partner dan pelatih. 

3 Berpasangan dan 

Mengoreksi 

 Partner menjawab soal, dan pelatih bertugas mengecek 

jawabannya.  

 Guru memberikan bantuan dan penguatan. 

4 Bertukar Peran  Pelatih dan partner saling bertukar peran. Pelatih menjadi 

partner dan partner menjadi pelatih. 

 Partner menjawab soal, dan si pelatih bertugas mengecek 

jawabannya.  

5 Evaluasi  Setiap pasangan kembali ke tim awal dan mencocokan 

jawaban satu sama lain. 

 Guru membimbing dan memberikan arahan atas jawaban 

dari berbagai soal.Setiap tim mengecek jawabannya. 

 Guru memberi koreksi dan penguatan (reward) atas 

jawaban/pekerjaan siswa. 

 Memberikan evaluasi(bisa berupa kuis). 

6 Refleksi  Guru dan siswa melakukan refleksi dari hasil pembelajaran. 

 

2.1.5 Model Pembelajaran Direct Instruction 

Slavin (2007) berpendapat bahwa “Direct Instruction is an approach to 

instruction that emphasizes a structured, step by-step approach focusing on the “big 

ideas” of mathematics.” Suyatno (2007: 73-74) menjelaskan bahwa model 

pembelajaran Direct Instruction dirancang untuk mengembangkan belajar siswa tentang 

pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Kardi & Nur dalam Trianto (2011: 

29-30) menjelaskan bahwa pengetahuan deklaratif (dapat diungkapkan dengan kata-

kata) adalah pengetahuan tentang sesuatu, sedangkan pengetahuan prosedural adalah 

pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. 
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Menurut Suyatno (2009: 74) sintaks model pembelajaran Direct Instruction 

adalah menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa, mendeskripsikan 

pengetahuan/keterampilan, membimbing pelatihan, mengecek pemahaman dan memberi 

umpan balik, memberikan kesempatan untuk pelatihan, lanjutan, dan penerapan.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sintaks model pembelajaran Direct 

Instructon yang dinyatakan Kardi & Nur dalam Trianto (2011: 31), yaitu dijelaskan 

pada tabel 2.3 berikut. 

Tabel 2.3 Sintaks Model Pembelajaran Direct Instruction 

Fase Peran Guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

informasi latar belakang pelajaran, pentingnya 

pelajaran, mempersiapkan siswa untuk 

belajar. 

Fase 2 

Mendemonstrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan 

Guru mendemonstrasikan keterampilan 

dengan benar, atau menyajikan informasi 

tahap demi tahap. 

Fase 3 

Membimbing pelatihan 

Guru merencanakan dan memberi bimbingan 

pelatihan awal. 

Fase 4 

Mengecek pemahaman dan 

memberikan umpan balik 

Mengecek apakah siswa telah berhasil 

melakukan tugas dengan baik, memberi 

umpan balik. 

Fase 5 

Memberikan kesempatan 

untuk pelatihan lanjutan dan 

penerapan 

Guru mempersiapkan kesempatan melalui 

pelatihan lanjutan, dengan perhatian khusus 

pada penerapan kepada situasi lebih kompleks 

dan kehidupan sehari-hari. 

Mencermati model pembelajaran Direct Instruction, Widdiharto (2004:33) 

menyebutkan kelebihan dari model pembelajaran ini adalah relatif banyak materi yang 

bisa disampaikan dan untuk hal-hal yang sifatnya prosedural, model ini akan relatif 
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mudah diikuti. Widdiharto (2004:33) juga berpendapatkekurangan model pembelajaran 

Direct Instruction adalah jika terlalu dominan pada ceramah siswa akan cepat bosan. 

2.1.6 Aktivitas Siswa 

Sardiman (2001: 95-97) menyatakan bahwa di dalam belajar harus ada aktivitas, 

sebab prinsipnya belajar adalah berbuat/melakukan kegiatan. Paul Diedrich 

sebagaimana dikutip oleh Sardiman (2001: 100) menyatakan bahwa ada 8 golongan 

aktivitas siswa. Aktivitas tersebut adalah sebagai berikut.  

(1) Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya membaca, memperhatikan 

gambar/chart, demonstrasi/presentasi maupun percobaan atau pekerjaan orang lain.  

(2) Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, dan interupsi.  

(3) Listening activities, sebagai contoh yaitu mendengarkan uraian, percakapan, 

diskusi, dan interupsi.  

(4) Writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket, dan menyalin.  

(5) Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, dan diagram.  

(6) Motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, bermain, berkebun, dan beternak.  

(7) Mental activities, misalnya mengingat, memecahkan soal, menganalisa, melihat 

hubungan, dan mengambil keputusan.  

(8) Emotional activities, misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 
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Dalam penelitian ini, kedelapan aktivitas siswa tersebut digunakan untuk 

pembuatan lembar observasi keaktivan siswa. 

 

2.1.7 Chart 

Arsyad (2010: 92) menyatakan bahwa chart termasuk media visual. Sadiman 

dkk (2009: 35) menyatakan bahwa fungsi pokok chart adalah menyajikan ide-ide atau 

konsep-konsep yang sulit bila hanya disampaikan secara tertulis atau lisan secara visual 

dan memberikan ringkasan butir-butir penting dari suatu presentasi. 

Menurut Sadiman dkk (2009: 35) sebagai media yang baik, chart sebaiknya (1) 

dapat dimengerti siswa, (2) sederhana dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit, dan (3) 

diganti pada waktu-waktu tertentu agar selain tetap termasa (up to date) juga tidak 

kehilangan daya tarik. 

Dalam penelitian ini, chart digunakan sebagai media pembelajaran yang 

diharapkan mampu membantu siswa kelas X dalam memahami materi 

trigonometrikompetensi dasar melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis 

yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri. 

Selain itu, media chart digunakan untuk menghemat waktu pelaksanaan model 

pembelajaran MMP, Pairs Check, dan Direct Instuction pada peneitian ini. 

2.1.8 Kemampuan Pemecahan Masalah 

2.1.8.1 Pengertian Pemecahan Masalah 

Saad dan Ghani (2008: 120) menyatakan “problem solving is a planned process 

that needs to be carried out in order to obtain a certain solution of a problem that might 
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not achieved immediately.” Sedangkan Wardhani (2008: 18) mengemukakan bahwa 

pemecahan masalah adalah proses menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh 

sebelumnya ke dalam situasi baru yang belum dikenal. 

 

2.1.8.2 Langkah-langkah Pemecahan Masalah 

Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah, diuraikan oleh Polya(1973:5-6): 

First, we have to understand the problem; we have to see clearly 

what is recuired. Second, we have to see the various items are 

connected, how he unknown is linked to the data, in order to obtain 

he idea of the solution, to make a plan. Third, we carry out our 

plan. Fourth, we look back at the complete solution, we review and 

discuss it. 

 

Adapun keempat langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya (1973)  adalah 

sebagai berikut. 

1. Understanding The Problem  

a. What is the unknown? What are the data? What is the condition? 

b. Is it possible to satisfy the condition? Is the condition sufficient to 

determine the unknown? Or it is insufficient? Or redudant? Or 

contradictory? 

2. Devisinga Plan 

a. Have you seen it before? Or have you seen the same the problem 

in slightly different form? 

b. Do you know a rellated problem? Do you know a theorem that 

could be useful? 

c. Look at the unknown! And try to think of a familiar problem 

having the same or a similar unknown.  

d. Here is a problem related to yours and solved before. Could you 

use it? Should you introduce some auxiliaryy element in order to 

make its use possible? 

e. Could you restate the problem? Could yoou restate still 

differently? 

f. Go back to definitions. 

3. Carrying out the plan 

a. Carrying out your plan of the solution, check each step. 

b. Can you see clearlyn that the step is correct?Can you prove that 

it is correct? 
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4. Lookingback 

a. Can you check the result? Can you check the argument? 

b. Can you derive the result differently? Can you see it at a glace? 

c. Can you use the result, or method, for some other problem? 

 

Dalam penelitian ini, kemampuan pemecahan masalah yang dimaksud adalah 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah sesuai dengan 

keempat langkah-langkah yang dinyatakan Polya. 

2.1.8.3 Strategi Pemecahan Masalah 

Polya (1973)  berpendapat bahwa strategi dalam pemecahan masalah adalah 

mencoba-coba, membuat diagram, mencobakan pada soal yang lebih sederhana, 

membuat tabel, menemukan pola, memecahkan tujuan, memperhitungkan setiap 

kemungkinan, berpikir logis, bergerak dari belakang, dan  mengabaikan hal yang tidak 

mungkin. 

 

2.1.8.4 Indikator-indikator Pemecahan Masalah 

Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 506/C/Kep/PP/2004 dalam 

Wardhani (2008: 18) menguraikan indikator-indikator siswa dalam kemampuan 

pemecahan masalah adalah:  

1. menunjukkan pemahaman masalah,  

2. mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah, 

3. menyajikan masalah secara matematik dalam berbagai bentuk,   

4. memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat,  

5. mengembangkan strategi pemecahan masalah,  

6. membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah dan 

7. menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 

 

 

 

2.1.8.5 Penskoran Kemampuan Pemecahan Masalah 
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Pedoman penskoran kemampuan pemecahan masalahyang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut.  

Tabel 2.4 Pedoman Penskoran Kemampuan Pemecahan Masalah 

Tahap 

Penyelesaian 

Masalah 

Hasil Penilaian Skor 

Memahami 

masalah 

a. Tidak upaya untuk memahami masalah 0 

b. Ada upaya untuk memahami masalah tetapi 

menyajikan masalah tidak sistematis atau kurang 

tepat 

1 

c. Menyajikan masalah secara kurang sistematis 2 

d. Mamahami masalah secara lengkap yakni dengan 

menyajikan masalah secara sistematis dan tepat. 
3 

Menentukan 

rencana 

pemecahan 

masalah 

a. Tidak ada upaya untuk merencanakan pemecahan 

masalah 
0 

b. Ada upaya untuk merencanakan pemecahan masalah 

walaupun salah interpretasi sama sekali atau 

perencanaan sama sekali tidak selaras 

1 

c. Sebagian rencana dan model matematika yang 

dibuat benar tetapi sebagian besar salah 
2 

d. Semua perencanaan dan model matematika yang 

dibuat dengan tepat 
3 

Melaksanakan 

rencana 

pemecahan 

masalah 

a. Tanpa jawab atau ada jawab dari perencanaan yang 

tidak tepat 
0 

b. Ada upaya melaksana rencana walaupun ada 

kesalahan perhitungan di beberapa langkah 
1 

c. Penyelesaian  sesuai dengan recana dan semua 

sintaks yang tepat 
2 

Meninjau 

kembali 

pekerjaan 

a. Tidak ada upaya meninjau kembali pekerjaan  0 

b. Meninjau kembali pekerjaan dan menafsirkan solusi 

dengan jawaban yang kurang tepat 
1 

c. Meninjau kembali pekerjaan dan menafsirkan solusi 

dengan jawaban yang tepat 
2 

 Skor maksimum 10 

Pemberian skor kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini mengacu 

pada langkah-langkah pemecahan masalah yang dinyatakan Polya. Selain itu pedoman 

tersebut juga sesuai dengan keterampilan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah yang termuat di dalam Standar Isi SMA Kurikulum Satuan 
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Pendidikan (KTSP). Hal-hal yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah adalah keterampilan memahami masalah, membuat 

model matematika, menyelesaikan masalah, dan menafsirkan solusinya (BSNP, 2006). 

2.1.9 Materi Trigonometri 

2.1.9.1 Perbandingan Trigonometri pada Segitiga Siku-siku 

Segitiga OAB adalah segitiga siku-siku di A. 

 

Gambar 3.1 Segitiga siku-siku 

OA =  = sisi samping sudut α (proyeksi) 

AB =  = sisi depan sudut α (proyektor) 

OB =  = sisi miring (proyektum) 

Perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku OAB tersebut didefinisikan sebagai 

berikut. 

 Sinus α  
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 Cosinus α  

 Tangen α  

 Cosecan α  

 Secan α  

 Cotangen α  

Dari hubungan di atas, diperoleh hubungan sebagai berikut. 

  

  

  

(Sukino, 2007: 53-54) 

2.1.9.2 PerbandinganTrigonometri pada Sudut Khusus 

Sudut khusus adalah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang dapat 

ditentukan nilainya tanpa menggunakan tabel tigonometri atau kalkulator. Sudut-sudut 

khusus antara lain: 0, , , , , , , , dan seterusnya. 
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Tabel 2.5 Perbandingan Trigonometri pada Sudut Khusus 

Perbadingan 

Trigonometri 

Besar Sudut (  

0 
 

 
 

 

 

0 
   

1 

 

1 
   

0 

 

0 
 

1 
 

 

  

 

1 
 

0 

 

1 
 

 

2 
 

  

2 
 

 

1 

(Sukino, 2007: 62) 

2.1.9.3 PerbandinganTrigonometri di Berbagai Kuadran 

Besar sudut α dalam koordinat kartesius dapat dikelompokkan menjadi 4 daerah 

seperti terlihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Letak Kuadran pada Koordinat Kartesius 

Kuadran I 

 

Kuadran II 

 

Kuadran III 

 

Kuadran IV 

 

Y 

X 

0<α<  <α<  

<α<  

 

<α<  
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Dari gambar di atas dapat ditentukan tanda (+/-) nilai perbandingan trigonometri pada 

masing-masing kuadran. 

Di bawah ini adalah perbandingan trigoonometri sudut di berbagai kuadran. 

1) Sudut di Kuadran I (0< α < ) 

  

  

  

2) Sudut di Kuadran II ( < α < ) 

  

  

  

3) Sudut di Kuadran III( < α < ) 

  

  

  

4) Sudut di Kuadran IV( < α < ) 

  

  

  

(Sukino, 2007: 73-81) 
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2.2 Kajian Penelitian yang Relevan  

Penelitian yang relevan merupakan hasil penelitian orang lain yang relevan 

dijadikan titik tolak penelitian ini dalam mencoba melakukan pengulangan, revisi, 

modifikasi, dan sebagainya. Penelitian yang relevan dan selaras dengan judul penelitian 

yang diambil, yaitu “Komparasi Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas X 

Materi Trigonometri antara Pembelajaran MMPdan Pairs Check” adalah sebagai 

berikut.  

1. Savitri (2013) dalam penelitianya yang berjudul “Keefektifan Pembelajaran 

Matematika Mengacu pada Missouri Mathematics Project terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Materi Segiempat Kelas VII SMP N 21 Semarang” 

menyimpulkan bahwa pembelajaran yang mengacu pada Missouri Mathematics 

Project (MMP) efektif meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

2. Novita (2010) dalam penelitianya yang berjudul “Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Pair Checks untuk Meningkatkan Aktivitas, Kreativitas, dan Prestasi Belajar Siswa 

Kelas X-A Pada Materi Fungsi di MA Miftahul Ulum Lenteng-Sumenep” 

menyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Pair Checks dapat meningkatkan aktivitas dan 

kreativitas, serta prestasi belajar matematika siswa. 

3. Lestari dan Linuwih (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Pair Checks Pemecahan Masalah untuk 

Meningkatkan Social Skill Siswa” menyimpulkan "model pembelajaran kooperatif 

tipe Pairs Checks pemecahan masalah dapat meningkatkan social skill siswa." 
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Berdasarkan hasil penelitian Savitri (2013) menunjukan bahwa model 

pembelajaran MMP mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalahsiswa. 

Selain itu,  hasil penelitian Novita (2010), Lestari dan Linuwih (2012) menunjukan 

bahwa model pembelajaran Pairs Check mampu meningkatkan aktivitas, kreativitas, 

prestasi belajar matematika, pemecahan masalah, dan kemampuan social skill. 

Persamaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah 

penerapan model pembelajaran MMP dan Pairs Checks terhadap aspek-aspek kognitif 

siswa. Sedangkan perbedaannya terletak pada materi pelajaran dan aspek yang dinilai 

dalam penelitian yakni aspek kemampuan pemecahan masalah. Penelitian yang penulis 

lakukan merupakan penelitian eksperimental. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran matematika di SMA 

N 4 Magelang adalah hasil belajar siswa kelas X pada materi trigonometri tahun 

2012/2013. Hal ini dikuatkan dengan rendahnya daya serap untuk menyelesaikan 

persamaan trigonometri dari sekolah tersebut pada hasil ujian nasional 2011/2012. 

Selain itu, hasil ulangan trigonometri kelas X tahun pelajaran 2012/2013 yang 

menunjukan 40,2% siswa tidak tuntas dan rata-rata ulangan tersebut sebesar 71,19 

sehingga hasil ulangan tersebut masih di bawah KKM mata pelajaran matematika yaitu 

76. Selain itu, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi 

tersebut. Hal itu disebabkan banyaknya konsep abstrak pada materi trigonometri yang 

menuntut siswa untuk menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah. Selain itu, alasan 
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lain yang penyebab rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa adalah pemilihan 

model pembelajaran yang belum tepat. 

Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan mempengaruhi kemampuan 

pemecahan masalah siswa menjadi lebih baik. Model yang dapat dijadikan alternatif 

dalam pencapaian ketuntasan belajar pada aspek kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas X materi trigonometri adalah MMP. Model pembelajaran lain yang diduga 

mampu mencapai ketuntasan belajar pada aspek kemampuan pemecahan siswa kelas X 

materi trigonometri adalah Pairs Check. Model pembelajaran MMP dan Pairs Check 

memberikan kebebasan kepada siswa untuk aktif dalam banyak berlatih dan 

mengerjakan soal-soal pemecahan masalah. 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah yang telah dirumuskan 

yang belum diuji kebenarannya sehingga dapat dipertegas atau ditolak secara empiris 

(Sugiyono 2012: 96).  Berdasarkan landasan teori yang mencakup tinjauan pustaka, 

hasil penelitian yang relevan,dan kerangka berpikir, maka penulis merumuskan 

hipotesis adalah  sebagai berikut. 

1. Kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X materi trigonometri dengan 

menggunakan model pembelajaran MMP mencapai ketuntasan belajar. 

2. Kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X materi trigonometri dengan 

menggunakan model pembelajaran Pairs Check mencapai ketuntasan belajar. 
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3. Terdapat perbedaan  kemampuan  pemecahan masalah siswa kelas X materi 

trigonometri antara model pembelajaran MMP, model pembelajaran Pairs 

Check, dan model pembelajaran Direct Instruction. 

Hal tersebut diuraikan sebagai berikut. 

a. Terdapat perbedaan signifikan antara kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas X materi trigonometri model pembelajaran 

MMP dengan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X materi 

trigonometri model pembelajaran Direct Instruction. 

b. Terdapat perbedaan signifikan antara kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas X materi trigonometri model pembelajaran 

Pairs Check dengan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X materi 

trigonometri model pembelajaran Direct Instruction. 

c. Terdapat perbedaan signifikan kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas X materi trigonometri model pembelajaran MMP 

dengan  kemampuan  pemecahan masalah siswa kelas X materi trigonometri 

model pembelajaran Pairs Check. 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen karena penelitian ini untuk 

menguji hipotesis berkaitan dengan hubungan sebab akibat yaitu mengetahui adanya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang sudah ditentukan sejak awal 

penelitian. 

3.2 Subyek Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi merupakan totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung 

ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari 

semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya 

(Sudjana, 2005: 6). Populasi dari penelitian eksperimen ini adalah semua siswa kelas X 

semester genap SMA 4 Magelang tahun pembelajaran 2013/2014.  

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Sugiyono, 2010:62). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

cluster random sampling pada populasi yang telah dilakukan uji homogenitas, sehingga 

tes uji homogen populasi bersifat homogen. Selain itu, populasi diasumsikan homogen 

yang didasari pada materi yang di dapat siswa berdasarkan kurikulum yang sama, siswa 

mendapatkan jumlah jam pelajaran matematika yang sama, siswa diajar oleh guru yang 
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relatf sama, dan siswa yang menjadi subjek penelitian duduk pada kelas paralel yang 

sama.  

Penelitian ini mengambil tiga kelas sebagai sampel penelitian di SMA Negeri 4 

Magelang. Tiga kelas tersebut adalah kelas X-5, X-6, dan X-7. Dalam penelitian ini, 

kelas X-6 menjadi kelas eksperimen 1, kelas X-7 menjadi kelas eksperimen 2, dan kelas 

X-5 menjadi kelas kontol. Kelas eksperimen diberi treatment berupa pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran MMP yakni kelas eksperimen 1 dan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Pairs Check yakni kelas 

eksperimen 2. Selain itu peneliti juga mengambil dua kelas sebagai kelas uji coba 

instrument yaitu kelas X-1 untuk kelas uji coba 1 dan kelas X-3 untuk kelas uji coba 2. 

3.3 Variabel Penelitian 

Sugiyono (2012:2) berpendapat bahwa variabel adalah segala sesuatu yang 

berbentukapa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.Variabel dalam 

penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

3.3.1 Variabel Bebas dan Variabel Terikat 

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya 

variabel terikat (Sugiyono, 2010: 4). Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012: 

61). Variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini diuraikan pada bagan 4.1.  
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Variabel Bebas Variabel Terikat 

 
Bagan 4.1 Variabel Bebas dan Variabel Terikat Penelitian 

3.4 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan posttest-only control design dengan menggunakan pola 

rancangan berikut. 

Tabel 3.1 Rancangan Eksperimen 

Kelas Perlakuan Posttest 

Kelas eksperimen 1 X1 O 

Kelas eksperimen 2 X2 O 

Kelas kontrol  O 

(Sugiyono, 2012: 112) 

Keterangan : 

X1= model pembelajaran MMP 

X2= model pembelajaran Pairs Check 

O= tes hasil kemampuan pemecahan masalah 

 

Model Pembelajaran MMP 

Model Pembelajaran Pairs Check 

Model Pembelajaran Direct 

Instruction 

Kemampuan pemecahan masalah 

siswa pada materi trigonometri 

Kemampuan pemecahan masalah 

siswa pada materi trigonometri 

Kemampuan pemecahan masalah 

siswa pada materi trigonometri 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto, 2010: 203). Pengumpulan data penelitian 

ini menggunakan beberapa metode, antara lain sebagai berikut. 

3.5.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

gambaran umum sekolah, memperoleh data tentang nama siswa yang akan menjadi 

sampel penelitian dan data nilai ulangan akhir semester gasal mata pelajaran 

matematika tahun pelajaran 2013/2014. Data tersebut untuk menguji normalitas, 

homogenitas, dan kesamaan rata-rata. Data nilai ulangan siswa semester gasal tahun 

pelajaran 2013/2014 dan nama siswa dapat dilihat pada lampiran 2, 3, 4, dan 5. 

3.5.2 Metode Tes 

Menurut Arikunto (2010: 193) tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta 

alat-alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Pemberian tes 

dilakukan untuk memperoleh data tentang kemampuan pemecahan masalah materi 

trigonometri. Tes dilakukan pada akhir pembelajaran di kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol. Soal tes yang akan diberikan tersebut, sudah diujicobakan terlebih dahulu pada 

kelas uji coba. Soal tes yang sudah dianalisis dan dinyatakan valid itulah yang diberikan 

sebagai soal evaluasi pada ketiga kelas sampel. 
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3.5.3 Metode Observasi 

Metode observasi digunakan untuk mengetahui kemampuan guru dalam 

pelaksanaan model pembelajaran MMP di kelas eksperimen 1, model pembelajaran 

Pairs Check di kelas eksperimen 2, dan model pembelajaran Direct Instruction di kelas 

kontrol yang berupa lembar observasi peneliti. Lembar observasi peneliti digunakan 

untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan peneliti apakah sesuai 

dengan RPP. Selain itu, dalam penelitian ini dilakukan pengamatan/observasi keaktivan 

siswa pada ketiga kelas sampel dengan menggunakan lembar aktivitas siswa. Lembar 

observasi peneliti dan lembar pengamatan keaktivan siswa dapat dilihat pada lampiran 

50 dan 51. 

3.6 Instrumen Penelitian 

3.6.1 Materi dan Bentuk Tes 

Materi tes yang digunakan adalah materi pokok trigonometri. Bentuk tes berupa 

soal esai (uraian). Tes esai adalah sejenis tes kemampuan belajar yang memerlukan 

jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata (Arikunto, 2007:162). 

Kebaikan tes uraian adalah sebagai berikut.  

1. Mudah disiapkan dan disusun.  

2. Tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan.  

3. Mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam 

bentuk kalimat yang bagus.  

4. Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya 

bahasa dan caranya sendiri.  
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5. Dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami sesuatu masalah yang diteskan.  

 

3.6.2 Metode Penyusunan Perangkat Tes 

Penyusunanperangkat tes dilakukan dengan langkah sebagai berikut.  

1. Melakukan pembatasan materi yang diujikan.  

2. Menentukan tipe soal.  

3. Menentukan jumlah butir soal.  

4. Menentukan waktu mengerjakan soal.  

5. Membuat kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal pemecahan masalah dapat dilihat pada 

lampiran 21. 

6. Menuliskan petunjuk mengerjakan soal, bentuk lembar jawab, kunci jawaban dan 

penentuan skor. Kunci jawaban dan pedoman penentuan skor soal uji coba 1 dan 

soal uji coba 2 (kemampuan pemecahan masalah) dapat dilihat pada lampiran 23 

dan 25. 

7. Menulis butir soal.  

8. Mengujicobakan instrumen. Soal uji coba 1 dan soal uji coba 2 (kemampuan 

pemecahan masalah) dapat dilihat pada lampiran 22 dan 24. 

9. Menganalisis hasil uji coba dalam hal validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat 

kesukaran. Analisis hasil uji coba dapat dilihat pada lampiran 13, 14, dan 15. 

10. Memilih item soal yang sudah teruji berdasarkan analisis yang sudah dilakukan.  
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3.7 Analisis Instrumen Penelitian 

3.7.1 Validitas 

Anderson, sebagaimana dikutip oleh Arikunto (2007: 65), mengungkapkan 

bahwa sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. 

Instrumen dalam penelitian ini berupa tes sehingga validitas yang digunakan adalah 

construct validity (validitas konstruksi) dan content validity (validitas isi). Validitas 

konstruksi dilakukan setelah instrumen dibuat sesuai dengan aspek-aspek yang akan 

diukur kemudian dikonsultasikan dengan para ahli. Setelah itu, instrumen diujicobakan 

dan dianalisis dengan uji tertentu. Sugiyono (2012: 182) menyatakan bahwa untuk 

instrumen yang berbentuk tes, pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan 

membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. 

Selanjutnya validitas isi dikonsultasikan dengan ahli, diujicobakan, dan dianalisis 

dengan analisis item atau uji beda. 

Analisis item dalam penelitian ini menggunakan rumus yang dikemukakan oleh 

Pearson dalam Arikunto (2007: 72), yang dikenal dengan rumus korelasi product 

moment sebagai berikut. 

 
Keterangan:  : Koefisien korelasi antara X dan Y  

 N : Banyaknya subjek/siswa yang diteliti  

  : Jumlah skor tiap butir soal  

  : Jumlah skor total  

 : Jumlah kuadrat skor butir soal  

 : Jumlah kuadrat skor total 

 



45 
 

Hasil perhitungan  dikonsultasikan pada tabel kritis r product moment, dengan taraf 

signifikansi . Jika  maka soal tersebut valid. Dalam hal lain soal 

tidak valid. 

Hasil analisis validitas butir soal tes kemampuan pemecahan masalah pada uji 

coba 1 adalah dari 10 soal yang diujicobakan, sembilan soal memenuhi kriteria valid 

dan satu soal tidak valid. Soal dinyatakan valid jika dalam analisa validitas butir soal 

diperoleh harga rxy> rtabel, (dengan nilai rtabel diperoleh dari tabel product moment 

dengan banyaknya sampel (n)=20 dan taraf signifikasi (α)=0,05 diperoleh rtabel=0,444. 

Dari hasil analisis validitas, soal nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 memiliki harga rxy> rtabel 

sehingga soal-soal tersebut dikatakan valid sedangkan soal nomor 10 dinyatakan tidak 

valid. Analisis validitas butir soal uji coba 1 dapat dilihat pada Lampiran 13 dan 14. 

Hasil analisis validitas butir soal tes kemampuan pemecahan masalah pada uji 

coba 2 adalah dari 10 soal yang diujicobakan delapan soal memenuhi kriteria valid dan 

dua soal tidak valid. Soal dinyatakan valid jika dalam analisa validitas butir soal 

diperoleh harga rxy> rtabel, (dengan nilai rtabel diperoleh dari tabel product moment 

dengan banyaknya sampel (n)=28 dan taraf signifikasi (α)=0,05 diperoleh rtabel=0,374, 

dikarenakan soal nomor 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10 harga rxy> rtabel maka soal-soal tersebut 

dikatakan valid sedangkan soal nomor 1 dan 3 dinyatakan tidak valid. Analisis validitas 

butir soal tes kemampuan pemecahan masalah uji coba 2 dapat dilihat pada Lampiran 

16. 

 



46 
 

 

3.7.2 Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dikatakan 

memiliki taraf kepercayaan tinggi apabila tes tersebut dapat memberikan hasil yang 

tetap. Instrumen yang baik adalah instrumen yang dapat dengan ajeg memberikan data 

yang sesuai dengan kenyataan (Arikunto, 2007: 86). Reliabilitas tes pada penelitian ini 

diukur dengan menggunakan rumus alpha sebagai berikut. 

 
Keterangan: 

 : reliabilitas tes secara keseluruhan 

  : banyaknya item 

 : jumlah varians skor tiap-tiap item  

 : varians total 

dengan rumus varians : 

 

Keterangan:  

X: skor pada belah awal dikurangi skor pada belah akhir; 

N: jumlah peserta tes. 

(Arikunto, 2007:109-110) 

Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu nilai  dikonsultasikan dengan harga  tabel, 

jika  maka item tes yang di uji cobakan reliabel. 

Hasil analisis reliabilitas butir soal tes kemampuan pemecahan masalah pada uji 

coba 1 menunjukan r11 = 0,808 dan pada uji coba 2 menunjukan r11 = 0,811. Hasil tes 

dinyatakan reliabel apabila besarnya indeks reliabilitas yang diperoleh telah melebihi 

harga rtabel = 0.374. Karena r11> rtabel, maka instrumen soal tes kemampuan pemecahan 
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masalah tersebut reliabel. Analisis reliabilitas butir soal tes kemampuan pemecahan 

masalah uji coba 2 dapat dilihat pada Lampiran 17. 

3.7.3 Taraf Kesukaran 

Soal yang baik menurut Arikunto (2007: 207) adalah soal yang tidak terlalu 

mudah dan soal yang tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah akan menyebabkan 

siswa tidak tertarik untuk memecahkannya, sedangkan soal yang terlalu sulit akan 

menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak bersemangat untuk mencoba lagi. 

Menurut Suherman, sebagaimana dikutip oleh Mustafidah (2009: 4) untuk 

mencari indeks kesukaran soal uraian digunakan rumus sebagai berikut. 

 

Keterangan  

IK : indeks kesukaran  

A : jumlah skor kelompok atas  

B : jumlah skor kelompok bawah  

 : jumlahsiswa kelompok atas atau bawah  

 : skor tertinggi setiap soal uraian  

 : skor terendah setiap soal uraian  

Klasifikasi taraf kesukaran : 

IK ≤ 0,00, soal terlalu sukar 

0,00< IK <0,30, soal sukar  

0,30≤ IK <0,70, soal sedang  

0,70≤ IK < 1,00, soal mudah  

IK = 1,00, soal terlalu mudah 

Hasil analisis taraf kesukaran butir soal tes kemampuan pemecahan masalah 

pada uji coba 1 adalah semua butir soal berkriteria mudah. Sedangkan hasil analisis 

taraf kesukaran butir soal tes kemampuan pemecahan masalah pada uji coba 2 adalah 

sebagai berikut. 
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1. Soal dengan kriteria mudah yaitu nomor 1 dan 2. 

2. Soal dengan kriteria sedang yaitu nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. 

3. Soal dengan kriteria sukar yaitu nomor 10. 

Analisis taraf kesukaran butir soal tes kemampuan pemecahan masalah uji coba 

2 dapat dilihat pada lampiran 15 dan 18. 

3.7.4 Daya Pembeda 

Arikunto (2007: 211) berpendapat daya pembeda soal adalah kemampuan suatu 

soal untuk membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa 

yang kurang pandai (berkemampuan rendah).  

Menurut Suherman, sebagaimana dikutip oleh Mustafidah (2009: 4) untuk 

mencari indeks daya pembeda uraian digunakan rumus sebagai berikut. 

 

Keterangan:  

 : daya pembeda  

 : jumlah skor kelompok atas  

 : jumlah skor kelompok bawah  

 : jumlah siswa kelompok atas atau bawah 

 : skor tertinggi setiap soal uraian  

 : skor terendah setiap soal uraian  

Klasifikasi daya pembeda : 

DP ≤ 0,00, jelek sekali  

0,00< DP ≤0,20, jelek  

0,20<DP ≤0,40, cukup  

0,40<DP ≤ 0,70, baik  

0,70 < DP ≤ 1,00, sangat baik 

Hasil analisis daya pembeda butir soal tes kemampuan pemecahan masalah pada 

uji coba 1 adalah sebagai berikut. 
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1. Tidak ada soal yang dinyatakan sebagai soal dengan kriteria daya beda sangat baik. 

2. Tiga soal dinyatakan sebagai soal dengan daya beda jelek, yaitu nomor 1, 2, dan 3. 

3. Lima soal dinyatakan sebagai soal dengan daya beda cukup, yaitu nomor 6, 7, 4, 5, 

dan 10. 

4. Dua soal dinyatakan sebagai soal dengan daya beda baik, yaitu nomor 8 dan 9. 

Hasil analisis daya pembeda butir soal tes kemampuan pemecahan masalah pada 

uji coba 2 adalah sebagai berikut. 

1. Tidak ada soal yang dinyatakan sebagai soal dengan kriteria daya beda sangat baik. 

2. Dua soal dinyatakan sebagai soal dengan daya beda baik, yaitu nomor 4 dan 9. 

3. Empat soal dinyatakan sebagai soal dengan daya beda cukup, yaitu nomor 3, 5, 6, 7, 

8, dan 10. 

4. Soal nomor 1 dan 2 masuk kedalam kriteria soal yang jelek. 

Kriteria analisis daya pembeda butir soal tes kemampuan pemecahan masalah uji 

coba 2 dapat dilihat pada lampiran 15 dan 19. 

Berdasarkan hasil analisis butir soal tes kemampuan pemecahan masalah pada 

uji coba 1, diperoleh hasil bahwa dari 10 soal yang diujicobakan hanya 2 soal yang 

memenuhi syarat untuk digunakan dalam mengukur kemampuan pemecahan masalah, 

yaitu soal nomor 8 dan 9. Sedangkan 8 soal lainnya diperbaiki. Selanjutnya 8 soal yang  

telah diperbaiki digabung dengan 2 soal yang memenuhi syarat untuk diujicobakan 

kembali pada tes uji coba 2. Lembar hasil analisis butir soal uji coba 1 (validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda) dapat dilihat pada lampiran 14. 



50 
 

Berdasarkan hasil analisis butir soal tes kemampuan pemecahan masalah pada 

uji coba 2, diperoleh hasil bahwa dari 10 soal yang diujicobakan hanya 5 soal yang 

dapat digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah yaitu nomor 4, 6, 7, 

9, dan 10 dengan pertimbangan soal-soal tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut. 

1. Soal dinyatakan reliabel. 

2. Semua soal dinyatakan kedalam soal valid. 

3. Indeks daya beda soal dikriteriakan sebagai soal dengan daya beda baik dan cukup. 

4. Soal yang digunakan adalah soal yang mempunyai kriteria tingkat kesukaran 

sedang dan sukar. Empat soal berkriteria sedang yaitu nomor 4, 6, 7, dan 9. Satu 

soal berkriteria sukar yaitu nomor 10. 

Secara keseluruhan soal telah memenuhi seluruh indikator kemampuan 

pemecahan masalah materi trigonometri kompetensi dasar melakukan manipulasi 

aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, 

persamaan dan identitas trigonometri. Lembar hasil analisis butir soal uji coba 2 

(validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda) dapat dilihat pada 

lampiran 20. 

3.8 Teknik Analisis Data  

3.8.1 Analisis Data Awal 

Data tahap awal diperoleh dari hasil nilai Ulangan Akhir Sekolah semester gasal 

tahun ajaran 2013/2014. 
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3.8.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sebaran sampel 

penelitian yang diambil berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji kolmogorov-smirnov. Menurut Siegel (1994: 59) rumus 

yang digunakan untuk uji normalitas dengan uji kolmogov-smirnov adalah: 

 

Keterangan:  

: fungsi berditribusi frekuensi kumulatif yang sepenuhnya ditentukan, 

yakni distibusi kumulatif teoritis di bawah  artinya untuk harga N 

yang sebarang besanya, harga  adalah proporsi kasus yang 

diharapkan mempunyai skor yang sama atau kurang daripada . 

: distribusi frekuensi yang diobservasi dari suatu sampel random 

dengan N observasi. Dimana  adalah sembarang skor yang mungkin, 

, dimana  sama dengan banyaknya observasi yang sama 

atau kurang dari . 

Uji kolmogorov-smirnov dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan 

software SPSS 17. Hipotesis yang digunakan untuk uji normalitas adalah sebagai 

berikut. 

 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Kriteria dalam uji normalitas ini adalah terima  jika nilai  (Sukestiyarno, 

2010: 39). 

3.8.1.2 Uji Homogenitas 
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Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah ketiga kelompok 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika ketika kelompok mempunyai varians 

yang sama maka ketiga kelompok tersebut dikatakan homogen. Uji homogenitas dalam 

penelitian ini menggunakan Levene Test. Levene Test adalah alternatif dari Bartlet Test. 

Menurut Levene (2003) rumus yang digunakan dalam uji Levene Test adalah: 

 

 

Keterangan : 

W : hasil tes 

  : jumlah grup berbeda yang masuk dalam sampel 

 : total sampel 

 : jumlah sampel grup  

 : nilai sampel  dari grup  

 

 , adalah mean dari semua . 

 , adalah mean dari  untuk grup . 

Uji homogenitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan software 

SPSS 17. Hipotesis yang digunakan untuk uji homogenitas adalah sebagai berikut. 

 : varians berdistibusi homogen. 

 : varians tidak berdistribusi homogen. 
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Kriteria dalam uji homogenitas ini adalah terima  jika nilai  (Sukestiyarno, 

2010:39). 

 

3.8.1.3 Uji Perbedaan Rata-rata (ANAVA Satu Arah) 

Uji perbedaan rata-rata data awal bertujuan untuk mengetahui apakah ketiga 

sampel mempunyai rata-rata kemampuan yang sama atau tidak. Uji perbedaan rata-rata 

dalam penelitian ini menggunakan uji ANAVA (Analisis Varians) Satu Arah. Sugiyono 

(2010: 171-172) menjelaskan bahwa langkah-langkah uji ANAVA satu arah adalah 

sebagai berikut. 

1. Menghitung Jumlah Kuadrat Total ( ) dengan rumus: 

. 

2. Menghitung Jumlah Kuadrat Antar Kelompok ( ) dengan rumus: 

. 

3. Menghitung Jumlah Kuadrat Dalam Kelompok ( ) dengan rumus: 

. 

4. Menghitung Mean Kuadrat Antar Kelompok ( ) dengan rumus: 

. 

5. Menghitung Mean Kuadrat Dalam Kelompok ( ) dengan rumus: 

. 

6. Menghitung F hitung ( ) dengan rumus: 

. 

7. Membandingkan harga F hitung F tebel dengan dk pembilang (m-1) 

dan dk penyebut (N-1). Harga F hasil perhitungan tersebut selanjutnya 

disebut F hitung, yang berdistribusi F dengan dk pembilang (m-1) dan 

dk penyebut (N-1) tertentu. Ketentuan pengujian hipotesis: Bila harga 

F hitung lebih kecil atau sama dengan harga F tabel (Fh≤Ft) maka Ho 

diterima, dan Ha ditolak, sebaliknya bila Fh>Ft, maka Ha diterima dan 

Ho ditolak. 

8. Membuat kesimpulan pengujian hipotesis: Ho diterima atau Ho ditolak. 
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Uji perbedaan rata-rata(ANAVA satu arah) dalam penelitian ini dihitung dengan 

menggunakan software SPSS 17. Hipotesis yang digunakan untuk uji ANAVA satu arah 

adalah sebagai berikut. 

 : , artinya ketiga sampel mempunyai rata-rata kemampuan yang sama. 

 : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku, artinya terdapat paling sedikit 

satu sampel yang memiliki rata-rata kemampuan yang berbada. 

Kriteria dalam uji homogenitas ini adalah terima  jika nilai 

. 

3.8.2 AnalisisData Akhir 

3.8.2.1 Uji Hipotesis 1 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan 

masalahsiswa pada materi trigonometri dengan model pembelajaran MMP mencapai 

KKM. Siswa dikatakan tuntas belajar apabila hasil belajar siswa dalam aspek 

pemecahan masalah telah mencapai kriteria ketuntasan minimal belajar secara 

individual 76 dan secara klasikal minimal 77% dari jumlah siswa yang ada di kelas 

tersebut telah tuntas belajar. 

 Uji ketuntasan belajar individu 

Uji ketuntasan belajar individu menggunakan uji , yakni uji kesamaan rata-rata 

pihak kanan. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

H0: , artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang mendapatkan model 

pembelajaran MMP belum  mencapai KKM 
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H1: , artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang mendapatkan model 

pembelajaran MMP telah mencapai KKM 

Rumus yang digunakan yaitu: 

 

 

Keterangan:  

 : uji  

 : rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

: rata-rata kriteria ketuntasan belajar minimal, yakni 76.  

 : simpangan baku 

 : banyaknya anggota sampel. 

Setelah diperoleh nilai , kemudian dibandingkan dengan  dengan peluang 

, taraf signifikan 5% dan . Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 

jika  (Sudjana, 2005: 231). 

 Uji ketuntasan belajar klasikal 

Uji ketuntasan belajar klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak. Hipotesis 

statistikanya adalah sebagai berikut. 

 artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang mendapatkan model 

pembelajaran MMP tidak mencapai KKM 
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 artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang mendapatkan model 

pembelajaran MMP mencapai KKM 

Rumus yang digunakan yaitu: 

 

Keterangan: 

x : banyaknya siswa yang tuntas 

n  : banyaknya anggota kelas eksperimen 

   : proporsikriteria ketuntasan belajar minimal, yaitu 77%  

Kriteria pengujian: terima  jika  dimana  didapat dari daftar normal 

baku dengan peluang  (Sudjana, 2005: 234) 

 

3.8.2.2 Uji Hipotesis 2 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan 

masalahsiswa pada materi trigonometri dengan model pembelajaran Pairs Check 

mencapai KKM. Siswa dikatakan tuntas belajar apabila hasil belajar siswa dalam 

aspek pemecahan masalah telahmencapai kriteria ketuntasan minimal belajar secara 

individual 76 dan secara klasikal minimal 77% dari jumlah siswa yang ada di kelas 

tersebut telah tuntas belajar. 

 Uji ketuntasan belajar individu 
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Uji ketuntasan belajar individu menggunakan uji , yakni uji kesamaan rata-rata 

pihak kanan. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

H0: , artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang memperoleh model 

pembelajaran Pairs Check belum  mencapai KKM 

H1: , artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang memperoleh model 

pembelajaran Pairs Check telah mencapai KKM 

Rumus yang digunakan yaitu: 

 

 

Keterangan:  

 : uji  

 : rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

: rata-rata kriteria ketuntasan belajar minimal, yakni 76.  

 : simpangan baku 

 : banyaknya anggota sampel. 

Setelah diperoleh nilai , kemudian dibandingkan dengan  dengan peluang 

, taraf signifikan 5% dan . Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 

jika  (Sudjana, 2005: 231). 

 Uji ketuntasan belajar klasikal 

Hipotesis statistikanya adalah sebagai berikut. 
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 artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang memperoleh 

model pembelajaran Pairs Check tidak mencapai KKM 

 artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang memperoleh 

model pembelajaran Pairs Check mencapai KKM 

Rumus yang digunakan yaitu: 

 

Keterangan: 

x : banyaknya siswa yang tuntas 

n  : banyaknya anggota kelas eksperimen 

   : proporsikriteria ketuntasan belajar minimal, yaitu 77%  

Kriteria pengujian: terima  jika  dimana  didapat dari daftar normal 

baku dengan peluang  (Sudjana, 2005: 234) 

3.8.2.3 Uji Hipotesis 3 

Uji perbedaan rata-rata data akhir bertujuan untuk mengetahui apakah ketiga 

sampel mempunyai rata-rata kemampuan pemecahan masalah yang sama atau tidak. Uji 

perbedaan rata-rata dalam penelitian ini menggunakan uji ANAVA(Analisis Varians) 

Satu Arah.  Sugiyono (2010: 171-172) menjelaskan bahwa langkah-langkah uji 

ANAVA satu arah adalah sebagai berikut. 

1. Menghitung Jumlah Kuadrat Total ( ) dengan rumus: 
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. 

2. Menghitung Jumlah Kuadrat Antar Kelompok ( ) dengan rumus: 

. 

3. Menghitung Jumlah Kuadrat Dalam Kelompok ( ) dengan rumus: 

. 

4. Menghitung Mean Kuadrat Antar Kelompok ( ) dengan rumus: 

. 

5. Menghitung Mean Kuadrat Dalam Kelompok ( ) dengan rumus: 

. 

6. Menghitung F hitung ( ) dengan rumus: 

. 

7. Membandingkan harga F hitung F tebel dengan dk pembilang (m-1) 

dan dk penyebut (N-1). Harga F hasil perhitungan tersebut selanjutnya 

disebut F hitung, yang berdistribusi F dengan dk pembilang (m-1) dan 

dk penyebut (N-1) tertentu. Ketentuan pengujian hipotesis: Bila harga 

F hitung lebih kecil atau sama dengan harga F tabel (Fh≤Ft) maka Ho 

diterima, dan Ha ditolak, sebaliknya bila Fh>Ft, maka Ha diterima dan 

Ho ditolak. 

8. Membuat kesimpulan pengujian hipotesis: Ho diterima atau Ho ditolak. 

Uji perbedaan rata-rata (ANAVA satu arah) dalam penelitian ini dihitung dengan 

menggunakan software SPSS 17. Hipotesis yang digunakan untuk uji ANAVA satu arah 

adalah sebagai berikut. 

: , artinya tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah dengan antara model pembelajaran MMP, model pembelajaran Pairs 

Check, dan model pembelajaran Direct Instruction. 

: paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku, artinya terdapat perbedaan 

rata-rata kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran MMP, 

model pembelajaran Pairs Check, dan model pembelajaran Direct Instruction. 
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Kriteria dalam uji ANAVA ini adalah terima  jika nilai 

. 

Setelah dilakukan uji ANAVA maka data selanjutnya diuji menggunakan uji 

post hoc/uji lanjut Tukey.  Rumus yang digunakan adalah: 

 

Keterangan: 

 = treatment/group mean 

 = number per treatment/group 

= Mean square within. 

(Hall, 1998) 

Hall (1998) menjelaskan langkah-langkah Uji Post Hoc Tukey adalah sebagai 

berikut. 

1. Calculate an analysis of variance (e.g., One-way between-subjects 

ANOVA). 

2. Select two means and note the relevant variables (Means, Mean Square 

Within, and number per condition/group). 

3. Calculate Tukey's test for each mean comparison. 

4. Check to see if Tukey's score is statistically significant with Tukey's 

probability/critical value table taking into account appropriate dfwithin 

and number of treatments. 

Uji lanjut Tukey dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan software 

SPSS 17. Pasangan hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 
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(1) , artinya kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran 

MMP tidak lebih baik atau sama dengan kemampuan pemecahan masalah 

dengan model pembelajaran Direct Instruction. 

, artinya kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran 

MMP lebih baik dari kemampuan pemecahan masalah dengan model 

pembelajaran Direct Instruction. 

(2) , artinya kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran 

Pairs Check tidak lebih baik atau sama dengan kemampuan pemecahan 

masalah dengan model pembelajaran Direct Instruction. 

, artinya kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran 

Pairs Check lebih baik dari kemampuan pemecahan masalah dengan 

model pembelajaran Direct Instruction. 

(3) , artinya kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran 

MMP tidak lebih baik atau sama dengan kemampuan pemecahan masalah 

dengan model pembelajaran Pairs Check. 

, artinya kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran 

MMP lebih baik daria kemampuan pemecahan masalah dengan model 

pembelajaran Pairs Check. 

Kriteria pengujian: terima  jika nilai . 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil  

4.1.1 Hasil Analisis Data Awal 

Analisis tahap awal dilakukan untuk mengetahui apakah sampel dalam 

penelitian berawal dari keadaan awal yang sama. Sampel terdiri dari 3 kelas yaitu  kelas 

X-5 (kelas kontrol), kelas X-6 (kelas eksperimen 1), dan kelas X-7 (kelas eksperimen 2). 

Analisis tahap awal dilakukan pada data hasil nilai Ulangan Akhir Sekolah semester 
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gasal tahun ajaran 2013/2014 ketiga kelas, dengan uji normalitas, uji homogenitas, dan 

uji perbedaan rata-rata (ANAVA satu arah). 

4.1.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sebaran sampel penelitian 

yang diambil berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas data 

awal menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan alat bantu program SPSS 17.0. 

Hipotesis yang digunakan untuk uji normalitas adalah sebagai berikut. 

 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Kriteria dalam uji normalitas ini adalah terima  jika nilai . Hasil 

output uji normalitas data awal dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 Hasil Output Uji Normalitas Data Awal 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 

 
Statistic df Sig. 

nilai .087 96 .072 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS 17.0 diperoleh 

nilai . yang sama dari ketiga kelas, yakni . Jelas  

sehingga  diterima. Artinya, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

4.1.1.2 Uji Homogenitas 
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Uji homogenitas dilakukan untuk menentukan apakah sampel penelitian berasal 

dari kondisi yang sama (homogen) atau tidak. Uji homogenitas dilakukan dengan 

penyelidikan apakah ketiga sampel mempunyai varians yang sama atau tidak. Dalam 

penelitian ini, uji homogenitas data awal menggunakan uji Levene dengan alat bantu 

program SPSS 17.0. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 

 : varians berdistibusi homogen. 

 : varians tidak berdistribusi homogen. 

Kriteria dalam uji homogenitas ini adalah terima  jika nilai . Hasil 

output uji homogenitas data awal dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut. 

 

 

Tabel 4.2 Hasil Output Uji Homogenitas Data Awal 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.676 2 93 .511 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS 17.0 diperoleh 

 sehingga  diterima. Artinya, varians berdistribusi homogen. 

4.1.1.3 Uji Perbedaan Rata-rata (ANAVA Satu Arah) 

Uji perbedaan rata-rata data awal bertujuan untuk mengetahui apakah ketiga 

sampel mempunyai rata-rata kemampuan yang sama atau tidak. Dalam penelitian ini, uji 



65 
 

perbedaan rata-rata data awal menggunakan uji ANAVA satu arah dengan alat bantu 

program SPSS 17.0. Hipotesis yang digunakan untuk uji ANAVA satu arah adalah 

sebagai berikut. 

 : , artinya ketiga sampel mempunyai rata-rata kemampuan yang sama. 

 : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku, artinya terdapat paling sedikit 

satu sampel yang memiliki rata-rata kemampuan yang berbada. 

Kriteria dalam uji perbedaan rata-rata ini adalah terima  jika nilai . 

Hasil output uji ANAVA satu arah data awal dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut. 

 

 

 

Tabel 4.3 Hasil Output Uji ANAVA Satu Arah Data Awal 

ANOVA 

nilai 

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 178.083 2 89.042 .665 .517 

Within Groups 12449.250 93 133.863   

Total 12627.333 95    

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS 17.0 diperoleh 

 sehingga  diterima. Artinya, ketiga sampel mempunyai rata-rata 

kemampuan yang sama. 
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4.1.2 Hasil Analisis Data Akhir 

4.1.2.1 Uji Normalitas Data Kemampuan Pemecahan Masalah 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sebaran sampel penelitian 

yang diambil berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas data 

awal menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan alat bantu program SPSS 17.0. 

Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah: Hipotesis yang digunakan untuk uji 

normalitas adalah sebagai berikut. 

 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Kriteria pengujian hipotesis adalah terima  ditrima jika nilai . 

Hasil Output SPSS uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut. 

 

 

Tabel 4.4 Hasil Output Normalitas Data Akhir 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 

 
Statistic df Sig. 

nilai .078 80 .200
*
 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS 17.0 diperoleh nilai . 

= 0,200  sehingga  diterima. Artinya, data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

4.1.2.2 Uji Homogenitas Data Kemampuan Pemecahan Masalah 
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Uji homogenitas dilakukan untuk menentukan apakah sampel penelitian berasal 

dari kondisi yang sama (homogen) atau tidak. Uji homogenitas dilakukan dengan 

penyelidikan apakah ketiga sampel mempunyai varians yang sama atau tidak. Dalam 

penelitian ini, uji homogenitas data awal menggunakan uji Levene dengan alat bantu 

program SPSS 17.0. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 

 : varians berdistibusi homogen. 

 : varians tidak berdistribusi homogen. 

Kriteria pengujian hipotesis adalah  diterima jika nilai . Hasil 

Output uji homogenitas dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 Hasil Output Uji Homogenitas Data Akhir 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.905 2 77 .409 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS 17.0 diperoleh 

 sehingga  diterima. Artinya, varians berdistribusi homogen. 

4.1.2.3 Uji Hipotesis 1 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah 

siswa pada materi trigonometri dengan model pembelajaran MMP mencapai KKM. 

Siswa dikatakan tuntas belajar apabila hasil belajar siswa dalam aspek pemecahan 

masalah telah  mencapai kriteria ketuntasan minimal belajar secara individual 76 dan 
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secara klasikal minimal 77% dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut telah 

tuntas belajar. 

 Uji ketuntasan belajar individu 

Uji ketuntasan belajar individu menggunakan uji , yakni uji kesamaan rata-rata 

pihak kanan. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi model 

pembelajaran MMP belum  mencapai KKM 

, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi model 

pembelajaran MMP telah mencapai KKM 

Setelah diperoleh nilai , kemudian dibandingkan dengan  dengan peluang 

, taraf signifikan 5% dan . Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 

jika . Selanjutnya dari hasil uji t diperoleh nilai . Karena 

 maka  ditolak dan  diterima. Artinya siswa yang 

dikenai model pembelajaran MMP telah mencapai ketuntasan belajar individu. 

Perhitungan uji t dapat dilihat pada Lampiran 31 a. 

 Uji ketuntasan belajar klasikal 

Uji ketuntasan belajar klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak. Hipotesis 

statistikanya adalah sebagai berikut. 

 artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi model 

pembelajaran MMP belum mencapai KKM 
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artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi model 

pembelajaran MMP telah mencapai KKM 

Kriteria pengujian: tolak  dan terima  jika  dimana  didapat 

dari daftar normal baku dengan peluang . (Sudjana, 2005: 234). Selanjutnya 

dari hasil uji proporsi diperoleh nilai zhitung = 1,97. Karena zhitung = 1,97 > 1,64 maka  

diterima. Artinya siswa yang dikenai model pembelajaran MMP telah mencapai 

ketuntasan belajar klasikal. Perhitungan uji proporsi dapat dilihat pada Lampiran 31 b. 

4.1.2.4 Uji Hipotesis 2 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah 

siswa pada materi trigonometri dengan model pembelajaran Pairs Check mencapai 

KKM. Siswa dikatakan tuntas belajar apabila hasil belajar siswa dalam aspek 

pemecahan masalah telah  mencapai kriteria ketuntasan minimal belajar secara 

individual 76 dan secara klasikal minimal 77% dari jumlah siswa yang ada di kelas 

tersebut telah tuntas belajar. 

 Uji ketuntasan belajar individu 

Uji ketuntasan belajar individu menggunakan uji , yakni uji kesamaan rata-rata 

pihak kanan. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi model 

pembelajaran Pairs Check belum  mencapai KKM 

, artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi model 

pembelajaran Pairs Check telah mencapai KKM 
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Setelah diperoleh nilai , kemudian dibandingkan dengan  dengan peluang 

, taraf signifikan 5% dan . Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 

jika . Selanjutnya dari hasil uji t diperoleh nilai . Karena 

 maka  ditolak dan  diterima. Artinya siswa yang 

dikenai model pembelajaran Pairs Check telah mencapai ketuntasan belajar individu. 

Perhitungan uji t dapat dilihat pada Lampiran 32 a. 

 Uji ketuntasan belajar klasikal 

Hipotesis statistikanya adalah sebagai berikut. 

 artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi model 

pembelajaran Pairs Check belum mencapai KKM 

 artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi model 

pembelajaran Pairs Check telah mencapai KKM 

Kriteria pengujian: terima  jika  dimana  didapat dari daftar 

normal baku dengan peluang . (Sudjana, 2005: 235). Selanjutnya dari hasil uji 

proporsi diperoleh nilai zhitung = 1,84. Karena zhitung = 1,84 > 1,64 maka  ditolak dan 

 diterima. Artinya siswa yang dikenai model pembelajaran Pairs Check telah 

mencapai ketuntasan belajar klasikal. Perhitungan uji proporsi dapat dilihat pada 

Lampiran 32 b. 

4.1.2.5 Uji Hipotesis 3 
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Uji perbedaan rata-rata (ANAVA satu arah) dalam penelitian ini dihitung 

dengan menggunakan software SPSS 17.0. Hipotesis yang digunakan untuk uji ANAVA 

satu arah adalah sebagai berikut. 

: , artinya tidak ada perbedaan signifikan kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas X materi trigonometri antara model pembelajaran MMP, 

model pembelajaran Pairs Check, dan model pembelajaran Direct Instruction. 

: paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku, artinya terdapat perbedaan 

signifikan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X materi trigonometri 

antara model pembelajaran MMP, model pembelajaran Pairs Check, dan model 

pembelajaran Direct Instruction. 

Kriteria dalam uji ANAVA ini adalah terima  jika nilai 

. Hasil analisis uji ANAVA data akhir dapat dilihat 

pada tabel 4.6 sebagai berikut. 

Tabel 4.6 Hasil Output Uji ANAVA Data Akhir 

ANOVA 

Nilai 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3133.310 2 1566.655 18.298 .000 

Within Groups 6592.640 77 85.619   

Total 9725.950 79    

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS 17.0 diperoleh 

 maka  ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa terdapat 

perbedaan signifikan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X materi 

trigonometri antara model pembelajaran MMP, model pembelajaran Pairs Check, dan 

model pembelajaran Direct Instruction. 
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Setelah dilakukan uji ANAVA maka data selanjutnya diuji menggunakan uji 

post hoc/uji lanjut Tukey. Pasangan hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

(1) , artinya kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran 

MMP tidak lebih baik atau sama dengan kemampuan pemecahan masalah 

dengan model pembelajaran Direct Instruction. 

, artinya kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran 

MMP lebih baik dari kemampuan pemecahan masalah dengan model 

pembelajaran Direct Instruction. 

(2) , artinya kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran 

Pairs Check tidak lebih baik atau sama dengan kemampuan pemecahan 

masalah dengan model pembelajaran Direct Instruction. 

, artinya kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran 

Pairs Check berbeda lebih baik dari kemampuan pemecahan masalah 

dengan model pembelajaran Direct Instruction. 

(3) , artinya kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran 

Missouri Mathematics Project (MMP) tidak lebih baik atau sama dengan 

kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran Pairs Check. 

, artinya kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran 

MMP lebih baik dari kemampuan pemecahan masalah dengan model 

pembelajaran Pairs Check. 

Kriteria pengujian: terima  jika nilai . 

Hasil output uji lanjut Tukey data akhir dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut. 
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Tabel 4.7 Hasil Output Uji Lanjut Tukey Data Akhir 

Multiple Comparisons 

Nilai 

Tukey HSD 

(I) kelas 

(J) 

kelas 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1.00 2.00 .45333 2.56823 .983 -5.6844 6.5911 

3.00 13.33333
*
 2.49577 .000 7.3688 19.2979 

2.00 1.00 -.45333 2.56823 .983 -6.5911 5.6844 

3.00 12.88000
*
 2.54609 .000 6.7952 18.9648 

3.00 1.00 -13.33333
*
 2.49577 .000 -19.2979 -7.3688 

2.00 -12.88000
*
 2.54609 .000 -18.9648 -6.7952 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS 17.0 diperoleh 

hasil sebagai berikut. 

(1)  antara kelas eksperimen 1 yang dikenai model pembelajaran MMP dan kelas 

kontrol yang dikenai model pembelajaran Direct Instruction adalah 0,00. Karena 

 maka ditolak dan  diterima. Artinya kemampuan 

pemecahan masalah yang dikenai model pembelajaran MMP lebih baik dari 

kemampuan pemecahan masalah yang dikenai model pembelajaran Direct 

Instruction. 

(2)  antara kelas eksperimen 2 yang dikenai model pembelajaran Pairs Check dan 

kelas kontrol yang dikenai model pembelajaran Direct Instruction adalah 0,00. 

Karena  maka  ditolak dan  diterima. Artinya 

kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran Pairs Check lebih 
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baik dari kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran Direct 

Instruction. 

(3)  antara kelas eksperimen 1 yang dikenai model pembelajaran MMP dan kelas 

eksperimen 2 yang dikenai model pembelajaran Pairs Check adalah 0,983. Karena 

 maka diterima. Artinya kemampuan pemecahan masalah 

dengan model pembelajaran MMP sama dengan kemampuan pemecahan masalah 

dengan model pembelajaran Pairs Check. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian direncanakan terlaksana pada tanggal 17 Februari sampai dengan 8 

Maret 2014 di SMA N 4 Magelang. Namun, penelitian diajukan menjadi tanggal 10 

Februari sampai dengan 8 Maret 2014. Hal ini dikarenakan pada tanggal 17-20 Februari 

2014 diadakan pra UN dan tanggal 3-8 Maret 2014 diadakan Ujian Sekolah sehingga 

pada waktu tersebut siswa yang diteliti libur sekolah. Adapun jadwal pelaksanaan 

penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

 

Tabel 4.8 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 
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Kelas Pertemuan Tanggal Jam Pelajaran Ke 

Eksperimen 1 

Pertemuan I 10 Februari 2014 2-3 (07.45-09.15) 

Pertemuan II 11 Februari 2014 5 (10.15-11.00) 

Pertemuan III 24 Februari 2014 2-3 (07.45-09.15)  

Pertemuan IV 28 Februari 2014 1-2 (08.30-09.50) 

Eksperimen 2 

Pertemuan I 11 Februari 2014 
6-7 (11.00-11.45) 

dan (12.15-13.00) 

Pertemuan II 21 Februari 2014 4 (09.30-10.10) 

Pertemuan III 25 Februari 2014 
6-7 (11.00-11.45) 

dan (12.15-13.00) 

Pertemuan IV 27 Februari 2014 3-4 (08.30-10.00) 

Kontrol 

Pertemuan I 10 Februari 2014 
4-5 (09.15-10.00) 

dan (10.15-11.00) 

Pertemuan II 13 Februari 2014 5 (10.15-11.00) 

Pertemuan III 24 Februari 2014 
4-5 (09.15-10.00) 

dan (10.15-11.00) 

Pertemuan IV 1 Maret 2014 7-8 (12.15-13.45) 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang 

ada, menentukan materi, merancang kegiatan pembelajaran dengan LKS (Lembar Kerja 

Siswa) dan chart, menyusun rencana pembelajaran, membuat lembar 

observasi/pengamatan, dan menyusun instrumen tes kemampuan pemecahan masalah. 

Materi yang dipilih adalah materi trigonometri kompetensi dasar melakukan manipulasi 

aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, 

persamaan dan identitas trigonometri. LKS (Lembar Kerja Siswa) dapat dilihat pada 

lampiran 39, 40, dan 41. Instrumen tes kemampuan pemecahan masalah dapat dilihat 

pada lampiran 21, 24, dan 25. 

Selama pelaksanaan penelitian, observer yang dalam hal ini adalah peneliti dan 

guru matematika. Guru matematika melakukan pengamatan aktivitas siswa, penggunaan 

media, dan pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan peneliti melakukan pengamatan 

karakter siswa. 
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Berdasarkan hasil pengamatan observer pada pelaksanaan pembelajaran di kelas 

eksperimen 1, pembelajaran yang dilakukan peneliti sudah sesuai dengan 

sintaks/langkah-langkah model pembelajaran MMP. Catatan penting dalam pelaksanaan 

pembelajaran MMP pada pertemuan pertama adalah manajemen waktu yang masih 

kurang baik. Pembelajaran pada pertemuan tersebut banyak memakan waktu pada 

sintaks kerja kooperatif. Banyak waktu terbuang karena siswa sibuk dengan membentuk 

kelompok kecil yang ditentukan oleh guru. Hal ini disebabkan siswa belum terbiasa 

dengan model pembelajaran MMP. Namun, secara berangsur-angsur siswa mampu 

beradaptasi dengan pembelajaran MMP dari pertemuan satu ke pertemuan berikutnya 

sehingga pelaksanaan pembelajaran MMP bisa terlaksana sesuai dengan yang 

direncanakan dalam RPP. Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan model pembelajaran 

MMP dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir sudah sesuai dengan 

sintaks/langkah-langkah model pembelajaran MMP. Hasil pengamatan pelaksanaan 

model pembelajaran MMP dapat dilihat pada lampiran 48 dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) MMP dapat dilihat pada lampiran 36. 

Berdasarkan hasil pengamatan observer pada pelaksanaan pembelajaran di kelas 

eksperimen 2, pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti sudah sesuai dengan 

sintaks/langkah-langkah model pembelajaran Pairs Check. Hal yang perlu diperhatikan 

dalam pelaksanaan pembelajaran ini adalah guru perlu mengingatkan kembali tentang 

pembagian peran siswa dalam pembelajaran Pairs Check karena banyak siswa yang 

lupa dengan hal tersebut. Namun, secara berangsur-angsur siswa terbiasa dengan 

tugas/peran dalam pembelajaran Pairs Check dari pertemuan satu ke pertemuan 

berikutnya sehingga pelaksanaan model pembelajaran Pairs Check bisa terlaksana 
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menjadi lebih baik dan sesuai dengan RPP model pembelajaran Pairs Check. 

Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan pembelajaran Pairs Check dari pertemuan 

pertama hingga pertemuan terakhir sudah sesuai dengan sintaks/langkah-langkah model 

pembelajaran Pairs Check. Hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran Pairs Check 

dapat dilihat pada lampiran 49 dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) model 

pembelajaran Pairs Check dapat dilihat pada lampiran 37. 

Pada kelas kontrol diberikan pembelajaran sesuai apa yang biasa digunakan oleh 

guru di kelas, yakni model pembelajaran Direct Instruction. Berdasarkan hasil 

pengamatan observer pada pelaksanaan pembelajaran di kelas kontrol, pembelajaran 

yang dilakukan peneliti sudah sesuai dengan sintaks/langkah-langkah model 

pembelajaran Direct Instruction. Proses pembelajaran tersebut terdiri dari 5 tahap, yaitu 

menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa, mendeskripsikan 

pengetahuan/keterampilan, membimbing pelatihan, mengecek pemahaman dan memberi 

umpan balik, memberikan kesempatan untuk pelatihan, lanjutan, dan penerapan. Tahap 

pertama guru menjelaskan tujuan pembelajaran, informasi latar belakang pelajaran, 

pentingnya pelajaran, mempersiapkan siswa untuk belajar. Tahap kedua, guru 

menjelaskan materi, mendemonstrasikan keterampilan dengan benar, atau menyajikan 

informasi tahap demi tahap kepada siswa. Tahap selanjutnya adalah guru merencanakan 

dan memberi bimbingan pelatihan awal kepada siswa berupa pemberian latihan-latihan 

soal. Tahap keempat, guru mengecek apakah siswa telah berhasil menyelesaikan tugas 

dengan baik, mengoreksi jawaban siswa, dan memberi umpan balik. Tahap terakhir dari 

model pembelajaran Direct Instruction adalah guru bersama siswa menarik kesimpulan 

dan memberikan latihan soal lanjutan melalui kuis maupun PR. 
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Berdasarkan hasil pengamatan observer pada pertemuan pertama pelaksanaan 

model pembelajaran Direct Instruction, siswa lebih tenang karena guru menjadi pusat 

pembelajaran dan mengendalikan kegiatan. Dalam pembelajaran ini, tidak ada interaksi 

yang berarti di antara siswa, sehingga jarang terjadi proses berbagai ide-ide tertentu 

dalam menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Namun, pada pertemuan selanjutnya 

peneliti mampu mengarahkan siswa untuk lebih fokus dalam pembelajaran dan 

memberikan latihan-latihan soal yang terstruktur dari LKS sehingga pembelajaran 

terlaksana sesuai dengan rencana dalam RPP. Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan 

pembelajaran Direct Instruction dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir 

sudah sesuai dengan sintaks/langkah-langkah model pembelajaran Direct Instruction. 

Hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran Direct Instruction dapat dilihat pada 

lampiran 50 dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Direct Instruction dapat 

dilihat pada lampiran 38. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada pertemuan pertama hingga pertemuan 

terakhir pelaksanaan pembelajaran di kelas eksperimen dan kelas kontrol, semua 

aktivitas siswa telah muncul. Dalam hasil pengamatan tersebut, aktivitas yang muncul 

adalah aktivitas visual, aktivitas berbicara, aktivitas mendengar, aktivitas menulis, 

aktivitas menggambar, aktivitas motorik, dan aktivitas emosional. Delapan aktivitas 

tersebut sesuai dengan 8 golongan yang dikemukakan Paul Diedrich dalam Sardiman 

(2001: 100). 

Aktivitas visual, aktivitas menulis, aktivitas menggambar, aktivitas motorik, dan 

aktivitas emosional pada kelas eksperimen dan kelas kontrol secara umum sudah 

muncul dan tidak ada perbedaan yang berarti. Namun, aktivitas berbicara, 
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mendengarkan, dan menulis lebih nampak pada kelas eksperimen 1 dan 2 dibandingkan 

kelas kontrol. Hal ini terjadi karena pada kelas ekperimen 1 dan 2 memiliki sintaks yang 

menekankan siswa untuk berdiskusi/bekerja dalam kelompok. Aktivitas berbicara 

seperti mengajukan pertanyaan, mampu mengemukakan pendapat atau merespon 

pertanyaan teman lebih nampak ketika siswa berdiskusi. Demikian pula dengan 

aktivitas mendengarkan, siswa akan terarah untuk mendengarkan penjelasan/presentasi 

teman atau kelompok lain dalam diskusi. Selain itu, dengan berdiskusi siswa akan lebih 

leluasa untuk bertanya, mendengarkan penjelasan guru atau teman, berpendapat, 

merespon tentang topik/masalah yang didiskusikan. Sedangkan pembelajaran pada kelas 

kontrol tidak ada sintaks tentang berdiskusi dalam kelompok. Hasil pengamatan 

aktivitas siswa dapat dilihat pada lampiran 51, 52, dan 53. 

Dalam penelitian ini, chart digunakan sebagai media pembelajaran pada kelas 

eksperimen 1, kelas eksperimen 2, dan kelas kontrol. Selain itu, media chart digunakan 

untuk menghemat waktu pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen 1, kelas 

eksperimen 2, dan kelas kontrol. Berdasarkan hasil pengamatan, media pembelajaran 

chart sangat membantu dalam penyajian ide-ide atau konsep materi trigonometri kepada 

siswa. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Sadiman dkk (2009: 35) yaitu 

fungsi pokok chart adalah menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit bila hanya 

disampaikan secara tertulis atau lisan secara visual dan memberikan ringkasan butir-

butir penting dari suatu presentasi. 

Berdasarkan hasil pengamatan karakter siswa diketahui bahwa pada awal hingga 

akhir penelitian, karakter siswa sudah muncul semua. Hal ini terlihat jelas karena siswa 
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berusaha dengan keras, jujur, tanggung jawab, dan disiplin menyelesaikan tugas-tugas 

pembelajaran yang diberikan. Hasil pengamatan karakter siswa dapat dilihat pada 

lampiran 54, 55, dan 56. 

Berdasarkan post test pemecahan masalah diperoleh hasil bahwa cara 

mengerjakan soal-soal kemampuan pemecahan masalah sudah sesuai dengan langkah-

langkah Polya (1973), yakni memahami masalah, menentukan rencana pemecahan 

masalah, melaksanakan rencana pemecahan masalah, dan meninjau kembali pekerjaan. 

Hal tersebut dapat dilihat dari contoh pekerjaan siswa sebagai berikut. 

Soal:  

Amir berdiri 15 m dari sebuah gedung, dia melihat ujung gedung dengan 

sudut elevasi 30°. Di atas gedung terpasang sebuah tiang bendera dan Amir 

melihat ujung tiang bendera dengan sudut elevasi 60°. Hitunglah panjang 

tiang bendera jika mata Amir berada 1,5 m di atas tanah! (Gunakan 
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Gambar 4.1 Contoh Hasil Pekerjaan Siswa 1 

Berdasarkan hasil pekerja siswa di atas, terlihat bahwa siswa memahami 

masalah, mengklarifikasi apa-apa yang diketahui dan yang ditanyakan soal, dan 

menyajikan masalah secara sistematis. Hal ini menunjukkan, siswa sudah melaksanakan 

langkah Polya yang pertama. Siswa menentukan rencana pemecahanan masalah dengan 

tepat dan membuat model matematika dari masalah. Selanjutnya, siswa mengerjakan 

soal tersebut sesuai dengan rencana dan dengan langkah-langkah yang tepat dan runtut. 

Selain itu, perhitungan dari langkah pertama hingga akhir tepat semua sehingga siswa 

telah melaksanakan rencana dan strategi pemecahan masalah. Pada setiap akhir 

pekerjaan, siswa telah menuliskan kesimpulan, meninjau kembali pekerjaan, dan 

menafsirkan solusi. 
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Walaupun demikian, terdapat beberapa siswa yang sudah mengerjakan soal 

sesuai dengan langkah-langkah Polya namun melakukan kesalahan seperti gambar 

berikut. 

 

Gambar 4.2 Contoh Hasil Pekerjaan Siswa 2 

Berdasarkan hasil pekerjaan tersebut siswa sudah memahami masalah dan 

menentukan rencana pemecahan masalah tetapi salah interpretasi masalah. Hal tersebut 

bisa terjadi karena siswa salah memahami konsep perbandingan trigonometri pada 

segitiga siku-siku. Selain itu hal tersebut bisa terjadi karena siswa kurang teliti dalam 

menuliskan rumus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. 

Kendala yang dihadapi peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Penerapan model pembelajaran MMP pada pertemuan pertama memerlukan alokasi 

waktu yag cukup lama, karena proses pembelajaran MMP melalui langkah kerja 

kooperatif sehingga peneliti dituntut bisa membagi waktu dengan langkah-langkah 
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yang lain. Banyak waktu terbuang karena siswa sibuk dengan membentuk 

kelompok kecil yang ditentukan oleh guru. Hal ini disebabkan siswa belum terbiasa 

dengan model pembelajaran MMP. Karena itu, penerapan model pembelajaran ini 

pada pertemuan pertama harus diimbangi dengan manajemen waktu yang baik. 

2. Pelaksanaan penelitian sempat tertunda pada tanggal 17-20 Februari 2014, karena 

pada waktu tersebut diadakan pra UN di tempat penelitian sehingga siswa yang 

diteliti libur sekolah. Karena hal tersebut, mereview/mengulas kembali materi yang 

telah diajarkan harus dilakukan agar siswa ingat kembali dengan materi sebelumnya 

dan siswa mampu mengikuti materi selanjutnya. 

3. Ada beberapa siswa yang tidak mengikuti pembelajaran dari kelas kontrol maupun 

kelas eksperimen. Beberapa siswa tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran 

disebabkan beberapa siswa sakit dan beberapa siswa mengikuti POPDA (Pekan 

Olahraga Pelajar Daerah). Sehingga, data hasil post test siswa-siswa tersebut tidak 

diikutsertakan karena data tersebut tidak valid. Data yang tidak valid tersebut 

adalah 5 siswa dari kelas eksperimen 1, 7 siswa dari kelas eksperimen 2, dan 4 

siswa dari kelas kontrol. Data siswa yang tidak valid dapat dilihat pada keterangan 

lampiran 54, 55, dan 56. 

4.2.2 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 

Penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan tingkat 

kemampuan  pemecahan masalah siswa kelas X materi trigonometri pada kelas 

eksperimen 1 yang memperoleh model pembelajaran MMP, pada kelas eksperimen 2 

yang memperoleh model pembelajaran Pairs Check, dan pada kelas kontrol yang 

memperoleh model pembelajaran Direct Instruction. Setelah melaksanakan penelitian 
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dan analisis hasil penelitian, diperoleh hasil hipotesis yang dapat menjawab ketiga 

permasalahan pada Bab 1. 

Berdasarkan hasil analisis tahap awal diperoleh data yang menunjukkan bahwa 

kelas yang diambil sebagai sampel dalam penelitian berdistribusi normal, mempunyai 

varians yang homogen, dan tidak ada perbedaan rata-rata. Hal ini berarti sampel berasal 

dari kondisi atau keadaan yang sama yaitu memiliki pengetahuan yang sama. 

4.2.2.1 Ketuntasan Belajar Kelas Eksperimen 1 

Berdasarkan uji hipotesis 1  dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa dalam 

aspek kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas eksperimen 1 yang dikenai 

model pembelajaran MMP mencapai ketuntasan belajar secara individual dan 

ketuntasan klasikal. Hasil ini sesuai dengan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh 

Savitri (2013) yaitu pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) efektif 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Pencapaian hasil belajar pada kelas eksperimen 1 disebabkan oleh beberapa 

faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah sintaks model 

pembelajaran MMP. Model pembelajaran MMP menuntut guru untuk me-review materi 

yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya untuk mempertajam pemahamanan 

siswa, mengembangkan materi sebelumnya, memberikan latihan terkontrol secara 

kooperatif, memberikan seatwork berupa kuis, dan pemberian tugas/PR untuk melatih 

siswa agar terbiasa dalam memecahkan permasalahan matematika. Pada langkah review, 

penyampaian materi dibantu menggunakan media chart. Hal ini dilakukan untuk 

menghemat waktu pelakasanaan model pembelajaran MMP. Pada langkah kerja 
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kooperatif siswa dilatih untuk mengerjakan tugas/soal dari LKS (Lembar Kerja Siswa) 

secara berkelompok. Siswa bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang siswa. 

Selain itu siswa pada kelas eksperimen 1 juga dilatih untuk mengerjakan soal secara 

individu (pada langkah seatwork) dengan pemberian kuis. Dengan demikian model 

pembelajaran MMP menitikberatkan kepada pemberian banyak latihan-latihan soal 

kepada siswa untuk dipecahkan. Sehingga kemampuan siswa dalam menjawab 

permasalahan matematika akan terasah dengan baik dan siswa dapat mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah yang dimilikinya. Hal tersebut sesuai dengan teori 

belajar Law of Exercise yang dinyatakan oleh Thorndike, yaitu hasil belajar akan 

meningkat dengan banyak berlatih mengerjakan soal (Suyono dan Hariyanto, 2013: 61). 

4.2.2.2 Ketuntasan Belajar Kelas Eksperimen 2 

Berdasarkan uji hipotesis 2  dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa dalam 

aspek kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas eksperimen 2 yang dikenai 

model pembelajaran Pairs Check mencapai ketuntasan secara individual dan ketuntasan 

klasikal. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita (2010) yang 

menghasilkan kesimpulan bahwa pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe Pairs Check dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas, serta prestasi belajar 

matematika siswa. 

Tidak jauh berbeda dengan pencapaian hasil belajar kelas eksperimen 1, 

pencapaian hasil belajar pada kelas eksperimen 2 sudah cukup baik. Hal ini disebabkan 

karena dalam pembelajaran pada kelas eksperimen 2, guru dituntut untuk 

mempersiapkan siswa dan menjelaskan konsep, membentuk kelompok kecil dan 
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membagi tugas siswa, berpasangan dan mengoreksi, bertukar peran, evaluasi, dan 

refleksi. Dalam penelitian ini, guru menyampaikan konsep dengan dibantu media 

pembelajaran chart. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu pelakasanaan 

pembelajaran Pairs Check. Selanjutnya, guru dituntut untuk membentuk kelompok kecil 

terdiri dari 4 orang (2 pasang siswa) kemudian membagi tugas kepada siswa menjadi 

dua, yaitu partner dan pelatih. Siswa yang duduk di sebelah kiri bertugas menjadi 

partner dan siswa yang duduk di sebelah kanan bertugas sebagai pelatih. Siswa yang 

duduk di sebelah kiri mendapat tugas untuk mengerjakan soal-soal bagian kiri dari LKS. 

Sedangkan siswa yang duduk di sebelah kanan bertugas untuk melatih, membantu, dan 

mengoreksi jawaban temannya yang duduk di sebelah kiri. Kemudian siswa diminta 

untuk bertukar peran sehingga siswa yang duduk di sebelah kanan berperan sebagai 

partner dan siswa yang duduk di sebelah kiri berperan sebagai pelatih. Siswa sebelah 

kanan mengerjakan soal-soal bagian kanan dari LKS (Lembar Kerja Siswa). Sedangkan 

siswa yang duduk di sebelah kiri bertugas untuk melatih, membantu, dan mengoreksi 

jawaban temannya yang duduk di sebelah kanan. Langkah tersebut berlangsung 

seterusnya hingga seluruh soal dari LKS selesai dikerjakan. Setelah itu, guru melakukan 

evaluasi kepada siswa dengan memberikan kuis dan melaksanakan refleksi.  

Demikian pula pada siswa-siswa kelas eksperimen 2, mereka dilatih untuk 

mengerjakan soal secara berkelompok (pada langkah membentuk kelompok kecil dan 

membagi tugas siswa, berpasangan dan mengoreksi, dan bertukar peran) dan secara 

individu (pada langkah evaluasi). Berdasarkan sintaks model pembelajaran Pairs Check 

model pembelajaran tersebut menitikberatkan pada kemampuan berlatih dalam 

memecahkan masalah. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Kagan (1989) bahwa 
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fungsi akademik model pembelajaran Pairs Check adalah kemampuan berlatih. 

Sehingga kemampuan siswa dalam menjawab permasalahan matematika akan terasah 

dengan baik dan siswa dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah yang 

dimilikinya. Hal tersebut sesuai dengan teori belajar Law of Exercise yang dijelaskan 

oleh Thorndike dalam Suyono dan Hariyanto (2013: 61). 

Model pembelajaran MMP dan Pairs Check merupakan model pembelajaran 

tipe kooperatif karena kedua model pembelajaran tersebut menekankan siswa untuk 

belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang. Melalui kelompok kecil ini 

siswa dapat berdiskusi memecahkan masalah yang diberikan dengan saling bertukar ide. 

Dengan demikian, siswa yang lebih pandai dapat memberikan masukan bagi temannya 

yang belum paham sehingga termotivasi untuk belajar. Hal ini sesuai dengan teori 

konstruktivisme yang dinyatakan oleh Vygotsky, seperti yang disampaikan Trianto 

(2011: 26–27), yakni proses belajar akan terjadi secara efisien dan efektif apabila anak 

belajar secara kooperatif dengan anak-anak lain dalam suasana dan lingkungan yang 

mendukung, dalam bimbingan seseorang yang lebih mampu, guru atau orang dewasa. 

4.2.2.3 Perbedaan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa antara Kelas Eksperimen 

1, Kelas Eksperimen 2, dan Kelas Kontrol 

Berdasarkan uji hipotesis 3 dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

signifikan kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran MMP, model 

pembelajaran Pairs Check, dan model pembelajaran Direct Instruction. Simpulan 

tersebut bisa diuraikan menjadi berikut. 



88 
 

a. Kemampuan pemecahan masalah siswa yang dikenai model pembelajaran MMP 

lebih baik dari kemampuan pemecahan masalah siswa yang dikenai model 

pembelajaran Direct Instruction. 

b. Kemampuan pemecahan masalah siswa yang dikenai model pembelajaran Pairs 

Check lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah siswa yang dikenai 

model pembelajaran Direct Instruction. 

c. Kemampuan pemecahan masalah siswa yang dikenai model pembelajaran MMP 

sama dengan kemampuan pemecahan masalah siswa yang dikenai model 

pembelajaran Pairs Check. 

Berdasarkan pembahasan analisis dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

menyebabkan kemampuan pemecahan masalah siswa yang dikenai model pembelajaran 

MMP dan Pairs Check lebih baik dari siswa yang dikenai model pembelajaran  Direct 

Instruction adalah sebagai berikut.  

(1) Model pembelajaran MMP dan Pairs Check memiliki fungsi akademik yang sama, 

yaitu untuk mengembangkan kemampuan dengan banyak berlatih. Kesamaan 

diantara keduanya adalah pembelajaran lebih menitikberatkan pemberian banyak 

latihan-latihan soal kepada siswa untuk dipecahkan. Sedangkan model 

pembelajaran Direct Instruction menitikberatkan pada penguasaan konsep. Slavin 

(2007) berpendapat bahwa “Direct Instruction is an approach to instruction that 

emphasizes a structured, step by-step approach focusing on the “big ideas” of 

mathematics.” 

(2) Model pembelajaran MMP dan Pairs Check memiliki sintaks atau langkah-langkah 

yang hampir sama. Kesamaan di antara keduanya adalah terdapat fase yang 
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menuntut siswa bekerja kooperatif dan bekerja mandiri/individu. Sedangkan model 

pembelajaran Direct Instruction tidak terdapat langkah kooperatif sehingga siswa 

dituntut bekerja secara mandiri/individu saja. 

(3) Model pembelajaran MMP dan Pairs Check merupakan model pembelajaran 

kooperatif. Slavin dan Lake (2007) memasukkan model pembelajaran Missouri 

Mathematics Project (MMP) ke dalam model pembelajaran tipe kooperatif. Kagan 

dan Kagan (2009) menyatakan bahwa model pembelajaran Pairs Check termasuk 

model pembelajaran kooperatif. Sedangkan model pembelajaran Direct Instruction 

bukan model pembelajaran tipe kooperatif. 

Ketiga faktor tersebut juga yang menyebabkan kemampuan pemecahan masalah 

antara siswa yang mendapatkan model pembelajaran MMP dan pembelajaran Pairs 

Check tidak berbeda. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran 

MMP dan Pairs Check sama-sama dapat digunakan pencapaian ketuntasan belajar 

aspek kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi trigonometri. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai komparasi kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas X materi trigonometri antara model pembelajaran 

MMP dan Pairs Check, diperoleh simpulan sebagai berikut. 

1. Kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X materi trigonometri dengan 

menggunakan model pembelajaran MMP mencapai ketuntasan belajar. 

2. Kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X materi trigonometri dengan 

menggunakan model pembelajaran  Pairs Check mencapai ketuntasan belajar. 

3. Terdapat perbedaan signifikan kemampuan  pemecahan masalah siswa kelas X 

materi trigonometri antara  model pembelajaran MMP, mode pembelajaran Pairs 

Check, dan model pembelajaran Direct Instruction. Hal tersebut bisa diuraikan 

menjadi berikut. 

a. Kemampuan pemecahan masalah siswa yang memperoleh model pembelajaran 

MMP lebih baik dari kemampuan pemecahan masalah siswa yang memperoleh 

model pembelajaran  Direct Instruction. 

b. Kemampuan pemecahan masalah siswa yang memperoleh model pembelajaran 

Pairs Check lebih baik dari kemampuan pemecahan masalah siswa yang 

memperoleh model pembelajaran  Direct Instruction. 
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c. Kemampuan pemecahan masalah siswa yang memperoleh model pembelajaran 

MMP sama dengan kemampuan pemecahan masalah siswa yang memperoleh 

model pembelajaran Pairs Check. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut. 

1. Model pembelajaran MMP ataupun Pairs Check dapat menjadi alternatif bagi para 

Guru dalam mengajarkan materi trigonometri untuk pencapaian ketuntasan belajar 

aspek kemampuan pemecahan masalah siswa. 

2. Perlu diadakan penelitian lanjutan tentang pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran MMP dan Pairs Check sebagai pengembangan dari penelitian ini. 
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Lampiran 1 

DAFTAR NILAI ULANGAN TRIGONOMETRI KELAS X 

SMA N 4 MAGELANG TAHUN AJARAN 2012/2013 

No Urut 

Siswa 

Kelas 

X-1 X-2 X-3 X-4 X-5 X-6 X-7 

1 91 30 79 80 56 93 80 

2 80 80 64 84 80 56 83 

3 78 70 78 79 89 40 78 

4 40 60 62 79 72 53 80 

5 50 60 79 79 86 96 35 

6 52 60 82 65 79 60 80 

7 59 35 79 80 64 60 84 

8 77 57 72 84 78 35 79 

9 52 64 80 81 62 57 79 

10 40 93 83 78 79 82 83 

11 44 58 70 67 82 62 66 

12 60 85 80 80 80 80 79 

13 93 30 86 80 86 54 79 

14 56 59 46 79 46 58 65 

15 81 86 79 83 79 62 80 

16 98 64 87 66 72 67 84 

17 86 37 72 79 80 91 81 

18 46 47 86 79 83 80 93 

19 82 41 79 79 70 81 81 

20 62 80 81 83 79 98 81 

21 80 63 80 80 81 86 79 

22 54 95 79 83 80 46 83 

23 40 30 56 59 79 78 78 

24 53 35 80 79 87 40 67 

25 96 69 89 78 79 50 80 

26 58 62 80 80 80 40 80 

27 62 43 78 82 78 44 79 

28 67 80 80 81 80 60 79 

29   49 79 83 79 52 59 

30       81 70 59 79 

31       81 78 77 57 

32       81 83 52 64 
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Lampiran 2 

DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL KELAS X 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

No. urut 

siswa 
X-5 X-6 X-7 

1 66 62 52 

2 65 52 60 

3 65 74 69 

4 87 77 75 

5 58 56 73 

6 52 80 78 

7 57 69 81 

8 56 65 68 

9 70 60 75 

10 86 57 70 

11 67 82 63 

12 54 59 70 

13 84 48 69 

14 82 51 73 

15 78 66 68 

16 64 83 64 

17 79 47 55 

18 49 57 74 

19 86 48 80 

20 75 53 61 

21 58 82 88 

22 59 70 54 

23 81 58 46 

24 66 57 76 

25 60 81 89 

26 57 66 83 

27 48 47 80 

28 77 72 67 

29 73 70 68 

30 70 64 55 

31 54 58 56 

32 50 84 53 
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Lampiran 3 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN 1 

(SISWA KELAS X-6 SMA N 4 MAGELANG) 

No 

urut 

siswa Kode Peserta 

1 EKS1-1 

2 EKS1-2 

3 EKS1-3 

4 EKS1-4 

5 EKS1-5 

6 EKS1-6 

7 EKS1-7 

8 EKS1-8 

9 EKS1-9 

10 EKS1-10 

11 EKS1-11 

12 EKS1-12 

13 EKS1-13 

14 EKS1-14 

15 EKS1-15 

16 EKS1-16 

17 EKS1-17 

18 EKS1-18 

19 EKS1-19 

20 EKS1-20 

21 EKS1-21 

22 EKS1-22 

23 EKS1-23 

24 EKS1-24 

25 EKS1-25 

26 EKS1-26 

27 EKS1-27 

28 EKS1-28 

29 EKS1-29 

30 EKS1-30 

31 EKS1-31 

32 EKS1-32 
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Lampiran 4 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN 2 

(SISWA KELAS X-7 SMA N 4 MAGELANG) 

No 

urut 

siswa Kode Peserta 

1 EKS2-1 

2 EKS2-2 

3 EKS2-3 

4 EKS2-4 

5 EKS2-5 

6 EKS2-6 

7 EKS2-7 

8 EKS2-8 

9 EKS2-9 

10 EKS2-10 

11 EKS2-11 

12 EKS2-12 

13 EKS2-13 

14 EKS2-14 

15 EKS2-15 

16 EKS2-16 

17 EKS2-17 

18 EKS2-18 

19 EKS2-19 

20 EKS2-20 

21 EKS2-21 

22 EKS2-22 

23 EKS2-23 

24 EKS2-24 

25 EKS2-25 

26 EKS2-26 

27 EKS2-27 

28 EKS2-28 

29 EKS2-29 

30 EKS2-30 

31 EKS2-31 

32 EKS2-32 
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Lampiran 5 

DAFTAR SISWA KELAS KONTROL 

(SISWA KELAS X-5 SMA N 4 MAGELANG) 

No 

urut 

siswa Kode Peserta 

1 KON-1 

2 KON-2 

3 KON-3 

4 KON-4 

5 KON-5 

6 KON-6 

7 KON-7 

8 KON-8 

9 KON-9 

10 KON-10 

11 KON-11 

12 KON-12 

13 KON-13 

14 KON-14 

15 KON-15 

16 KON-16 

17 KON-17 

18 KON-18 

19 KON-19 

20 KON-20 

21 KON-21 

22 KON-22 

23 KON-23 

24 KON-24 

25 KON-25 

26 KON-26 

27 KON-27 

28 KON-28 

29 KON-29 

30 KON-30 

31 KON-31 

32 KON-32 
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Lampiran 6 

DAFTAR KELOMPOK KELAS EKSPERIMEN 1 

Kelompok 1 

1. EKS1-12 
2. EKS1-19 

3. EKS1-21 

4. EKS1-22 

Kelompok 5 

1. EKS1-4 
2. EKS1-10 

3. EKS1-11 

4. EKS1-23 

Kelompok 2 

1. EKS1-3 
2. EKS1-7 

3. EKS1-13 

4. EKS1-29 

Kelompok 6 

1. EKS1-8 
2. EKS1-20 

3. EKS1-18 

4. EKS1-27 

Kelompok 3 

1. EKS1-16 
2. EKS1-24 

3. EKS1-31 

4. EKS1-32 

Kelompok 7 

1. EKS1-9 
2. EKS1-17 

3. EKS1-25 

4. EKS1-28 

Kelompok 4 

1. EKS1-2 
2. EKS1-5 

3. EKS1-14 

4. EKS1-26 

Kelompok 8 

1. EKS1-1 
2. EKS1-6 

3. EKS1-15 

4. EKS1-30 
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Lampiran 7 

DAFTAR KELOMPOK KELAS EKSPERIMEN 2 

Kelompok 1a 

1. EKS2-5 
2. EKS2-27 

Kelompok 3a 

1. EKS2-18 
2. EKS2-26 

Kelompok 5a 

1. EKS2-12 
2. EKS2-13 

Kelompok 7a 

1. EKS2-7 
2. EKS2-25 

Kelompok 1b 

1. EKS2-19 
2. EKS2-14 

Kelompok 3b 

1. EKS2-22 
2. EKS2-23 

Kelompok 5b 

1. EKS2-8 
2. EKS2-29 

Kelompok 7b 

1. EKS2-4 
2. EKS2-31 

Kelompok 2a 

1. EKS2-2 
2. EKS2-9 

Kelompok 4a 

1. EKS2-1 
2. EKS2-17 

Kelompok 6a 

1. EKS2-3 
2. EKS2-21 

Kelompok 8a 

1. EKS2-11 
2. EKS2-15 

Kelompok 2b 

1. EKS2-6 
2. EKS2-32 

Kelompok 4b 

1. EKS2-24 
2. EKS2-28 

Kelompok 6b 

1. EKS2-10 
2. EKS2-30 

Kelompok 8b 

1. EKS2-17 
2. EKS2-20 
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Lampiran 8 

UJI NORMALITAS DATA AWAL 

Dalam penelitian ini, uji normalitas data awal menggunakan uji Kolmogorov 

Smirnov dengan alat bantu program SPSS17.0. Hipotesis yang digunakan dalam 

uji ini adalah: Hipotesis yang digunakan untuk uji normalitas adalah sebagai 

berikut. 

 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Kriteria: 

Kriteria pengujian hipotesis adalah terima  ditrima jika nilai 

. Hasil Output SPSS uji normalitas dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel Hasil Uji Normalitas 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 

 
Statistic df Sig. 

nilai .087 96 .072 

a. Lilliefors Significance Correction 

Analisis Hasil: Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS 

diperoleh nilai .  sehingga  diterima. Artinya, data berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 9 

UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

Uji homogenitas dilakukan untuk menentukan apakah sampel penelitian berasal 

dari kondisi yang sama (homogen) atau tidak. Uji homogenitas dilakukan dengan 

penyelidikan apakah ketiga sampel mempunyai varians yang sama atau tidak. 

Dalam penelitian ini, uji homogenitas data awal menggunakan uji Lavene dengan 

alat bantu program SPSS17.0. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 

 : varians berdistibusi homogen. 

 : varians tidak berdistribusi homogen. 

Kriteria: 

Kriteria pengujian hipotesis adalah  diterima jika nilai 

. Hasil Output uji homogenitas dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel Hasil Output Uji Homogenitas Data Awal 

 

Test of Homogeneity of Variances 

nilai 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.676 2 93 .511 

Analisis Hasil: 
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Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS diperoleh 

 sehingga  diterima. Artinya, varians berdistribusi 

homogen. 

Lampiran 10 

UJI PERBEDAAN RATA-RATA (ANAVA SATU ARAH) DATA AWAL 

Uji perbedaan rata-rata data awal bertujuan untuk mengetahui apakah ketiga 

sampel mempunyai rata-rata kemampuan yang sama atau tidak. Dalam penelitian 

ini, uji perbedaan rata-rata data awal menggunakan uji ANAVA satu arah dengan 

alat bantu program SPSS17.0 Hipotesis yang digunakan untuk uji ANAVA satu 

arah adalah sebagai berikut. 

 : , artinya ketiga sampel mempunyai rata-rata kemampuan yang 

sama. 

 : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku, artinya terdapat paling 

sedikit satu sampel yang memiliki rata-rata kemampuan yang berbada. 

Kriteria: 

Kriteria pengujian hipotesis ini adalah  diterima jika nilai 

. Hasil Output uji ANAVA dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel Hasil Uji ANAVA Satu Arah 

ANOVA 
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nilai 

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 178.083 2 89.042 .665 .517 

Within Groups 12449.250 93 133.863   

Total 12627.333 95    

 

Analisis Hasil: 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS diperoleh 

 sehingga  diterima. Artinya, ketiga sampel mempunyai 

rata-rata kemampuan yang sama. 
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Lampiran 11 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA 1 

(SISWA KELAS X-1 SMA N 4 MAGELANG) 

No 

urut 

siswa 

Kode 

Peserta 

1 UC1-1 

2 UC1-2 

3 UC1-3 

4 UC1-4 

5 UC1-5 

6 UC1-6 

7 UC1-7 

8 UC1-8 

9 UC1-9 

10 UC1-10 

11 UC1-11 

12 UC1-12 

13 UC1-13 

14 UC1-14 

15 UC1-15 

16 UC1-16 

17 UC1-17 

18 UC1-18 

19 UC1-19 

20 UC1-20 
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Lampiran 12 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA 2 

(SISWA KELAS X-5 SMA N 4 MAGELANG) 

No 

urut 

siswa 

Kode 

Peserta 

1 UC2-1 

2 UC2-2 

3 UC2-3 

4 UC2-4 

5 UC2-5 

6 UC2-6 

7 UC2-7 

8 UC2-8 

9 UC2-9 

10 UC2-10 

11 UC2-11 

12 UC2-12 

13 UC2-13 

14 UC2-14 

15 UC2-15 

16 UC2-16 

17 UC2-17 

18 UC2-18 

19 UC2-19 

20 UC2-20 

21 UC2-21 

22 UC2-22 

23 UC2-23 
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24 UC2-24 

25 UC2-25 

26 UC2-26 

27 UC2-27 

28 UC2-28 
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Lampiran 13 

ANALISIS BUTIR SOAL UJI COBA 1 

No Kode 
Butir Soal Jml 

(Y) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 UC1-1 9 9 9 10 10 10 9 10 7 10 93 

2 UC1-2 6 5 6 8 5 5 6 6 6 7 60 

3 UC1-3 10 10 10 10 9 10 10 10 10 8 97 

4 UC1-4 10 10 9 10 8 8 10 10 8 8 91 

5 UC1-5 7 7 5 9 10 7 6 7 7 5 70 

6 UC1-6 9 8 10 10 9 10 10 10 10 10 96 

7 UC1-7 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 96 

8 UC1-8 9 9 9 5 3 7 7 6 6 7 68 

9 UC1-9 9 9 9 7 7 9 7 8 8 10 83 

10 UC1-10 9 9 9 5 5 9 7 3 3 10 69 

11 UC1-11 9 8 10 10 10 9 8 10 8 9 91 

12 UC1-12 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 98 

13 UC1-13 10 10 10 8 9 10 8 8 3 0 76 

14 UC1-14 8 8 9 6 9 8 7 7 6 10 78 

15 UC1-15 8 7 7 7 10 5 6 10 6 10 76 

16 UC1-16 9 8 10 10 9 10 9 10 10 7 92 

17 UC1-17 9 9 9 8 9 10 8 7 7 7 83 

18 UC1-18 10 10 9 10 9 8 9 10 7 9 91 

19 UC1-19 8 10 9 5 7 4 8 7 3 10 71 

20 UC1-20 10 10 10 10 10 10 7 7 8 9 91 
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Nomor butir soal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

v
a

li
d

it
a

s 

∑X 177 175 178 168 168 168 162 166 143 165 

(∑X)
2
 31329 30625 31684 28224 28224 28224 26244 27556 20449 27225 

∑X
2
 1587 1565 1620 1482 1488 1480 1352 1454 1123 1473 

∑XY 
14931 14756 15059 14363 14322 14321 13791 14208 12337 13934 

rxy 
0,66 0,48 0,65 0,78 0,66 0,69 0,82 0,78 0,77 0,29 

rtabel 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 

Kriteria valid valid valid valid valid valid valid valid valid 
tidak 

valid 

R
el

ia
b

il
it

a
s 

N 10 
         

∑σ
2
i 1,03 1,69 1,79 3,54 3,84 3,44 1,99 3,81 5,03 5,58 

σ
2

t 31,74 
         

r11 0,808 
         

rtabel 0,444 
         

kriteria reliabel 
         

D
a

y
a

 

P
em

b
ed

a
 pA 95 97 97 100 97 98 93 100 102 98 

pB 82 78 81 68 71 70 69 60 61 67 

D 0,13 0,19 0,16 0,32 0,26 0,28 0,24 0,4 0,41 0,31 

Kriteria Jelek Jelek Jelek Cukup Cukup Cukup Cukup Baik Baik Cukup 

T
a

ra
f 

K
es

u
k

a
ra

n
 

IK 0,88 0,87 0,89 0,84 0,84 0,84 0,81 0,8 0,81 0,825 

Kriteria mudah mudah mudah mudah mudah mudah mudah mudah mudah Mudah 

Keputusan diperbaiki diperbaiki diperbaiki diperbaiki diperbaiki diperbaiki diperbaiki digunakan digunakan diperbaiki 
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Lampiran 14 

LEMBAR HASIL ANALISIS BUTIR SOAL UJI COBA 1 

(VALIDITAS, RELIABILITAS, TARAF KESUKARAN, DAN DAYA 

PEMBEDA) 

Indikator 
Butir 

Soal 
Validitas Reliabilitas 

Daya 

Pembeda 

Taraf 

Kesukaran 
Keterangan 

1 
1 valid 

reliabel 

jelek mudah diperbaiki 

6 valid cukup mudah diperbaiki 

2 
2 valid jelek mudah diperbaiki 

7 valid cukup mudah diperbaiki 

3 
4 valid cukup mudah diperbaiki 

8 valid baik mudah digunakan 

4 
5 valid cukup mudah diperbaiki 

9 valid baik mudah digunakan 

5 

3 valid jelek mudah diperbaiki 

10 
tidak 

valid 
cukup mudah diperbaiki 
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Lampiran 15 

ANALISIS BUTIR SOAL UJI COBA 2 

No. Kode 
Nomor Soal 

Jml (Y) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 UC2-1 8 8 5 2 3 5 5 6 3 0 45 

2 UC2-2 5 8 4 1 7 5 5 6 2 2 45 

3 UC2-3 8 8 3 5 8 10 7 8 3 3 63 

4 UC2-4 8 7 5 8 8 8 8 6 7 4 69 

5 UC2-5 8 8 7 2 6 3 7 7 3 3 54 

6 UC2-6 8 6 5 7 8 6 7 5 7 5 64 

7 UC2-7 5 4 4 1 7 2 3 4 1 0 31 

8 UC2-8 8 8 8 8 8 10 6 8 6 4 74 

9 UC2-9 8 8 5 6 7 5 7 6 5 4 61 

10 UC2-10 8 8 5 3 7 4 4 5 0 2 46 

11 UC2-11 8 8 4 3 8 10 3 4 2 2 52 

12 UC2-12 8 8 4 7 8 9 8 8 6 4 70 

13 UC2-13 8 10 5 7 8 8 8 6 7 4 71 

14 UC2-14 8 8 6 2 4 3 5 6 5 4 51 

15 UC2-15 4 8 7 6 6 9 8 8 5 4 65 

16 UC2-16 8 8 5 7 7 8 6 6 8 4 67 

17 UC2-17 5 8 8 2 8 3 5 7 1 3 50 

18 UC2-18 8 8 3 5 8 7 8 8 10 4 69 

19 UC2-19 8 8 5 7 10 4 8 10 7 4 71 

20 UC2-20 8 8 5 6 8 4 8 8 6 4 65 

21 UC2-21 8 8 5 3 2 7 5 6 4 0 48 

22 UC2-22 8 8 3 2 6 3 4 6 3 2 45 

23 UC2-23 8 8 4 6 8 6 8 10 10 4 72 

24 UC2-24 8 8 3 3 6 3 5 8 3 2 49 

25 UC2-25 8 8 8 4 8 7 8 8 5 4 68 

26 UC2-26 8 6 5 2 8 5 4 8 3 2 51 

27 UC2-27 8 8 8 2 7 6 4 6 2 2 53 

28 UC2-28 8 8 7 3 3 5 4 8 2 2 50 
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Butir 

Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V
a

li
d

it
a

s 

∑X 211 217 146 120 192 165 168 192 126 82 

(∑X)
2
 44521 47089 21316 14400 36864 27225 28224 36864 15876 6724 

∑X
2
 1627 1709 830 658 1408 1131 1092 1380 756 292 

∑XY 12314 12671 8497 7564 11398 9987 10169 11362 7944 5095 

rxy 0,321 0,41 0,11 0,89 0,53 0,61 0,85 0,56 0,82 0,84 

rtabel 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0,374 

kriteria tidak valid valid tidak valid valid valid valid valid valid valid Valid 

R
el

ia
b

il
it

a
s 

N 10 
         

∑σ
2

i 1,32 0,97 2,45 5,13 3,26 5,66 3 2,26 6,75 1,85 

σ
2

t 121 
         

r11 0,81103 
         

rtabel 0,374 
         

kriteria reliabel 
         

D
a

y
a

 

P
em

b
ed

a
 A 112 114 89 89 114 111 106 114 94 57 

B 99 103 57 31 78 54 62 78 32 25 

DP 0,092 0,078 0,23 0,41 0,26 0,41 0,31 0,26 0,44 0,23 

kriteria jelek jelek cukup baik cukup baik cukup cukup baik cukup 

T
a

ra
f 

K
es

u
k

a
ra

n
 A 112 114 89 89 114 111 106 114 94 57 

B 99 103 57 31 78 54 62 78 32 25 

IK 0,75 0,775 0,52 0,43 0,69 0,59 0,6 0,68 0,45 0,29 

kriteria mudah mudah sedang sedang sedang sedang sedang sedang sedang sukar 

Hasil Analsis 
tidak 

digunakan 

tidak 

digunakan 

tidak 

digunakan 

tidak 

digunakan 
digunakan 

tidak 

digunakan 
digunakan digunakan 

tidak 

digunakan 
digunakan 
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Lampiran 16 

CONTOH PERHITUNGAN VALIDITAS  

BUTIR SOAL UJI COBA 2 NOMOR 7 

No Kode X X
2
 Y Y

2
 XY 

1 UC-1 5 25 45 2025 225 

2 UC-2 5 25 45 2025 225 

3 UC-3 10 100 63 3969 630 

4 UC-4 8 64 69 4761 552 

5 UC-5 3 9 54 2916 162 

6 UC-6 6 36 64 4096 384 

7 UC-7 2 4 31 961 62 

8 UC-8 10 100 74 5476 740 

9 UC-9 5 25 61 3721 305 

10 UC-10 4 16 46 2116 184 

11 UC-11 10 100 52 2704 520 

12 UC-12 9 81 70 4900 630 

13 UC-13 8 64 71 5041 568 

14 UC-14 3 9 51 2601 153 

15 UC-15 9 81 65 4225 585 

16 UC-16 8 64 67 4489 536 

17 UC-17 3 9 50 2500 150 

18 UC-18 7 49 69 4761 483 

19 UC-19 4 16 71 5041 284 

20 UC-20 4 16 65 4225 260 

21 UC-21 7 49 48 2304 336 

22 UC-22 3 9 45 2025 135 

23 UC-23 6 36 72 5184 432 

24 UC-24 3 9 49 2401 147 

25 UC-25 7 49 68 4624 476 

26 UC-26 5 25 51 2601 255 

27 UC-27 6 36 53 2809 318 

28 UC-28 5 25 50 2500 250 

Jumlah 165 1131 1619 97001 9987 

 

Uji validitas menggunakan rumus korelasi product moment, sebagai berikut.  
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dengan  

 : Koefisien korelasi antara X dan Y  

N : Banyaknya subjek/siswa yang diteliti  

 : Jumlah skor tiap butir soal  

 : Jumlah skor total  

 : Jumlah kuadrat skor butir soal  

 : Jumlah kuadrat skor total 

 

diperoleh 

 

 

Diperoleh perhitungan =0,85 dan didapatkan nilai tabel kritis r product moment 

dengan n= 28 yaitu 0,374. Karena  maka soal nomor 7 merupakan butir 

soal yang valid. 
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Lampiran 17 

CONTOH PERHITUNGAN RELIABILITAS  

BUTIR SOAL UJI COBA 2 

No kode 

butir soal 

Y Y2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

X X2 X X2 X X2 X X2 X X2 X X2 X X2 X X2 X X2 X X2 

1 UC2-1 8 64 8 64 5 25 2 4 3 9 5 25 5 25 6 36 3 9 0 0 45 2025 

2 UC2-2 5 25 8 64 4 16 1 1 7 49 5 25 5 25 6 36 2 4 2 4 45 2025 

3 UC2-3 8 64 8 64 3 9 5 25 8 64 10 100 7 49 8 64 3 9 3 9 63 3969 

4 UC2-4 8 64 7 49 5 25 8 64 8 64 8 64 8 64 6 36 7 49 4 16 69 4761 

5 UC2-5 8 64 8 64 7 49 2 4 6 36 3 9 7 49 7 49 3 9 3 9 54 2916 

6 UC2-6 8 64 6 36 5 25 7 49 8 64 6 36 7 49 5 25 7 49 5 25 64 4096 

7 UC2-7 5 25 4 16 4 16 1 1 7 49 2 4 3 9 4 16 1 1 0 0 31 961 

8 UC2-8 8 64 8 64 8 64 8 64 8 64 10 100 6 36 8 64 6 36 4 16 74 5476 

9 UC2-9 8 64 8 64 5 25 6 36 7 49 5 25 7 49 6 36 5 25 4 16 61 3721 

10 UC2-10 8 64 8 64 5 25 3 9 7 49 4 16 4 16 5 25 0 0 2 4 46 2116 

11 UC2-11 8 64 8 64 4 16 3 9 8 64 10 100 3 9 4 16 2 4 2 4 52 2704 

12 UC2-12 8 64 8 64 4 16 7 49 8 64 9 81 8 64 8 64 6 36 4 16 70 4900 

13 UC2-13 8 64 10 100 5 25 7 49 8 64 8 64 8 64 6 36 7 49 4 16 71 5041 

14 UC2-14 8 64 8 64 6 36 2 4 4 16 3 9 5 25 6 36 5 25 4 16 51 2601 

15 UC2-15 4 16 8 64 7 49 6 36 6 36 9 81 8 64 8 64 5 25 4 16 65 4225 

16 UC2-16 8 64 8 64 5 25 7 49 7 49 8 64 6 36 6 36 8 64 4 16 67 4489 

17 UC2-17 5 25 8 64 8 64 2 4 8 64 3 9 5 25 7 49 1 1 3 9 50 2500 

18 UC2-18 8 64 8 64 3 9 5 25 8 64 7 49 8 64 8 64 10 100 4 16 69 4761 

19 UC2-19 8 64 8 64 5 25 7 49 10 100 4 16 8 64 10 100 7 49 4 16 71 5041 

20 UC2-20 8 64 8 64 5 25 6 36 8 64 4 16 8 64 8 64 6 36 4 16 65 4225 
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21 UC2-21 8 64 8 64 5 25 3 9 2 4 7 49 5 25 6 36 4 16 0 0 48 2304 

22 UC2-22 8 64 8 64 3 9 2 4 6 36 3 9 4 16 6 36 3 9 2 4 45 2025 

23 UC2-23 8 64 8 64 4 16 6 36 8 64 6 36 8 64 10 100 10 100 4 16 72 5184 

24 UC2-24 8 64 8 64 3 9 3 9 6 36 3 9 5 25 8 64 3 9 2 4 49 2401 

25 UC2-25 8 64 8 64 8 64 4 16 8 64 7 49 8 64 8 64 5 25 4 16 68 4624 

26 UC2-26 8 64 6 36 5 25 2 4 8 64 5 25 4 16 8 64 3 9 2 4 51 2601 

27 UC2-27 8 64 8 64 8 64 2 4 7 49 6 36 4 16 6 36 2 4 2 4 53 2809 

28 UC2-28 8 64 8 64 7 49 3 9 3 9 5 25 4 16 8 64 2 4 2 4 50 2500 

 jumlah 211 1627 217 1709 146 830 120 658 192 1408 165 1131 168 1092 192 1380 126 756 82 292 1619 97001 

rumus varians : 

 

Diperoleh: 
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Lampiran 18 

CONTOH PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN  

SOAL UJI COBA 2 NOMOR 4 

Kode X 

UC2-1 8 

UC2-2 8 

UC2-3 7 

UC2-4 7 

UC2-5 7 

UC2-6 7 

UC2-7 7 

UC2-8 6 

UC2-9 6 

UC2-10 6 

UC2-11 6 

UC2-12 5 

UC2-13 5 

UC2-14 4 

UC2-15 3 

UC2-16 3 

UC2-17 3 

UC2-18 3 

UC2-19 3 

UC2-20 2 

UC2-21 2 

UC2-22 2 

UC2-23 2 

UC2-24 2 

UC2-25 2 

UC2-26 2 

UC2-27 1 

UC2-28 1 

A 89 

B 31 

Rumus untuk mencari indeks kesukaran soal uraian digunakan rumus 

sebagai berikut. 
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Keterangan  

IK : indeks kesukaran  

A : jumlah skor kelompok atas  

B : jumlah skor kelompok bawah  

 : jumlah siswa kelompok atas atau bawah  

 : skor tertinggi setiap soal uraian  

 : skor terendah setiap soal uraian  

Klasifikasi taraf kesukaran :  

IK ≤ 0,00, soal terlalu sukar 

0,00 < IK < 0,30, soal sukar  

0,30 ≤ IK < 0,70, soal sedang  

0,70 ≤ IK < 1,00, soal mudah  

IK = 1,00, soal terlalu mudah 

 

Diperoleh  

Diperoleh tingkat kesukaran butir soal nomor 4 yaitu 0,42 sehingga tergolong soal 

sedang. 
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Lampiran 19 

CONTOH PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA  

SOAL UJI COBA 2 NOMOR 9 

Kode X 

UC2-1 10 

UC2-2 10 

UC2-3 8 

UC2-4 7 

UC2-5 7 

UC2-6 7 

UC2-7 7 

UC2-8 6 

UC2-9 6 

UC2-10 6 

UC2-11 5 

UC2-12 5 

UC2-13 5 

UC2-14 5 

UC2-15 4 

UC2-16 3 

UC2-17 3 

UC2-18 3 

UC2-19 3 

UC2-20 3 

UC2-21 3 

UC2-22 2 

UC2-23 2 

UC2-24 2 

UC2-25 2 

UC2-26 1 

UC2-27 1 

UC2-28 0 

A 94 

B 32 
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Rumus untuk mencari daya pembeda soal uraian digunakan rumus sebagai 

berikut. 

 

Keterangan:  

  : daya pembeda  

  : jumlah skor kelompok atas  

  : jumlah skor kelompok bawah  

 : jumlah siswa kelompok atas atau bawah 

 : skor tertinggi setiap soal uraian  

 : skor terendah setiap soal uraian  

Klasifikasi daya pembeda :  

DP ≤ 0,00, jelek sekali  

0,00 < DP ≤ 0,20, jelek  

0,20 < DP ≤ 0,40, cukup  

0,40 < DP ≤ 0,70, baik  

0,70 < DP ≤ 1,00, sangat baik 

 

Diperoleh  

Diperoleh tingkat kesukaran butir soal nomor  9 yaitu 0,44 sehingga tergolong 

soal baik. 
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Lampiran 20 

LEMBAR HASIL ANALISIS BUTIR SOAL UJI COBA 2 

(VALIDITAS, RELIABILITAS, TARAF KESUKARAN, DAN DAYA 

PEMBEDA) 

Indikator 
Butir 

Soal 
Validitas Reliabilitas 

Taraf 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 
Keterangan 

1 
1 tidak valid 

Reliabel 

mudah jelek 
tidak 

digunakan 

6 valid sedang cukup digunakan 

2 
2 valid mudah jelek 

tidak 

digunakan 

7 valid sedang cukup digunakan 

3 
3 tidak valid sedang cukup 

tidak 

digunakan 

10 valid sukar cukup digunakan 

4 

4 valid sedang baik digunakan 

8 valid sedang cukup 
tidak 

digunakan 

5 
5 valid sedang cukup 

tidak 

digunakan 

9 valid sedang baik digunakan 
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Lampiran  21 

KISI-KISI PENULISAN SOAL UJI COBA 

Satuan Pendidikan  :    SMA         Kelas   : X       Mata Pelajaran      :   

Matematika                                                                                         Jumlah Soal       : 10 

Kurikulum acuan      :   KTSP                                                                                                Penulis              : Muh Ardian Syah 

Standar Kompetensi : 5. Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Bentuk soal Aspek 
No. 

Soal 

5.1 Melakukan 

manipulasi aljabar 

dalam perhitungan 

teknis yang berkaitan 

dengan perbandingan, 

fungsi, persamaan dan 

identitas trigonometri 

Perbandingan 

trigonometri pada 

segitiga siku-siku 

Siswa dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga 

siku-siku. 
Uraian singkat 

Pemecahan 

masalah 
1, 6 

Siswa dapat menggunakan nilai perbandingan trigonometri pada 

segitiga siku-siku dalam pemecahan masalah. 
Uraian singkat 

Pemecahan 

masalah 
2, 7 

Perbandingan 

trigonometri pada 

sudut-sudut khusus 

Siswa dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-

sudut khusus. 
Uraian singkat 

Pemecahan 

masalah 
4, 8 

Siswa dapat menggunakan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-

sudut khusus dalam pemecahan masalah. 
Uraian singkat 

Pemecahan 

masalah 
5, 9 

Perbandingan 

trigonometri di 

berbagai kuadran 

Siswa dapat menentukan perbandingan trigonometri dan tanda 

perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. 
Uraian singkat 

Pemecahan 

masalah 
3, 10 

Magelang, 13 Februari 2014 

Mengetahui, 

Guru Matematika             Peneliti 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd.            Muh Ardian Syah 

 NIP. 197402122005011007           NIM. 4101410058 
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Lampiran 22 Soal Uji Coba 1 

 

SOAL UJI KOMPETENSI 

Mata Pelajaran  : Matematika 

 Kelas/Semester  : X/2 

 Pokok Bahasan : Trigonometri 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL : 

a. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

b. Tulislah nama, kelas, dan nomor absen  

c. Kerjakan butir soal yang paling mudah terlebih dahulu. 

d. Kerjakan tiap butir soal dengan  rapi dan benar. 

e. Kerjakan tiap butir soal dengan  rinci, jelas, dan lengkap tahapan-tahapannya. 

f. Tidak diperkenankan bekerja sama dengan teman. 

g. Jika sudah selesai, lembar soal dan jawaban wajib dikumpulkan. 

 

1. Diketahui ∆KLM siku-siku di L. Jika KM : KL = 13 : 5 maka gambarlah sketsa 

segitiga tesebut! Tentukan sin K, cos K, dan tan K! 

2. Sebuah tangga dengan panjang 5 m disandarkan pada dinding. Jika jarak dinding 

dengan kaki tangga adalah 3 m dan θ adalah sudut yang dibentuk oleh tangga dengan 

dinding maka tentukan  tan θ! (Gambarlah sketsanya!)  

3. Jika sin θ =  dan 0° < θ < 90° maka tentukan nilai cos θ ! 

4. Perhatikan ∆ABC berikut! Tentukan panjang DB!  

 
5. Sebuah atap gedung dilihat dengan sudut elevasi 45° seperti gambar berikut! Jika 

jarak gedung dengan titik pengamatan 200 m maka berapakah tinggi menara 

tersebut? 

 

 

 

 

 

6. ∆DEF siku-siku di D, jika ED : FE = 2 : 3 maka gambarlah segitiga tersebut dan 

tentukan nilai keenam perbandingan trigonometri untuk ∠E! 
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7. Sebuah tiang listrik berdiri di atas tanah mendatar 

dengan tinggi t = 6 m.  Ujung tiang tersebut 

dihubungkan ke tanah dengan kawat yang panjangnya 

l = 8 m, seperti gambar berikut! Hitunglah  (jarak 

ujung kawat dari tanah ke kaki tiang) dan cot θ! 

 

8. Perhatikan ∆PQR berikut! Jika ∠P : ∠R = 2 : 1 maka 

panjang PQ= .... 

 

 

 

 

 

9. Amir berdiri 15 m dari sebuah gedung, dia melihat ujung gedung dengan sudut 

elevasi 30°. Di atas gedung terpasang sebuah tiang bendera dan Amir melihat ujung 

tiang bendera dengan sudut elevasi 60°. Hitunglah panjang tiang bendera jika mata 

Amir berada 1,5 m di atas tanah! (Gunakan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Diketahui tan α  dan 180° < α < 270°. Berapakah nilai sin α + cos α? 

=Selamat Mengerjakan= 
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Lampiran 23 

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Uji Kompetensi 

No  Pembahasan Langkah-langkah Skor 

1 Diketahui : 

 ∆KLM siku-siku di L 
 KM : KL = 13 : 5 

Ditanyakan: gambarlah ∆KLM dan 

keenam perbandingan trigonometri 

untuk ∠K! 

Memahami masalah 3 

Gambar 

 
Jelas LM =  

 

 

 

 

Menentukan rencana 

pemecahkan masalah 
3 

Jelas sin K =  

Jelas cos K =  

Jelas tan K =  

Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 
2 

Jadi keenam perbandingan trigonometri 

untuk ∠K adalah sin ∠K = , cos ∠K = 

, dan tan ∠K = . 

Meninjau kembali 

pekerjaan 
2 

Skor maksimum 10 

2 Diketahui:  

 panjang tangga = 5 m 
 jarak dinding dengan kaki tangga = 3 m  Memahami masalah 3 

 

Gambar 



127 
 

 
Ditanyakan: tentukan tan θ! 

Jelas θ = sudut yang dibentuk tangga 

dengan dinding 

Misalkan: 

 = jarak kaki tangga dengan dinding. 

 = tinggi tangga yang dicapai 

 = panjang tangga 

Jelas  

 

Menentukan rencana 

pemecahkan masalah 
3 

Jelas tan θ  Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 
2 

Jadi jika θ adalah sudut yang dibentuk 

oleh tangga dengan dinding maka tan 

θ . 

Meninjau kembali 

pekerjaan 
2 

Skor maksimum 10 

3 Diketahui : 

 sin θ =   

 0° < θ < 90°, sehingga θ berada di 

kuadran I. 

Ditanya: berapakah nilai cos θ? 

Memahami masalah 3 

Gambar  

 
Jelas sisi samping =  

 

Menentukan rencana 

pemecahkan masalah 
3 

Jelas cos θ =   Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 
2 

Jadi cos θ = . Meninjau kembali 

pekerjaan 
2 

Skor maksimum 10 

4 Diketahui : ∆ABC seperti gambar 

berikut!  

Memahami masalah 

 
3 
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Jelas ∆ADC dan ∆DBC adalah segitiga 

siku-siku di D. 
Ditanyakan : panjang DB? 

Jelas tan 45°  

 1 =  

 CD =15. 

Menentukan rencana 

pemecahkan masalah 
3 

Jelas tan 60°  

  

 DB = . 

Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 
2 

Jadi DB  cm. 
Meninjau kembali 

pekerjaan 
2 

Skor maksimum 10 

5 Diketahui :  

 sudut elevasi = 45°. 
 jarak titik pengamatan dengan gedung 

= 200 m. 

Ditanyakan: tinggi gedung? 

Memahami masalah 3 

 Gambar  

 
Misalkan t = tinggi gedung 

Menentukan rencana 

pemecahkan masalah 
3 

 Jelas  

  

  

Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 
2 

 

Jadi tinggi gedung tersebut adalah 200 

m. 

Meninjau kembali 

pekerjaan 
2 

Skor maksimum 10 

6 Diketahui :  Memahami masalah 3 
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 ∆DEF siku-siku di D,  
 ED : FE = 2 : 3.  

Ditanyakan:  

gambarlah ∆DEF dan  keenam 

perbandingan trigonometri untuk ∠E! 

 

 

 

 

 

Gambar  

 
Jelas  

 

 

 

 

 

Menentukan rencana 

pemecahkan masalah 

 

 

 

 

 

3 

Jelas sin E =  

Jelas cosec E =  

Jelas cos E =  

Jelas sec E =  

Jelas tan E =  

Jelas cot E =  

Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 
2 

Jadi keenam perbandingan 

trigonometri untuk ∠E adalah sin E = 

, cosec E = , cos E = , sec E = , 

tan E = , dan cot E = . 

Meninjau kembali 

pekerjaan 
2 

Skor maksimum 10 

7 Diketahui :  

 tinggi tiang=  = 6 m  

 panjang kawat =  =8 m  

Ditanyakan:  

 jarak ujung kawat dari tanah ke kaki 

tiang! 
 Cot θ! 

Memahami masalah 3 

Gambar  
Menentukan rencana 

pemecahkan masalah 
3 
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Jelas  

 m 

Jelas cot θ = . 
Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 
2 

Jadi jarak ujung kawat dari tanah ke 

kaki tiang  m dan cot θ = .  
Meninjau kembali 

pekerjaan 
2 

Skor maksimum 10 

8 Diketahui: ∠P : ∠R = 2 : 1  

Ditanyakan : panjang PQ? 
Memahami masalah 3 

Gambar  

 

 

 

 

 

 

Jelas ∠P : ∠R = 2 : 1 

  

 ∠P=2∠R  

Jelas ∠P+∠Q+∠R=180° 

 2∠R+∠90°+∠R=180° 

 3∠R =90° 

 ∠R = 30° 

Menentukan rencana 

pemecahkan masalah 
3 

Jelas sin ∠R = sin 30° 

  

  

 PQ = 4 

Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 
2 

Jadi panjang PQ = 4 cm. 
Meninjau kembali 

pekerjaan 
2 

Skor maksimum 10 

9 Diketahui:  

 Amir berdiri 15 m dari gedung 
 sudut elevasi ujung gedung 30°. 

Memahami masalah 3 
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 sudut elevasi ujung tiang 60°. 

Ditanyakan: hitunglah panjang tiang 

bendera jika mata Amir berada 1,5 m 

di atas tanah! 

Misalkan: 

 Tinggi gedung dari mata pengamat = 

y1 
 Tinggi puncak tiang bendera dari mata 

pengamat = y2 

Jelas panjang tiang bendera = y2 -y1 

 

Menentukan rencana 

pemecahkan masalah 
3 

Jelas  

  

  

Jelas  

  

  

Jelas panjang tiang bendera  

=  

= 10 . 1,73 = 17,3 m 

Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 
2 

Jadi panjang tiang bendera adalah 17,3 

m. 

Meninjau kembali 

pekerjaan 
2 

Skor maksimum 10 

10 Diketahui :  dan  

180° < α < 270°, sehingga α berada 

pada kuadran III. 

Ditanyakan: tentukan nilai sin α + cos 

α! 

Memahami masalah 3 

Gambar 

 

Menentukan rencana 

pemecahkan masalah 
3 
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Karena sudut α berada pada kuadran 

ketiga maka nilai sinus dan cosinus 

negatif. 

Jelas sin α =  

Jelas cos α =  

Jelas sin α + cos α = 

. 

Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 
2 

Jadi jika  dan 180° < α < 

270° maka sin α + cos α . 

Meninjau kembali 

pekerjaan 
2 

Skor maksimum 10 

Total skor maksimum 100 

Nilai = total skor maksimum 
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Lampiran 24 Soal Uji Coba 2 

SOAL UJI KOMPETENSI 

Mata Pelajaran  : Matematika 

 Kelas/Semester  : X/2 

 Pokok Bahasan : Trigonometri 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL : 

a. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

b. Tulislah nama, kelas, dan nomor absen  

c. Kerjakan butir soal yang paling mudah terlebih dahulu. 

d. Kerjakan tiap butir soal dengan rapi dan benar. 

e. Kerjakan tiap butir soal dengan  rinci, jelas, dan lengkap tahapan-tahapannya. 

f. Tidak diperkenankan bekerja sama dengan teman. 

g. Jika sudah selesai, lembar soal dan jawaban wajib dikumpulkan. 

 

1. ∆DEF siku-siku di D, jika ED : FE = 2 : 3 maka gambarlah segitiga 

tersebut dan tentukan nilai keenam perbandingan trigonometri untuk ∠E! 

2. Sebuah tangga dengan panjang 5 m disandarkan pada dinding. Jika jarak 

dinding dengan kaki tangga adalah 3 m dan θ adalah sudut yang dibentuk oleh tangga 

dengan dinding maka tentukan  ! (Gambarlah sketsanya!) 

3. Jika  dan tan α = , maka .... 

4. Perhatikan ∆PQR berikut! Tentukan panjang PS! 
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5. Diketahui ∆ABC siku-siku di A, jika ∠B=30° dan a+b= 6 cm maka 

berapakah panjang a dan c? 

 
 

6. Diketahui ∆KLM siku-siku di L. Jika KM : KL =  maka gambarlah 

sketsa segitiga tersebut! Nilai tan K + sin K=.... 

7. Sebuah tiang listrik berdiri di atas tanah 

mendatar dengan tinggi t = 6 m.  Ujung tiang tersebut 

dihubungkan ke tanah dengan kawat yang panjangnya l = 

8 m, seperti gambar berikut! Hitunglah  (jarak ujung 

kawat dari tanah ke kaki tiang) dan ! 

 

8. Perhatikan ∆PQR berikut! Jika ∠P : ∠R = 2 : 1 maka panjang PQ= .... 

 

 

 

 

 

 
9. Amir berdiri 15 m dari sebuah gedung, dia melihat ujung gedung dengan 

sudut elevasi 30°. Di atas gedung terpasang sebuah tiang bendera dan Amir melihat 

ujung tiang bendera dengan sudut elevasi 60°. Hitunglah panjang tiang bendera jika 

mata Amir berada 1,5 m di atas tanah! (Gunakan  
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10. Jika  dan  memenuhi  dan  

maka .... 

 

=Selamat Mengerjakan= 

 

 

 

 

 

Lampiran 25 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

No  Pembahasan Langkah-langkah Skor 

1 Diketahui :  

 ∆DEF siku-siku di D,  
 ED : FE = 2 : 3.  

Ditanyakan: gambarlah ∆DEF dan  

keenam perbandingan trigonometri 

untuk ∠E! 

Memahami masalah 3 

Gambar  

 
Jelas  

Menentukan rencana 

pemecahkan masalah 
3 

Jelas cos E =  

Jelas sec E =  

Jelas sin E =  

Jelas cossec E =  

Jelas cot E =  

Jelas tan E =  

Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 
2 

Jadi keenam perbandingan trigonometri 

untuk ∠E adalah cos E = , sec E = ,  
Meninjau kembali 

pekerjaan 
2 
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sin E = , cosec E = , cot E = , dan 

tan E = . 

Skor maksimum 10 

 

2 

Diketahui:  

 panjang tangga = 5 m 
 jarak dinding dengan kaki tangga = 3 m  

Ditanyakan: tentukan ! 

Jelas θ = sudut yang dibentuk tangga 

dengan dinding 

 

 

 

 Memahami masalah 3 

Gambar 

 
 

Misalkan: 

 = jarak kaki tangga dengan dinding. 

 = tinggi tangga yang dicapai 

 = panjang tangga 

Jelas  

 

Menentukan rencana 

pemecahkan masalah 
3 

Jelas 

 

Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 
2 

Jadi jika θ adalah sudut yang dibentuk 

oleh tangga dengan dinding maka 

 

Meninjau kembali 

pekerjaan 
2 

Skor maksimum 10 

3 Diketahui:  dan tan α =  

Ditanyakan: ....? 
Memahami masalah 3 

Jelas α berada pada kuadran II. 

Gambar 

Menentukan rencana 

pemecahkan masalah 
3 
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Jelas sisi miring =  

Jelas  

=  

=  

= . 

 

Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 
2 

Jadi  . 
Meninjau kembali 

pekerjaan 
2 

Skor maksimum 10 

4 Diketahui ∆PQR siku-siku di Q 

 
Ditanyakan: panjang PS? 

Memahami masalah 3 

Jelas pada ∆PQR berlaku tan R =  

 tan 30°=  

  

  

Menentukan rencana 

pemecahkan masalah 
3 

Jelas pada ∆PQS berlaku  

cos ∠QPS =  cos 30°   

    

   

Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 
2 

Jadi panjang  cm. Meninjau kembali 

pekerjaan 
2 

Skor maksimum 10 

5 Diketahui: 

 ∆ABC siku-siku di A 
 ∠B=30° dan a+b= 6 cm  

Memahami masalah 3 
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Ditanyakan: panjang a dan c? 

 Gambar  

 
Jelas a+b=6 

 b = 6 – a......(i) 

Jelas sin 30°=  

Subtitusi (i) ke dalam sin 30°=  

sehingga diperoleh  

    

  

Menentukan rencana 

pemecahkan masalah 
3 

 Jelas b = 6 – a = 6 – 4 = 2 

Jelas c =  

. 

Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 
2 

 

Jadi panjang a = 4 cm dan c =  cm. 
Meninjau kembali 

pekerjaan 
2 

Skor maksimum 10 

6 Diketahui:  

 ∆KLM siku-siku di L 
 KM : KL = p : 1  

Ditanyakan:  

 gambarlah sketsa segitiga tesebut 
 Nilai tan K + sin K 

Memahami masalah 3 

Gambar  

 
Jelas LM =  

Menentukan rencana 

pemecahkan masalah 
3 

Jelas tan K + sin K=  

=  

= . 

Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 
2 

Jadi tan K + sin K= . 
Meninjau kembali 

pekerjaan 
2 
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Skor maksimum 10 

7 Diketahui :  

 tinggi tiang=  = 6 m  

 panjang kawat =  =8 m  

Ditanyakan:  

 jarak ujung kawat dari tanah ke kaki 

tiang! 

 ! 

Memahami masalah 3 

Gambar  

 
Jelas  

 m 

Menentukan rencana 

pemecahkan masalah 
3 

Jelas . 
Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 
2 

Jadi jarak ujung kawat dari tanah ke 

kaki tiang  m dan .  
Meninjau kembali 

pekerjaan 
2 

Skor maksimum 10 

8 Diketahui: ∠P : ∠R = 2 : 1  

Ditanyakan : panjang PQ? 
Memahami masalah 3 

Gambar  

 

 

 

 

 

 

Jelas ∠P : ∠R = 2 : 1 

  

 ∠P=2∠R  

Jelas ∠P+∠Q+∠R=180° 

 2∠R+∠90°+∠R=180° 

 3∠R =90° 

 ∠R = 30° 

Menentukan rencana 

pemecahkan masalah 
3 

Jelas sin ∠R = sin 30° Melaksanakan rencana 2 
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 PQ = 4 

pemecahan masalah 

Jadi panjang PQ = 4 cm. 
Meninjau kembali 

pekerjaan 
2 

Skor maksimum 10 

9 Diketahui:  

 Amir berdiri 15 m dari gedung 
 sudut elevasi ujung gedung 30°. 

 sudut elevasi ujung tiang 60°. 

Ditanyakan: hitunglah panjang tiang 

bendera jika mata Amir berada 1,5 m 

di atas tanah! 

Memahami masalah 3 

Misalkan: 

 Tinggi gedung dari mata pengamat = 

y1 
 Tinggi puncak tiang bendera dari mata 

pengamat = y2 

Jelas panjang tiang bendera = y2 -y1 

 

Menentukan rencana 

pemecahkan masalah 
3 

Jelas  

  

  

Jelas  

  

  

Jelas panjang tiang bendera  

=  

= 10 . 1,73 = 17,3 m 

Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 
2 

Jadi panjang tiang bendera adalah 17,3 

m. 

Meninjau kembali 

pekerjaan 
2 

Skor maksimum 10 

10 Diketahui: Memahami masalah 3 
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  dan  memenuhi 

 dan   

Ditanyakan: 

... 

Jelas α berada di kuadran II 

Gambar  

 
Jelas sisi miring sudut α =  

 
Jelas β berada di kuadran III 

Gambar  

 
Jelas sisi samping sudut β = 

 

 

Menentukan rencana 

pemecahkan masalah 
3 

Jelas 

 

. 

Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 
2 

Jadi . Meninjau kembali 

pekerjaan 
2 

Skor maksimum 10 

Total skor maksimum 100 

 

Nilai = total skor maksimum 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 26 

DATA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

KELAS EKSPERIMEN 1 (X-6) 

No Kode Peserta Skor Nilai 

1 EKS1-1 33 66 

2 EKS1-2 32 64 

3 EKS1-3 46 92 

4 EKS1-4 43 86 

5 EKS1-5 38 76 

6 EKS1-6 47 94 

7 EKS1-7 38 76 

8 EKS1-8 48 96 

9 EKS1-9 45 90 

10 EKS1-10 38 76 
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11 EKS1-11 45 90 

12 EKS1-12 48 96 

13 EKS1-13 46 92 

14 EKS1-15 44 88 

15 EKS1-17 45 90 

16 EKS1-19 50 100 

17 EKS1-21 42 84 

18 EKS1-22 49 98 

19 EKS1-23 42 84 

20 EKS1-24 38 76 

21 EKS1-25 50 100 

22 EKS1-27 48 96 

23 EKS1-28 50 100 

24 EKS1-29 41 82 

25 EKS1-30 50 100 

26 EKS1-31 39 78 

27 EKS1-32 44 88 

 

 

 

 

Lampiran 27 

DATA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

KELAS EKSPERIMEN 2 (X-7) 

No Kode Peserta Skor Nilai 

1 EKS2-1 47 94 

2 EKS2-2 42 84 

3 EKS2-3 45 90 

4 EKS2-5 38 76 

5 EKS2-6 50 100 

6 EKS2-7 40 80 

7 EKS2-8 43 86 

8 EKS2-9 47 94 

9 EKS2-10 36 72 

10 EKS2-11 39 78 
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11 EKS2-12 42 84 

12 EKS2-13 40 80 

13 EKS2-15 40 80 

14 EKS2-17 40 80 

15 EKS2-18 49 98 

16 EKS2-19 49 98 

17 EKS2-21 45 90 

18 EKS2-22 46 92 

19 EKS2-24 40 80 

20 EKS2-25 43 86 

21 EKS2-26 49 98 

22 EKS2-27 47 94 

23 EKS2-28 44 88 

24 EKS2-29 35 70 

25 EKS2-32 50 100 

 

 

 

 

 

Lampiran 28 

DATA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

KELAS KONTROL (X-5) 

No Kode Peserta Skor Nilai 

1 KON-1 40 80 

2 KON-2 30 60 

3 KON-3 39 78 

4 KON-4 39 78 

5 KON-6 30 60 

6 KON-7 38 76 

7 KON-8 46 92 

8 KON-9 37 74 

9 KON-10 36 72 

10 KON-11 41 82 
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11 KON-12 37 74 

12 KON-13 40 80 

13 KON-14 35 70 

14 KON-15 37 74 

15 KON-16 42 84 

16 KON-17 32 64 

17 KON-18 37 74 

18 KON-19 40 80 

19 KON-20 31 62 

20 KON-22 36 72 

21 KON-23 36 72 

22 KON-24 35 70 

23 KON-26 34 68 

24 KON-28 36 72 

25 KON-29 28 56 

26 KON-30 38 76 

27 KON-31 44 88 

28 KON-32 42 84 

 

 

 

 

Lampiran 29 

UJI NORMALITAS DATA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Dalam penelitian ini, uji normalitas data awal menggunakan uji Kolmogorov 

Smirnov dengan alat bantu program SPSS17.0. Hipotesis yang digunakan dalam 

uji ini adalah: Hipotesis yang digunakan untuk uji normalitas adalah sebagai 

berikut. 

 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 
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Kriteria: 

Kriteria pengujian hipotesis adalah terima  diterima jika nilai 

. Hasil Output SPSS uji normalitas dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel Hasil Uji Normalitas Data Akhir 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova 

 Statistic df Sig. 

nilai .078 80 .200* 

 

Analisis Hasil: 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS diperoleh . 

 sehingga  diterima. Artinya, data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

Lampiran 30 

UJI HOMOGENITAS DATA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Dalam penelitian ini, uji homogenitas data awal menggunakan uji Lavene dengan 

alat bantu program SPSS17.0. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 

 : varians berdistibusi homogen. 

 : varians tidak berdistribusi homogen. 

Kriteria: 
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Kriteria pengujian hipotesis adalah  diterima jika nilai 

. Hasil Output uji homogenitas dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel Hasil Uji Homogenitas Data Akhir 

Test of Homogeneity of Variances 

nilai 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.905 2 77 .409 

Analisis Hasil: 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS diperoleh 

 sehingga  diterima. Artinya, varians berdistribusi 

homogen. 

 

 

Lampiran 31 a 

UJI KETUNTASAN BELAJAR INDIVIDU 

KELAS EKSPERIMEN 1 

Uji ketuntasan belajar individu menggunakan uji , yakni uji kesamaan rata-rata 

pihak kanan. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 
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H0: , artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi 

pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) belum  

mencapai KKM 

H1: , artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi 

pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) telah mencapai 

KKM 

Kriteria: 

Tolak H0 jika . Nilai  dengan peluang , taraf 

signifikan 5% dan .  

Untuk menguji hipotesis diguunakan rumus: 

 

Keterangan:  

 : uji  

 : rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

: rata-rata kriteria ketuntasan belajar minimal, yakni 75,5.  

 : simpangan baku 

 : banyaknya anggota sampel. 

Diperoleh: 
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sumber variasi nilai 

n 27 

 

87,3 

standar deviasi 10,27 

Hasil perhitungan: 

. 

. 

Karena  maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Artinya siswa yang dikenai pembelajaran MMP telah mencapai ketuntasan belajar 

individu. 

 

 

 

 

 

Lampiran 31 b 

UJI KETUNTASAN KLASIKAL 

KELAS EKSPERIMEN 1 
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Uji ketuntasan belajar klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak. Hipotesis 

statistikanya adalah sebagai berikut. 

 artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi 

pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) belum 

mencapai KKM 

artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi 

pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) telah 

mencapai KKM 

Kriteria:  

Terima  jika  dimana  didapat dari daftar normal baku dengan 

peluang . (Sudjana, 2005: 235). 

Pengujian menggunakan statistik z yang rumusnya sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

x : banyaknya siswa yang tuntas 

n  : banyaknya anggota kelas eksperimen 

 : proporsi kriteria ketuntasan belajar minimal, yaitu 0,765 

Diperoleh: 

sumber variasi nilai 
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25 

n 27 

  0,765 

Hasil perhitungan: 

.  

. 

Karena zhitung = 1,97 > 1,64 maka  diterima. Artinya siswa yang dikenai 

pembelajaran MMP telah mencapai ketuntasan belajar klasikal. 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 32 a 

UJI KETUNTASAN BELAJAR INDIVIDU 
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KELAS EKSPERIMEN 2 

Uji ketuntasan belajar individu menggunakan uji , yakni uji kesamaan rata-rata 

pihak kanan. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

H0: , artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi 

pembelajaran Pairs Check belum  mencapai KKM 

H1: , artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi 

pembelajaran Pairs Check telah mencapai KKM 

Kriteria: 

Tolak H0 jika . Nilai  dengan peluang , taraf 

signifikan 5% dan .  

Pengujiannya menggunakan statistik t yang rumusnya sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

 : uji  

 : rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

: rata-rata kriteria ketuntasan belajar minimal, yakni 76.  

 : simpangan baku 

 : banyaknya anggota sampel. 
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Diperoleh: 

sumber variasi nilai 

n 25 

 

86,88 

standar deviasi 8,83 

Hasil perhitungan: 

. 

. 

Karena  maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Artinya siswa yang dikenai pembelajaran Pairs Check telah mencapai ketuntasan 

belajar individu. 
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Lampiran 32 b 

UJI KETUNTASAN KLASIKAL 

KELAS EKSPERIMEN 2 

Uji ketuntasan belajar klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak. Hipotesis 

statistikanya adalah sebagai berikut. 

artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi 

pembelajaran Pairs Check belum mencapai KKM 

artinya kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberi 

pembelajaran Pairs Check telah mencapai KKM 

Kriteria:  

Terima  jika  dimana  didapat dari daftar normal baku dengan 

peluang . (Sudjana, 2005: 235).  

Pengujian menggunakan statistik z yang rumusnya sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

x : banyaknya siswa yang tuntas 

n  : banyaknya anggota kelas eksperimen 

 : proporsi kriteria ketuntasan belajar minimal, yaitu 0,765 
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Diperoleh: 

sumber variasi nilai 

 

23 

n 25 

  0,765 

Hasil perhitungan: 

.  

. 

Karena zhitung = 0,186 > 1,64 maka  diterima. Artinya siswa yang dikenai 

pembelajaran Pairs Check telah mencapai ketuntasan belajar klasikal. 
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Lampiran 33 

UJI PERBEDAAN RATA-RATA (ANAVA SATU ARAH DAN UJI 

LANJUT TUKEY) DATA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Dalam penelitian ini, uji perbedaan rata-rata data awal menggunakan uji ANAVA 

satu arah dengan alat bantu program SPSS17.0. Hipotesis yang digunakan untuk 

uji ANAVA satu arah adalah sebagai berikut. 

: , artinya tidak ada perbedaan signifikan kemampuan pemecahan 

masalah antara pembelajaran MMP, Pairs Check, dan Direct Instruction. 

: paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku, artinya terdapat 

perbedaan signifikan kemampuan pemecahan masalah antara pembelajaran 

MMP, Pairs Check, dan Direct Instruction. 

Kriteria: 

Kriteria pengujian hipotesis ini adalah  diterima jika nilai 

. Hasil Output uji ANAVA dapat dilihat pada 

tabel berikut.  

Tabel Hasil Uji ANAVA Satu Arah Data Akhir 

ANOVA 

Nilai 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3133.310 2 1566.655 18.298 .000 

Within Groups 6592.640 77 85.619   

Total 9725.950 79    
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Tabel Rangkuman Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

Kelas 
Jumlah 

siswa (n) 

Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Rata-rata 

( ) 
Simpangan 

Baku (s) 

Eksperimen 1 27 100 64 87,33 10,27 

Eksperimen 2 25 100 70 86,88 8,83 

Kontrol 28 92 56 74 8,55 

Analisis hasil: 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS 17 diperoleh 

 sehingga  ditolak dan  diterima. Artinya, terdapat 

perbedaan signifikan kemampuan pemecahan masalah antara pembelajaran MMP, 

pembelajaran Pairs Check, dan Direct Instruction. 

Setelah dilakukan uji ANAVA maka data selanjutnya diuji menggunakan uji post 

hoc/uji lanjut Tukey dengan alat bantu program SPSS17.0. Pasangan hipotesis 

yang diuji adalah sebagai berikut. 

(1) , artinya kemampuan pemecahan masalah dengan pembelajaran 

Missouri Mathematics Project (MMP) tidak berbeda atau sama 

dengan kemampuan pemecahan masalah dengan pembelajaran 

Direct Instruction. 

, artinya kemampuan pemecahan masalah dengan pembelajaran 

Missouri Mathematics Project (MMP) lebih baik daripada 

kemampuan pemecahan masalah dengan pembelajaran Direct 

Instruction. 
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(2) , artinya kemampuan pemecahan masalah dengan pembelajaran 

Pairs Check tidak berbeda/sama dengan kemampuan pemecahan 

masalah dengan pembelajaran Direct Instruction. 

, artinya kemampuan pemecahan masalah dengan pembelajaran 

Pairs Check lebih baik dari pada kemampuan pemecahan masalah 

dengan pembelajaran Direct Instruction. 

(3) , artinya kemampuan pemecahan masalah dengan pembelajaran 

Missouri Mathematics Project (MMP) tidak berbeda/sama dengan 

kemampuan pemecahan masalah dengan pembelajaran Pairs Check. 

, artinya kemampuan pemecahan masalah dengan pembelajaran 

Missouri Mathematics Project (MMP) lebih baik dari pada 

kemampuan pemecahan masalah dengan pembelajaran Pairs Check. 

Kriteria: 

Kriteria pengujian: terima H0  jika nilai . 

Hasil Output uji lanjut Tukey data akhir dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel Hasil Uji Lanjut Tukey  

Multiple Comparisons 

Nilai 

Tukey HSD 

(I) kelas 

(J) 

kelas 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1.00 2.00 .45333 2.56823 .983 -5.6844 6.5911 

3.00 13.33333
*
 2.49577 .000 7.3688 19.2979 

2.00 1.00 -.45333 2.56823 .983 -6.5911 5.6844 

3.00 12.88000
*
 2.54609 .000 6.7952 18.9648 

3.00 1.00 -13.33333
*
 2.49577 .000 -19.2979 -7.3688 

2.00 -12.88000
*
 2.54609 .000 -18.9648 -6.7952 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Analisis hasil: 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS diperoleh hasil 

sebagai berikut. 

(1)  antara kelas eksperimen 1 (MMP) dan kelas kontrol (Direct Instruction) 

adalah 0,00. Karena  maka ditolak dan  diterima. 

Artinya kemampuan pemecahan masalah pembelajaran Missouri 

Mathematics Project (MMP) lebih baik dari kemampuan pemecahan masalah 

pembelajaran Direct Instruction. 

(2)  antara kelas eksperimen 2 (Pairs Check) dan kelas kontrol (Direct 

Instruction) adalah 0,00. Karena  maka  ditolak dan 

 diterima. Artinya kemampuan pemecahan masalah pembelajaran Pairs 

Check lebih baik dari kemampuan pemecahan masalah pembelajaran Direct 

Instruction. 
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(3)  antara kelas eksperimen 1 (MMP) dan kelas eksperimen 2 (Pairs Check) 

adalah 0,983. Karena  maka diterima. Artinya 

kemampuan pemecahan masalah pembelajaran Missouri Mathematics Project 

(MMP) tidak berbeda dengan kemampuan pemecahan masalah pembelajaran 

Pairs Check. 
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Lampiran 34 

DOKUMENTASI 

  

Peneliti Menerangkan Materi Kepada Siswa Dengan Menggunkan Chart 

 

  

Siswa Mengerjakan Latihan Secara Berkelompok 
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Siswa Mengerjakan Latihan Di Depan Kelas 

 

  

Siswa Mengerjakan Kuis Secara Individu 
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Lampiran  35 

SILABUS 

Sekolah    : SMA N 4 Magelang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas   : X (Sepuluh) 

Semester  : 1 (Gasal)  

TRIGONOMETRI 

Standar Kompetensi: 5. Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Ajar Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 

Waktu 
Sumber 

Belajar 
Jenis Bentuk 

Contoh 

Instrumen 
5.1 Melakukan 

manipulasi 

aljabar dalam 

perhitungan 

teknis yang 

berkaitan 

dengan 

perbandingan, 

fungsi, 

 Perbanding-

an 

trigonome-tri 

pada segitiga 

siku-siku 

1. Memberikan 

serangkaian pertanyaan 

dan memberikan materi 

tentang perbandingan 

trigonometri pada 

segitiga siku-siku 

dengan bantuan media 

pembelajaran chart dan 

1. Menentu-kan 

nilai 

perbandi-

ngan 

trigonome-tri 

pada segitiga 

siku-siku. 

2. Menggunaka

n nilai 

Tes 

Tertu-

lis 

Uraian 

 LKS 

 PR 

1. ∆ABC adalah 

segitiga siku-siku 

di B. Jika AB=6  

cm dan BC=4 cm 

maka tentukan 

nilai cos C ! 

2. Sebuah tangga 

dengan panjang 5 

m disandarkan 

2 x 45’ 

 

Sumber: 

A, B 
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persamaan dan 

identitas 

trigonometri 

contoh-contohnya.  

2. Memberikan 

contoh soal tentang 

perbandingan 

trigonometri pada 

segitiga siku-siku.  

3. Memberikan 

latihan soal pada LKS, 

kuis, dan PR. 

perbandi-

ngan 

trigonome-tri 

pada segitiga 

siku-siku 

dalam 

pemecahan 

masalah. 

pada dinding 

sampai 

ketinggian 4 m. 

Tentukan nilai 

sin, cos, dan tan 

dari sudut yang 

dibentuk oleh 

tangga dengan 

tanah! 

 Nilai 

perbanding-

an 

trigonometri 

pada sudut-

sudut khusus 

1. Memberikan 

serangkaian 

pertanyaan, membahas 

PR, dan memberikan 

materi tentang 

perbandingan 

trigonometri pada 

sudut-sudut khusus 

dengan bantuan media 

pembelajaran chart  

dan contoh-contohnya.  

2. Memberikan 

contoh soal tentang 

perbandingan 

trigonometri pada 

segitiga khusus.  

3. Memberikan 

latihan soal pada LKS, 

kuis, dan PR. 

1. Menentu-kan 

nilai 

perbandi-

ngan 

trigonome-tri 

dari sudut-

sudut khusus. 

2. Menggunaka

n nilai 

perbandi-

ngan 

trigonome-tri 

dari sudut-

sudut khusus 

dalam 

pemecahan 

masalah. 

Tes 

Tertulis 

Uraian 

 LKS 

 Kuis 

 PR 

1. Pada gambar di 

bawah ini, nilai x 

sama dengan .... 

 
2. Amir berdiri 15 

m dari sebuah 

gedung, dia 

melihat ujung 

gedung dengan 

sudut elevasi 

30°. Di atas 

gedung 

terpasang sebuah 

tiang bendera 

dan Amir 

melihat ujung 

tiang bendera 

dengan sudut 

3 x 45’ 

 

Sumber: 

A, B 
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elevasi 60°. 

Hitunglah 

panjang tiang 

bendera jika 

mata Amir 

berada 1,5 m di 

atas tanah! 

 Perbandinga

n trigonome-

tri di 

berbagai 

kuadran 

1. Memberikan 

serangkaian 

pertanyaan, membahas 

PR, dan memberikan 

materi tentang 

perbandingan 

trigonometri di 

berbagai kuadran 

dengan bantuan media 

pembelajaran chart 

dan contoh-contohnya.  

2. Memberikan 

contoh soal tentang 

perbandingan 

trigonometri di 

berbagai kudran.  

3. Memberikan 

latihan soal pada LKS, 

kuis, dan PR. 

1. Menentu-kan 

perbandi-

ngan 

trigonome-tri 

dan tanda 

perbandi-

ngan 

trigonome-tri 

di berbagai 

kuadran. 

 

Tes 

Tertulis 

Uraian 

 LKS 

 PR 

 

1. Jika sinθ =  

dan 0°<θ<90°. 

Berapakah nilai 

cosθ dan tanθ 

2 x 45’ 

 

Sumber: 

A, B 
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Sumber Belajar: 

A. Sukino. 2007. Matematika untuk SMA Kelas X Semester 2 1B. Jakarta: Erlangga. 

B. Suryanti, E dan Widodo, U. 2003. Evaluasi Mandiri Matematika SMA untuk Kelas X Jilid 1. Erlangga : Jakarta. 
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Lampiran 36 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 1 

Sekolah  : SMA Negeri 4 Magelang  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : X/2(Genap) 

Alokasi Waktu  : 2x45 menit 

Pertemuan ke-  : 1 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam 

pemecahan masalah 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.1. Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan 

dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri. 

C. INDIKATOR 

1. Menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. 

2. Menggunakan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dalam 

pemecahan masalah. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui model pembelajaran Missouri Mathematics Project  (MMP) siswa dapat : 

1. Menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. 

2. Menggunakan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dalam 

pemecahan masalah. 

Nilai Karakter bangsa yang ingin dikembangkan adalah disiplin, religius, 

komunikatif, kerja keras, ingin tahu, jujur, tanggung jawab, dan  mandiri. 
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E. MATERI AJAR 

Perbandingan Trigonometri pada Segitiga Siku-siku 

Segitiga OAB adalah segitiga siku-siku di A. 

 
Gambar Segitiga siku-siku OAB 

OA =  = sisi samping sudut α (poyeksi) 

AB =  = sisi depan sudut α (proyektor) 

OB =  = sisi miring (proyektum) 

Perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku OAB tersebut 

didefinisikansebagai berikut. 

  

  

  

  

  

  

Dari hubungan di atas, diperoleh hubungan sebagai berikut. 

  

  

  

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan, dan penugasan. 

Model : Missouri Mathematics Project (MMP) 

Convey dalam Krismanto (2003: 11) menyatakan bahwa model Missouri Mathematics 

Project adalah salah satu model terstruktur dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

No. Tahapan Petunjuk Instruksional 

1. Review Pada tahap ini guru dan siswa meninjau ulang apa yang 

telah tercakup pada pelajaran yang lalu. 

2. Pengembangan Pada langkah ini, guru menyajikan ide baru dan perluasan 
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konsep matematika terdahulu. Siswa diberi tahu tujuan 

pelajaran yang memiliki ”antisipasi” tentang sasaran 

pelajaran. Penjelasan dan diskusi interaktif antara guru dan 

siswa harus disajikan termasuk demonstrasi konkrit yang 

sifatnya piktorial atau simbolik. Pengembangan akan lebih 

bijaksana bila dikombinasikan dengan kontrol latihan untuk 

meyakinkan bahwa siswa mengikuti penyajian materi baru 

tersebut. 

3. Kerja Kooperatif Dalam kerja koopertaif, siswa berkelompok dan merespon 

satu rangkaian soal sambil guru mengamati kerja tiap 

kelompok untuk mencegah terjadinya miskonsepsi.Pada 

latihan terkontrol ini respon setiap siswa sangat 

menguntungkan bagi guru dan siswa.Pengembangan dan 

latihan terkontrol dapat saling mengisi. Guru harus 

memasukkan rincian khusus tanggung jawab kelompok dan 

ganjaran individual berdasarkan pencapaian materi yang 

dipelajari. 

4. Kerja Mandiri 

(Seatwork) 

Kerja mandiri bertujuan untuk latihan perluasan 

mempelajari konsep yang disajikan guru. 

5. Penugasan Tujuan penugasan kepada siswa adalah agar siswa juga 

belajar di rumah. 
Missouri Mathematics Project (MMP) adalah sebuah program yang didesain guru dengan 

menggunakan  latihan-latihan untuk memperoleh pencapaian yang luar biasa. 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No 

Tahap 

Pembelajaran 

MMP 

Kegiatan Alokasi 

waktu Guru Siswa 

Pendahuluan 

1. Tahap 1  

Review 

a. Guru datang tepat waktu 

(disiplin) 

b. Guru mengucapkan salam dan 

menyiapkan kelas.(religius) 

c. Guru mengabsensi siswa 

dengan bertanya siapa yang 

tidak masuk hari ini dan 

mempersiapkan kondisi siswa 

(komunikatif) 

d. Guru memberikan motivasi 

a. Siswa menjawab salam dan 

menyiapkan alat tulis 

sesuai kebutuhan. 

b. Siswa dengan antusias 

mendengarkan penjelasan 

guru tentang tujuan 

pembelajaran dan manfaat 

pembelajaran dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c. Siswa mendengarkan 

5’ 
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kepada siswa daan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan serta 

menyebutkan manfaat materi 

yang akan dipelajari bagi 

kehidupan sehari-hari. 

e. Guru menjelaskan model 

pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu model 

pembelajaran MMP.  

f. Guru memberikan apersepsi 

dengan meminta siswa untuk 

mengingat kembali materi 

tentang segitiga siku-siku 

yang telah dipelajari saat 

SMP.  

penjelasan guru tentang 

model pembelajaran yang 

digunakan. 

d. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru dan 

berusaha mengingat 

kembali materi segitiga 

siku-siku. 

Kegiatan Inti 

2. Tahap 2 

Pengembangan 

a. Dengan tanya jawab guru 

membahas dan menjelaskan 

materi menentukan 

perbandingan trigonometri 

pada segitiga siku-

siku.(eskplorasi)  

b. Guru memberikan contoh 

mengerjakan soal menentukan 

perbandingan trigonometri 

pada segitiga siku-

siku.(eksplorasi) 

a. Siswa dengan penuh ingin 

tahu mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 

guru dan cara mengerjakan 

soal-soalnya. (ingin tahu) 

20’ 

3. Tahap 3  

Kerja 

Kooperatif  

a. Guru membagikan LKS 

kepada siswa. (eksplorasi) 

b. Guru memberikan soal-soal 

latihan kepada siswa untuk 

a. Siswa dengan penuh ingin 

tahu dan antusias 

mempelajari materi dalam 

LKS. (ingin tahu) 

35’ 
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dikerjakan secara 

berkelompok 4 orang secara 

jujur dan tanggung jawab. 

(elaborasi) 

c. Guru memberikan 

bantuan/bimbingan/scaffoldin

g kepada siswa yang kesulitan 

mengerjakan soal-soal latihan. 

(eksplorasi)(elaborasi) 

d. Guru meminta beberapa siswa 

untuk mengerjakan soal di 

depan kelas. (eksplorasi dan 

elaborasi) 

e. Guru membahas latihan-

latihan soal, memberikan 

koreksi, dan penguatan 

terhadap jawaban/pekerjaan 

siswa.  

f. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya mengenai 

materi yang belum 

jelas.(eksplorasi) 

g. Guru mengarahkan siswa 

untuk merangkum materi. 

b. Siswa berusaha dengan 

keras, jujur, dan tanggung 

jawab mengerjakan soal-

soal latihan dari LKS. 

(kerja keras, jujur dan 

tanggung jawab) 

c. Siswa dengan antusias 

mendengarkan 

penjelasan/bantuan guru. 

d. Siswa dengan penuh 

tanggung jawab 

melaksanakan perintah 

guru. (tanggung jawab) 

e. Siswa dengan ingin tahu 

mendengarkan dan 

memperhatikan 

koreksi/penjelasan guru. 

(ingin tahu) 

f. Siswa bertamya apabila 

ada materi yang belum 

dipahami dan merangkum. 

4 Tahap 4 

Kerja Mandiri 

(Seatwork ) 

a. Guru memberikan kuis kepada 

siswa untuk dikerjakan secara 

mandiri. 

b. Guru meminta siswa untuk 

mengumpulkan kuis dan 

mengoreksinya/membahas-

nya bersama-sama (jika waktu 

memungkinkan). (konfirmasi) 

a. Siswa mengerjakan kuis 

dengan mandiri, jujur, dan 

tanggung jawab. (mandiri, 

jujur dan tanggung jawab) 

b. Siswa mengumpulkan kuis 

tepat waktu dan 

mengoreksinya bersama-

sama. (disiplin) 

25’ 
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Penutup 

5.  Tahap 5 

Penugasan 

a. Guru dan siswa bersama-sama 

melakukan refleksi dan 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada materi 

menentukan nilai 

perbandingan trigonometri 

pada segitiga siku-siku yang 

telah dipelajari. 

b. Guru memberikan PR dan 

meminta siswa untuk belajar 

materi menentukan nilai 

perbandingan trigonometri 

pada sudut khusus pada 

pertemuan yang akan datang. 

(mandiri) 

c. Guru mengakhiri pelajaran 

dan keluar ruangan tepat 

waktu. (religius dan disiplin) 

a. Siswa dengan penuh 

tanggung jawab 

melaksanakan perintah 

guru. 

b. Siswa dengan mandiri dan 

tanggung jawab 

mengerjakan tugas rumah 

dan mempelajari materi 

selanjutnya. (mandiri dan 

tanggung jawab) 

c. Siswa menjawab salam. 

5’ 

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Sumber Belajar :  

a. Sukino. 2007. Matematika untuk SMA Kelas X Semester 2 1B. Jakarta: Erlangga. 

b. Suryanti, E dan Widodo, U. 2003. Evaluasi Mandiri Matematika  

SMA untuk Kelas X Jilid 1. Erlangga : Jakarta. 

2. Media atau Alat : LKS, chart, papan tulis, penghapus papan tulis, kapur, dan, spidol 
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I. PENILAIAN 

Teknik   : Tes tertulis 

Bentuk Instrumen  : Uraian singkat  

Instrumen   : Terlampir 

Magelang,   Februari 2014 

Guru Matematika 

 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 

NIP. 197402122005011007 

 

Peneliti 

 
 

 

 

Muhammad Ardian Syah 

NIM 4101410058 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSERIMEN 1 

Sekolah  : SMA Negeri 4 Magelang  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : X/2(Genap) 

Alokasi Waktu  : 1x45 menit 

Pertemuan ke-  : 2 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam 

pemecahan masalah 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.1 Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan 

perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri. 

C. INDIKATOR 

1. Menentukan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut khusus. 

2. Menggunakan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut khusus dalam 

pemecahan masalah. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) siswa dapat : 

1. menentukan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut khusus dan 

2. menggunakan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut khusus dalam 

pemecahan masalah. 

Nilai Karakter bangsa yang ingin dikembangkan adalah disiplin, religius, 

komunikatif, kerja keras, ingin tahu, jujur, tanggung jawab, dan mandiri. 
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E. MATERI AJAR 

Perbandingan Trigonometri pada Sudut Khusus 

Sudut khusus adalah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang dapat 

ditentukan nilainya tanpa menggunakan tabel tigonometri atau kalkulator. Sudut-

sudut khusus antara lain: 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°, 150°, dan seterusnya. 

 Perbandingkan Trigonometri untuk Sudut  

Perhatikan segitiga berikut! 

∆ABC adalah segitiga sama sisi, sehingga AB=BC=CA= a cm, 

dan ∠ABC=∠BCA=∠CAB=60°. 

Jika CD adalah garis bagi dan garis tinggi maka diperoleh garis AB terbagi 

mnjadi 2 sama panjang sehingga AD=AB=  cm. Jelas ∠DCB=∠DCA=30° 

Perhatikan ∆DBC! 

Jelas  

Jelas . 

Jelas . 

Jelas . 

 Perbandingkan Trigonometri untuk Sudut 45° 
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Perhatikan ∆PQR! 

∆PQR adalah segitiga siku-siku sama kaki. 

Jelas PQ=PR=x cm 

Jelas  

Jelas . 

Jelas . 

Jelas . 

 Perbandingkan Trigonometri untuk Sudut 60° 

Jelas . 

Jelas . 

Jelas . 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan, dan penugasan. 

Model : Missouri Mathematics Project (MMP) 

Convey dalam Krismanto (2003: 11) menyatakan bahwa model Missouri Mathematics 

Project adalah salah satu model terstruktur dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

No. Tahapan Petunjuk Instruksional 

1. Review Pada tahap ini guru dan siswa meninjau ulang apa yang 

telah tercakup pada pelajaran yang lalu. 

2. Pengembangan Pada langkah ini, guru menyajikan ide baru dan perluasan 

konsep matematika terdahulu. Siswa diberi tahu tujuan 
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pelajaran yang memiliki ”antisipasi” tentang sasaran 

pelajaran. Penjelasan dan diskusi interaktif antara guru dan 

siswa harus disajikan termasuk demonstrasi konkrit yang 

sifatnya piktorial atau simbolik. Pengembangan akan lebih 

bijaksana bila dikombinasikan dengan kontrol latihan untuk 

meyakinkan bahwa siswa mengikuti penyajian materi baru 

tersebut. 

3. Kerja Kooperatif Dalam kerja koopertaif, siswa berkelompok dan merespon 

satu rangkaian soal sambil guru mengamati kerja tiap 

kelompok untuk mencegah terjadinya miskonsepsi.Pada 

latihan terkontrol ini respon setiap siswa sangat 

menguntungkan bagi guru dan siswa.Pengembangan dan 

latihan terkontrol dapat saling mengisi. Guru harus 

memasukkan rincian khusus tanggung jawab kelompok dan 

ganjaran individual berdasarkan pencapaian materi yang 

dipelajari. 

4. Kerja Mandiri 

(Seatwork) 

Kerja mandiri bertujuan untuk latihan perluasan 

mempelajari konsep yang disajikan guru. 

5. Penugasan Tujuan penugasan kepada siswa adalah agar siswa juga 

belajar di rumah. 
Missouri Mathematics Project (MMP) adalah sebuah program yang didesain guru dengan 

menggunakan  latihan-latihan untuk memperoleh pencapaian yang luar biasa. 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No 

Tahap 

Pembelajaran 

MMP 

Kegiatan Alokasi 

waktu Guru Siswa 

Pendahuluan 

1. Tahap 1  

Review 

a. Guru datang tepat waktu, 

mengucapkan salam dan 

menyiapkan kelas.(religius) 

(disiplin) 

b. Guru mengabsensi siswa 

dengan bertanya siapa yang 

tidak masuk hari ini dan 

mempersiapkan kondisi 

siswa (komunikatif) 

c. Guru memberikan motivasi 

kepada siswa, 

a. Siswa menjawab salam 

dan menyiapkan alat tulis 

sesuai kebutuhan. 

b. Siswa dengan antusias 

mendengarkan penjelasan 

guru tentang tujuan 

pembelajaran dan 

manfaat pembelajaran 

dalam kehidupan sehari-

hari. 

c. Siswa mendengarkan 

5’ 



176 
  

menyampaikan tujuan 

pembelajaran, menyebutkan 

manfaat materi yang akan 

dipelajari bagi kehidupan 

sehari-hari, dan menjelaskan 

model pembelajaran yang 

akan digunakan yaitu model 

pembelajaran MMP.  

d. Guru memberikan apersepsi 

dengan meminta siswa 

untuk mengingat kembali 

materi tentang perbandingan 

trigonometri pada segitiga 

siku-siku dan membahas 

PR.  

penjelasan guru tentang 

model pembelajaran yang 

digunakan. 

d. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru dan 

berusaha mengingat 

kembali materi segitiga 

siku-siku. 

Kegiatan Inti 

2. Tahap 2 

Pengembangan 

a. Dengan tanya jawab guru 

membahas dan menjelaskan 

materi menentukan 

perbandingan trigonometri 

pada sudut-sudut khusus. 

(eskplorasi)  

b. Guru memberikan contoh 

mengerjakan soal 

menentukan perbandingan 

trigonometri pada sudut-

sudut khusus.(eksplorasi) 

a. Siswa dengan penuh 

ingin tahu mendengarkan 

dan memperhatikan 

penjelasan guru dan cara 

mengerjakan soal-

soalnya. (ingin tahu) 

10’ 

3. Tahap 3  

Kerja 

Kooperatif  

a. Guru membagikan LKS 

kepada siswa. (eksplorasi) 

b. Guru memberikan soal-soal 

latihan kepada siswa untuk 

dikerjakan secara 

berkelompok 4 orang secara 

a. Siswa dengan penuh 

ingin tahu dan antusias 

mempelajari materi 

dalam LKS. (ingin tahu) 

b. Siswa berusaha dengan 

keras, jujur, dan tanggung 

10’ 
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jujur dan tanggung jawab. 

(elaborasi) 

c. Guru berusaha melibatkan 

semua siswa dalam 

mengerjakan latihan-latihan 

soal dan pertahankan 

pembelajaran aktif. Siswa 

berusaha aktif dalam 

mengerjakan latihan-latihan 

soal. (eksplorasi) 

d. Guru memberikan 

bantuan/bimbingan/scaffoldi

ng kepada siswa yang 

kesulitan mengerjakan soal-

soal latihan. 

(eksplorasi)(elaborasi) 

e. Guru meminta beberapa 

siswa untuk mengerjakan 

soal di depan kelas. 

(eksplorasi dan elaborasi) 

f. Guru membahas latihan-

latihan soal, memberikan 

koreksi, dan penguatan 

terhadap jawaban/pekerjaan 

siswa. Siswa dengan penuh 

perhatian dan ingin tahu 

mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 

guru (konfirmasi)(ingin 

tahu) 

g. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya mengenai 

jawab mengerjakan soal-

soal latihan dari LKS. 

(kerja keras, jujur dan 

tanggung jawab) 

c. Siswa dengan antusias 

mendengarkan 

penjelasan/bantuan guru. 

d. Siswa dengan penuh 

tanggung jawab 

melaksanakan perintah 

guru. (tanggung jawab) 

e. Siswa dengan ingin tahu 

mendengarkan dan 

memperhatikan 

koreksi/penjelasan guru. 

(ingin tahu) 

f. Siswa bertanya kepada 

guru apabila ada materi 

yang belum dipahami dan 

merangkum materi. 
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materi yang belum 

jelas.(eksplorasi) 

h. Guru mengarahkan siswa 

untuk merangkum materi. 

4 Tahap 4 

Kerja Mandiri 

(Seatwork ) 

a. Guru memberikan kuis 

kepada siswa untuk 

dikerjakan secara mandiri. 

b. Guru meminta siswa untuk 

mengumpulkan kuis dan 

mengoreksinya/membahas-

nya bersama-sama (jika 

waktu memungkinkan). 

(konfirmasi) 

a. Siswa mengerjakan kuis 

dengan mandiri, jujur, 

dan tanggung jawab. 

(mandiri, jujur dan 

tanggung jawab) 

b. Siswa mengumpulkan 

kuis tepat waktu dan 

mengoreksinya bersama-

sama. (disiplin) 

10’ 

Penutup 

5.  Tahap 5 

Penugasan 

a. Guru dan siswa bersama-

sama melakukan refleksi 

dan menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada materi 

menentukan nilai 

perbandingan trigonometri 

pada sudut-sudut khusus. 

b. Guru memberikan PR dan 

meminta siswa untuk belajar 

materi menentukan nilai 

perbandingan trigonometri 

pada sudut khusus pada 

pertemuan yang akan 

datang. (mandiri) 

c. Guru mengakhiri pelajaran 

dan keluar ruangan tepat 

waktu. (religius dan 

disiplin) 

a. Siswa dengan penuh 

tanggung jawab 

melaksanakan perintah 

guru. 

b. Siswa dengan mandiri 

dan tanggung jawab 

mengerjakan tugas rumah 

dan mempelajari materi 

selanjutnya. (mandiri 

dan tanggung jawab) 

c. Siswa menjawab salam. 

5’ 
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H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Sumber Belajar :  

a. Sukino. 2007. Matematika untuk SMA Kelas X Semester 2 1B. Jakarta: Erlangga. 

b. Suryanti, E dan Widodo, U. 2003. Evaluasi Mandiri Matematika  

SMA untuk Kelas X Jilid 1. Erlangga : Jakarta. 

2. Media atau Alat : LKS, chart, papan tulis, penghapus papan tulis, kapur, dan, spidol 

 

I. PENILAIAN 

Teknik   : Tes tertulis 

Bentuk Instrumen  : Uraian singkat  

Instrumen   : Terlampir 

 

Magelang,    Februari 2014 

Guru Matematika 

 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 

NIP. 197402122005011007 

Peneliti 

 
 

 

 

Muhammad Ardian Syah 

NIM 4101410058 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
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KELAS EKSPERIMEN 1 

Sekolah  : SMA Negeri 4 Magelang  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : X/2(Genap) 

Alokasi Waktu  : 2x45 menit 

Pertemuan ke-  : 3 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam 

pemecahan masalah 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.1. Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan 

dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri. 

C. INDIKATOR 

1. Menentukan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut khusus. 

2. Menggunakan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut khusus dalam 

pemecahan masalah. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) siswa dapat : 

1. Menentukan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut khusus. 

2. Menggunakan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut khusus dalam 

pemecahan masalah. 

Nilai Karakter bangsa yang ingin dikembangkan adalah disiplin, religius, 

komunikatif, kerja keras, ingin tahu, jujur, tanggung jawab, dan  mandiri. 

 

 

E. MATERI AJAR 
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Perbandingan Trigonometri pada Sudut Khusus 

Sudut khusus adalah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang dapat 

ditentukan nilainya tanpa menggunakan tabel tigonometri atau kalkulator. Sudut-

sudut khusus antara lain: 0, , , , , , , , dan seterusnya. 

 Perbandingkan Trigonometri untuk Sudut 0° 

Jelas . 

Jelas . 

Jelas . 

 

 Perbandingkan Trigonometri untuk Sudut 90°  

Jelas . 

Jelas . 

Jelas . 

Tabel Perbandingan Trigonometri pada Sudut Khusus 

Perbadingan 

Trigonometri 

Besar Sudut (α) 

0 
 

 
 

 

sinα 0 
   

1 

cosα 1 
   

0 

tanα 0 
 

1 
 

 

cotα 
 

 

1 
 

0 

secα 1 
 

 

2 
 

cscα 
 

2 
 

 

1 
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F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan, dan penugasan. 

Model : Missouri Mathematics Project (MMP) 

Convey dalam Krismanto (2003: 11) menyatakan bahwa model Missouri Mathematics 

Project adalah salah satu model terstruktur dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

No. Tahapan Petunjuk Instruksional 

1. Review Pada tahap ini guru dan siswa meninjau ulang apa yang 

telah tercakup pada pelajaran yang lalu. 

2. Pengembangan Pada langkah ini, guru menyajikan ide baru dan perluasan 

konsep matematika terdahulu. Siswa diberi tahu tujuan 

pelajaran yang memiliki ”antisipasi” tentang sasaran 

pelajaran. Penjelasan dan diskusi interaktif antara guru dan 

siswa harus disajikan termasuk demonstrasi konkrit yang 

sifatnya piktorial atau simbolik. Pengembangan akan lebih 

bijaksana bila dikombinasikan dengan kontrol latihan untuk 

meyakinkan bahwa siswa mengikuti penyajian materi baru 

tersebut. 

3. Kerja Kooperatif Dalam kerja koopertaif, siswa berkelompok dan merespon 

satu rangkaian soal sambil guru mengamati kerja tiap 

kelompok untuk mencegah terjadinya miskonsepsi.Pada 

latihan terkontrol ini respon setiap siswa sangat 

menguntungkan bagi guru dan siswa.Pengembangan dan 

latihan terkontrol dapat saling mengisi. Guru harus 

memasukkan rincian khusus tanggung jawab kelompok dan 

ganjaran individual berdasarkan pencapaian materi yang 

dipelajari. 

4. Kerja Mandiri 

(Seatwork) 

Kerja mandiri bertujuan untuk latihan perluasan 

mempelajari konsep yang disajikan guru. 

5. Penugasan Tujuan penugasan kepada siswa adalah agar siswa juga 

belajar di rumah. 
Missouri Mathematics Project (MMP) adalah sebuah program yang didesain guru dengan 

menggunakan  latihan-latihan untuk memperoleh pencapaian yang luar biasa. 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No 

Tahap 

Pembelajaran 

MMP 

Kegiatan Alokasi 

waktu Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Pendahuluan 
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1. Tahap 1  

Review 

a. Guru datang tepat waktu 

(disiplin) 

b. Guru mengucapkan salam 

menyiapkan kelas.(religius) 

c. Guru mengabsensi siswa 

dengan bertanya siapa yang 

tidak masuk hari ini dan 

mempersiapkan kondisi siswa 

(komunikatif) 

d. Guru memberikan motivasi 

kepada siswa daan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan serta 

menyebutkan manfaat materi 

yang akan dipelajari bagi 

kehidupan sehari-hari. 

e. Guru menjelaskan model 

pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu model 

pembelajaran MMP.  

f. Guru membahas PR dan 

memberikan apersepsi dengan 

meminta siswa untuk 

mengingat kembali materi 

tentang perbandingan 

trigonometri pada segitiga siku-

siku yang telah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya dan 

membahas PR.  

a. Siswa menjawab 

salam dan menyiapkan 

alat tulis sesuai 

kebutuhan. 

b. Siswa dengan antusias 

mendengarkan 

penjelasan guru 

tentang tujuan 

pembelajaran, manfaat 

pembelajaran, 

penjelasan guru 

tentang model 

pembelajaran yang 

digunakan. 

c. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru dan 

berusaha mengingat 

kembali materi 

perbandingan 

trigonometri pada 

segitiga siku-siku dan 

membahas PR/tugas 

rumah. 

10’ 

Kegiatan Inti 

2. Tahap 2 

Pengembang-

a. Dengan tanya jawab guru 

membahas dan menjelaskan 

a. Siswa dengan penuh 

ingin tahu 

20’ 
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an materi menentukan 

perbandingan trigonometri pada 

sudut-sudut khusus (30°, 45°, 

dan 60°). (eskplorasi)  

b. Guru memberikan contoh 

mengerjakan soal menentukan 

perbandingan trigonometri pada 

sudut-sudut khusus (30°, 45°, 

dan 60°).(eksplorasi) 

mendengarkan dan 

memperhatikan 

penjelasan guru dan 

cara mengerjakan 

soal-soalnya. (ingin 

tahu) 

3. Tahap 3  

Kerja 

Kooperatif  

a. Guru membagikan LKS kepada 

siswa. (eksplorasi) 

b. Guru memberikan soal-soal 

latihan kepada siswa untuk 

dikerjakan secara berkelompok 

4 orang secara jujur dan 

tanggung jawab. 

(elaborasi)(jujur dan tanggung 

jawab) 

c. Guru berusaha melibatkan 

semua siswa dalam 

mengerjakan latihan-latihan 

soal dan pertahankan 

pembelajaran aktif. (eksplorasi) 

d. Guru memberikan 

bantuan/bimbingan/scaffolding 

kepada siswa yang kesulitan 

mengerjakan soal-soal latihan. 

(eksplorasi dan elaborasi) 

e. Guru meminta beberapa siswa 

untuk mengerjakan soal di 

depan kelas. (eksplorasi dan 

elaborasi) 

f. Guru membahas latihan-latihan 

a. Siswa dengan penuh 

ingin tahu dan 

antusias mempelajari 

materi dalam LKS. 

(ingin tahu) 

b. Siswa dengan penuh 

ingin tahu dan 

antusias mempelajari 

materi dalam LKS. 

(ingin tahu) 

b. Siswa berusaha 

dengan keras, jujur, 

dan tanggung jawab 

mengerjakan soal-soal 

latihan dari LKS. 

(kerja keras, jujur 

dan tanggung jawab) 

c. Siswa dengan antusias 

mendengarkan 

penjelasan/bantuan 

guru. 

d. Siswa dengan penuh 

tanggung jawab 

melaksanakan 

30’ 
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soal, memberikan koreksi, dan 

penguatan terhadap 

jawaban/pekerjaan siswa. 

(konfirmasi) 

g. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum 

jelas. (eksplorasi) 

h. Guru mengarahkan siswa untuk 

merangkum materi. 

 

perintah guru. 

(tanggung jawab) 

e. Siswa dengan ingin 

tahu mendengarkan 

dan memperhatikan 

koreksi/penjelasan 

guru. Siswa bertamya 

apabila ada materi 

yang belum dipahami. 

(ingin tahu) 

4. Tahap 4  

Kerja Mandiri 

(Seatwork) 

a. Guru memberikan kuis kepada 

siswa untuk dikerjakan secara 

mandiri. 

b. Guru mengingatan kepada 

siswa bahwa kuis akan 

diperiksa pada akhir pelajaran 

(jika waktu 

memungkinkan).(elaborasi) 

(disiplin) 

c. Guru bersama-sama siswa 

mengoreksi jawaban 

kuis.(konfirmasi) 

a. Siswa mengerjakan 

kuis tersebut dengan 

mandiri, jujur, dan 

tanggung jawab. 

(mandiri, jujur, dan 

tanggung jawab) 

b. Siswa mengumpulkan 

kuis tepat waktu dan 

mengoreksinya 

bersama-sama guru. 

(disiplin) 

25’ 

Penutup 

5.  Tahap 5 

Penugasan 

a. Guru dan siswa bersama-sama 

melakukan refleksi dan 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada materi 

menentukan nilai perbandingan 

trigonometri pada sudut-sudut 

khusus (30°, 45°, dan 60°) yang 

telah dipelajari. 

b. Guru memberikan PR dan 

a. Siswa dengan penuh 

tanggung jawab 

melaksanakan 

perintah guru. 

b. Siswa dengan mandiri 

dan tanggung jawab 

mengerjakan tugas 

rumah dan 

mempelajari materi 

5’ 



186 
  

meminta siswa untuk belajar 

materi menentukan nilai 

perbandingan trigonometri pada 

sudut-sudut khusus (0°, 30°, 

45°, 60°, dan 90°) pada 

pertemuan yang akan datang. 

(mandiri) 

c. Guru mengakhiri pelajaran dan 

keluar ruangan tepat waktu. 

(religius dan disiplin) 

selanjutnya. (mandiri 

dan tanggung jawab) 

c. Siswa menjawab 

salam. 

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Sumber Belajar :  

a. Sukino. 2007. Matematika untuk SMA Kelas X Semester 2 1B. Jakarta: Erlangga. 

b. Suryanti, E dan Widodo, U. 2003. Evaluasi Mandiri Matematika  

SMA untuk Kelas X Jilid 1. Erlangga : Jakarta. 

2. Media atau Alat : LKS, chart, papan tulis, penghapus papan tulis, kapur, dan, spidol 

I. PENILAIAN 

Teknik   : Tes tertulis 

Bentuk Instrumen  : Uraian singkat  

Instrumen   : Terlampir 

 

Magelang,     Februari 2014 

Guru Matematika 

 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 

NIP. 197402122005011007 

Peneliti 

 

 

 

Muhammad Ardian Syah 

NIM 4101410058 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
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KELAS EKSPERIMEN 1 

Sekolah  : SMA Negeri 4 Magelang  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : X/2(Genap) 

Alokasi Waktu  : 2x45 menit 

Pertemuan ke-  : 4 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam 

pemecahan masalah 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.1. Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan 

dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri. 

C. INDIKATOR 

1. Menentukan perbandingan trigonometri  dan tanda perbandingan trigonometri di 

berbagai kuadran 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) siswa dapat 

menentukan perbandingan trigonometri dan tanda perbandingan trigonometri di 

berbagai kuadran.  

Nilai Karakter bangsa yang ingin dikembangkan adalah disiplin, religius, 

komunikatif, kerja keras, ingin tahu, jujur, tanggung jawab, dan mandiri. 

 

 

 

E. MATERI AJAR 
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Perbandingan Trigonometri di Berbagai Kuadran 

Besar sudut α dalam koordinat kartesius dapat dikelompokkan menjadi 4 

daerah seperti terlihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar Letak Kuadran pada Koordinat Kartesius 

Dari gambar di atas dapat ditentukan tanda (+/-) nilai perbandingan trigonometri pada 

masing-masing kuadran. 

Di bawah ini adalah perbandingan trigonometri sudut di berbagai kuadran. 

1) Sudut di Kuadran I (0< α < ) 

  

  

  

2) Sudut di Kuadran II ( < α < ) 

  

  

  

3) Sudut di Kuadran III( < α < ) 

  

  

  

0° α <  < α <  

< α <  

 

< α <  

 

Kuadran I 

 

Kuadran II 

 

Kuadran III 

 

Kuadran IV 

 

Y 

X 
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4) Sudut di Kuadran IV( < α < ) 

  

  

  

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan, dan penugasan. 

Model : Missouri Mathematics Project (MMP) 

Missouri Mathematics Project (MMP) adalah sebuah program yang didesain guru dengan 

menggunakan  latihan-latihan untuk memperoleh pencapaian yang luar biasa. Convey dalam 

Krismanto (2003: 11) menyatakan bahwa model Missouri Mathematics Project adalah salah 

satu model terstruktur dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

No. Tahapan Petunjuk Instruksional 

1. Review Pada tahap ini guru dan siswa meninjau ulang apa yang 

telah tercakup pada pelajaran yang lalu. 

2. Pengembangan Pada langkah ini, guru menyajikan ide baru dan perluasan 

konsep matematika terdahulu. Siswa diberi tahu tujuan 

pelajaran yang memiliki ”antisipasi” tentang sasaran 

pelajaran. Penjelasan dan diskusi interaktif antara guru dan 

siswa harus disajikan termasuk demonstrasi konkrit yang 

sifatnya piktorial atau simbolik. Pengembangan akan lebih 

bijaksana bila dikombinasikan dengan kontrol latihan untuk 

meyakinkan bahwa siswa mengikuti penyajian materi baru 

tersebut. 

3. Kerja Kooperatif Dalam kerja koopertaif, siswa berkelompok dan merespon 

satu rangkaian soal sambil guru mengamati kerja tiap 

kelompok untuk mencegah terjadinya miskonsepsi.Pada 

latihan terkontrol ini respon setiap siswa sangat 

menguntungkan bagi guru dan siswa.Pengembangan dan 

latihan terkontrol dapat saling mengisi. Guru harus 

memasukkan rincian khusus tanggung jawab kelompok dan 

ganjaran individual berdasarkan pencapaian materi yang 

dipelajari. 

4. Kerja Mandiri 

(Seatwork) 

Kerja mandiri bertujuan untuk latihan perluasan 

mempelajari konsep yang disajikan guru. 

5. Penugasan Tujuan penugasan kepada siswa adalah agar siswa juga 

belajar di rumah. 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
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No 

Tahap 

Pembelajaran 

MMP 

Kegiatan Alokasi 

waktu Guru Siswa 

Pendahuluan 

1. Tahap 1  

Review 

a. Guru datang tepat waktu 

(disiplin) 

b. Guru mengucapkan salam dan 

menyiapkan kelas.(religius) 

c. Guru mengabsensi siswa 

dengan bertanya siapa yang 

tidak masuk hari ini dan 

mempersiapkan kondisi siswa 

(komunikatif) 

d. Guru memberikan motivasi 

kepada siswa daan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan serta 

menyebutkan manfaat materi 

yang akan dipelajari bagi 

kehidupan sehari-hari. 

e. Guru menjelaskan model 

pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu model 

pembelajaran MMP.  

f. Guru membahas PR dan 

memberikan apersepsi dengan 

meminta siswa untuk 

mengingat kembali materi 

tentang perbandingan 

trigonometri pada sudut-sudut 

khusus yang telah dipelajari 

pada pertemuan sebelumnya.  

a. Siswa menjawab salam 

dan menyiapkan alat 

tulis sesuai kebutuhan. 

b. Siswa dengan antusias 

mendengarkan 

penjelasan guru tentang 

tujuan pembelajaran 

dan manfaat 

pembelajaran dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru tentang 

model pembelajaran 

yang digunakan. 

d. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru dan 

berusaha mengingat 

kembali materi 

perbandingan 

trigonometri pada 

sudut-sudut khusus dan 

membahas PR/tugas 

rumah. 

10’ 

Kegiatan Inti 
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2. Tahap 2 

Pengembang-

an 

a. Dengan tanya jawab guru 

membahas dan menjelaskan 

materi menentukan tanda 

perbandingan trigonometri di 

berbagai kuadran dan 

menentukan perbandingan 

trigonometri di berbagai 

kuadran.(eskplorasi)  

b. Guru memberikan contoh 

mengerjakan soal menentukan 

tanda perbandingan 

trigonometri di berbagai 

kuadran dan menentukan 

perbandingan trigonometri di 

berbagai kuadran.(eksplorasi) 

a. Siswa dengan penuh 

ingin tahu 

mendengarkan dan 

memperhatikan 

penjelasan guru dan 

cara mengerjakan soal-

soalnya. (ingin tahu) 

20’ 

3. Tahap 3  

Kerja 

Kooperatif  

a. Guru membagikan LKS 

kepada siswa. (eksplorasi) 

b. Guru memberikan soal-soal 

latihan kepada siswa untuk 

dikerjakan secara 

berkelompok 4 orang secara 

jujur dan tanggung jawab. 

(elaborasi)(jujur dan 

tanggung jawab) 

c. Guru berusaha melibatkan 

semua siswa dalam 

mengerjakan latihan-latihan 

soal dan pertahankan 

pembelajaran aktif. 

(eksplorasi) 

d. Guru memberikan 

bantuan/bimbingan/scaffol-

ding kepada siswa yang 

a. Siswa dengan penuh 

ingin tahu dan antusias 

mempelajari materi 

dalam LKS. (ingin 

tahu)  

b. Siswa berusaha dengan 

keras, jujur, dan 

tanggung jawab 

mengerjakan soal-soal 

latihan dari LKS. (kerja 

keras, jujur dan 

tanggung jawab) 

c. Siswa dengan antusias 

mendengarkan 

penjelasan/bantuan 

guru. 

d. Siswa dengan penuh 

tanggung jawab 

30’ 
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kesulitan mengerjakan soal-

soal latihan. 

(eksplorasi)(elaborasi) 

e. Guru meminta beberapa siswa 

untuk mengerjakan soal di 

depan kelas. (eksplorasi dan 

elaborasi) (jujur dan 

tanggung jawab) 

f. Guru membahas latihan-

latihan soal, memberikan 

koreksi, dan penguatan 

terhadap jawaban/pekerjaan 

siswa. (konfirmasi)(ingin 

tahu) 

g. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya mengenai 

materi yang belum 

jelas.(eksplorasi) 

 

melaksanakan perintah 

guru. (tanggung jawab) 

e. Siswa dengan ingin tahu 

mendengarkan dan 

memperhatikan 

koreksi/penjelasan guru. 

(ingin tahu) 

f. Siswa bertamya apabila 

ada materi yang belum 

dipahami dan 

merangkum. 

Penutup 

4. Tahap 4 

Kerja Mandiri 

(Seatwork) 

a. Guru memberikan kuis kepada 

siswa untuk dikerjakan secara 

mandiri. 

b. Guru meminta siswa untuk 

mengumpulkan kuis dan 

mengoreksinya/membahas-

nya bersama-sama (jika waktu 

memungkinkan). (konfirmasi) 

a. Siswa mengerjakan kuis 

dengan mandiri, jujur, 

dan tanggung jawab. 

(mandiri, jujur dan 

tanggung jawab) 

b. Siswa mengumpulkan 

kuis tepat waktu dan 

mengoreksinya 

bersama-sama. 

(disiplin) 

25’ 

5.  Tahap 5 

Penugasan 

a. Guru dan siswa bersama-sama 

melakukan refleksi dan 

a. Siswa dengan penuh 

tanggung jawab 

5’ 
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menyimpulkan hasil 

pembelajaran hari ini. 

b. Guru meminta siswa untuk 

belajar dengan giat karena 

akan diadakan ulangan harian 

trigonometri di pertemuan 

yang akan datang. 

c. Guru mengakhiri pelajaran, 

mengucapkan salam, dan 

keluar ruangan tepat waktu. 

(religius dan disiplin) 

melaksanakan perintah 

guru. 

b. Siswa belajar dengan 

giat untuk menghadapi 

ulangan harian 

trigonometri. 

c. Siswa menjawab salam. 

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Sumber Belajar :  

a. Sukino. 2007. Matematika untuk SMA Kelas X Semester 2 1B. Jakarta: Erlangga. 

b. Suranti, E dan Widodo, U. 2003. Evaluasi Mandiri Matematika  

SMA untuk Kelas X Jilid 1. Erlangga : Jakarta. 

2. Media atau Alat : LKS, chart, papan tulis, penghapus papan tulis, kapur, dan, spidol 

I. PENILAIAN 

Teknik   : Tes tertulis 

Bentuk Instrumen  : Uraian singkat  

Instrumen   : Terlampir 

 

 

Magelang,     Februari 2014 

Guru Matematika 

 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 

NIP. 197402122005011007 

 

Peneliti 

 
 

 

 

Muhammad Ardian Syah 

NIM 4101410058 

 

 

 



194 
  

Lampiran 37 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 2 

Sekolah  : SMA Negeri 4 Magelang  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : X/2(Genap) 

Alokasi Waktu  : 2x45 menit 

Pertemuan ke-  : 1 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam 

pemecahan masalah 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.1. Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan 

dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri. 

C. INDIKATOR 

1. Menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. 

2. Menggunakan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dalam 

pemecahan masalah. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui model pembelajaran  Pairs Check siswa dapat : 

1. Menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku 

2. Menggunakan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dalam 

pemecahan masalah. 

Nilai Karakter bangsa yang ingin dikembangkan adalah disiplin, religius, 

komunikatif, kerja keras, ingin tahu, jujur, tanggung jawab, dan mandiri. 

 



195 
  

E. MATERI AJAR 

Perbandingan Trigonometri pada Segitiga Siku-siku 

Segitiga OAB adalah segitiga siku-siku di A. 

 
Gambar Segitiga siku-siku OAB 

OA =  = sisi samping sudut α (poyeksi) 

AB =  = sisi depan sudut α (proyektor) 

OB =  = sisi miring (proyektum) 

 

Perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku OAB tersebut 

didefinisikansebagai berikut. 

  

  

  

  

  

  

Dari hubungan di atas, diperoleh hubungan sebagai berikut. 

  

  

  

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan, dan penugasan. 

Model : Pairs Check  

Tahap-tahap model pembelajaran Pairs Check adalah sebagai berikut 

No Tahapan Petunjuk Instruksional 

1 Mempersiapkan 

siswa dan 

menjelaskan konsep 

 Guru mempersiapkan kondisi siswa, menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dan memberikan apersepsi. 

 Guru menjelaskan konsep 

2 Membentuk 

kelompok kecil dan 

membagi tugas  

 Guru membagi siswa ke dalam beberapa tim. Setiap tim 

terdiri dari 4 orang. Dalam satu tim ada 2 pasangan. Setiap 

pasangan dalam satu tim dibebani masing-masing satu 
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peran yang berbeda pelatih dan partner. 

 Guru membagikan soal kepada partner dan pelatih. 

3 Berpasangan dan 

Mengoreksi 

 Partner menjawab soal, dan pelatih bertugas mengecek 

jawabannya.  

 Guru memberikan bantuan dan penguatan. 

4 Bertukar Peran  Pelatih dan partner saling bertukar peran. Pelatih menjadi 

partner dan partner menjadi pelatih. 

 Partner menjawab soal, dan si pelatih bertugas mengecek 

jawabannya.  

5 Evaluasi  Setiap pasangan kembali ke tim awal dan mencocokan 

jawaban satu sama lain. 

 Guru membimbing dan memberikan arahan atas jawaban 

dari berbagai soal.Setiap tim mengecek jawabannya. 

 Guru memberi koreksi dan penguatan (reward) atas 

jawaban/pekerjaan siswa. 

 Memberikan evaluasi(bisa berupa kuis). 

6 Refleksi  Guru dan siswa melakukan refleksi dari hasil pembelajaran. 

Tahapan-tahapan tersebut berdasarkan sintaks model pembelajaran Pairs 

Check yang dinyatakan Suyatno (2009: 72) yaitu siswa berkelompok berpasangan 

sebangku, salah seorang menyajikan persoalan dan temannya mengerjakan, 

pengecekan kebenaran jawaban, bertukar peran, penyimpulan, evaluasi, dan refleksi. 

Kagan (1989) menjelaskan bahwa fungsi akademik dari model pembelajaran Pairs 

Check adalah kemampuan berlatih. Huda (2013: 211) menyatakan model 

pembelajaran Pairs Check menerapkan pembelajaran kooperatif yang menuntut 

kemandirian dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan.  

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No Tahapan 

Pembelajaran 

Pairs Check 

Kegiatan Alokasi 

Waktu Guru Siswa 

Pendahuluan 

1 Tahap 1 

Mempersiap-

kan siswa dan 

menjelaskan 

konsep 

a. Guru datang tepat 

waktu, mengucapkan 

salam, dan menyiapkan 

kelas. (religius) 

(disiplin) 

a. Siswa menjawab salam dan 

menyiapkan alat tulis sesuai 

kebutuhan. 

b. Siswa dengan antusias 

mendengarkan penjelasan 

5’ 
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b. Guru mengabsensi 

siswa dan 

mempersiapkan kondisi 

siswa (komunikatif) 

c. Guru memberikan 

motivasi, 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran, 

menyebutkan manfaat 

materi yang akan 

dipelajari, dan 

menjelaskan model 

pembelajaran yang 

akan digunakan yaitu 

model pembelajaran 

Pairs Check.  

d. Guru memberikan 

apersepsi dengan 

meminta siswa untuk 

mengingat kembali 

materi tentang segitiga 

siku-siku yang telah 

dipelajari saat SMP. 

guru tentang tujuan 

pembelajaran dan manfaat 

pembelajaran dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru tentang 

model pembelajaran yang 

digunakan. 

d. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru dan 

berusaha mengingat kembali 

materi segitiga siku-siku. 

Kegiatan Inti 

 a. Guru menjelaskan 

konsep menentukan 

nilai perbandingan 

trigonometri pada 

segitiga siku-

siku.(eksplorasi 

b. Guru memberikan 

contoh mengerjakan 

soal menentukan 

perbandingan 

a. Siswa dengan penuh ingin 

tahu mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 

guru dan cara mengerjakan 

soal-soalnya. (ingin tahu) 

 

15’ 
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trigonometri pada 

segitiga siku-

siku.(eksplorasi) 

2 Tahap 2 

Membentuk 

kelompok 

kecil dan 

membagi tugas 

a. Guru membagi siswa 

menjadi beberapa tim. 

Setiap tim terdiri dari 4 

orang. Dalam satu tim 

ada 2 pasangan. Setiap 

pasangan dalam satu 

tim dibebani masing-

masing satu peran yang 

berbeda pelatih dan 

partner. (eksplorasi dan  

elaborasi) 

b. Guru membagikan LKS 

kepada partner dan 

pelatih. (eksplorasi) 

a. Siswa melaksanakan 

perintah guru untuk 

membentuk beberapa tim 

dan membagi tugas menjadi 

parner dan pelatih. 

b. Siswa dengan penuh ingin 

tahu dan antusias 

mempelajari materi dalam 

LKS dan melaksanakan 

perintah guru. (ingin tahu) 

5’ 

 Tahap 3 

Berpasangan 

dan 

mengoreksi 

a. Guru meminta partner 

untuk mengerjakan soal 

LKS dan pelatih 

bertugas mengecek 

jawaban partner. 

b. Guru membimbing/ 

scaffolding dan 

memberikan arahan atas 

jawaban dari berbagai 

soal. (elaborasi) 

a. Partner menjawab soal dari 

LKS, dan si pelatih bertugas 

mengecek jawabannya. 

(eksplorasi)(elaborasi) 

(jujur, tanggung jawab, dan 

kerja keras ) 

10’ 

 Tahap 4 

Bertukar peran 

a. Guru meminta partner 

dan pelatih untuk saling 

bertukar peran dan 

meminta mereka 

melaksanakan tugasnya. 

b. Guru membimbing/ 

a. Pelatih dan partner saling 

bertukar peran. Pelatih 

menjadi partner dan partner 

menjadi pelatih. 

(eksplorasi)(elaborasi) 

b. Partner menjawab soal dari 

10’ 
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scaffolding dan 

memberikan arahan atas 

jawaban dari berbagai 

soal. (elaborasi) 

LKS, dan si pelatih bertugas 

mengecek jawabannya. 

(eksplorasi)(elaborasi) 

(jujur, tanggung jawab, dan 

kerja keras) 

 Tahap 5 

Evaluasi 

a. Guru meminta beberapa 

tim untuk mengerjakan 

soal di depan kelas. 

(elaborasi) 

b. Setiap tim mengecek 

jawabannya dengan 

dipandu oleh guru. 

Guru memberi koreksi 

dan penguatan (reward) 

atas jawaban/pekerjaan 

siswa (konfirmasi) 

c. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang 

belum jelas.(eksplorasi)  

d. Guru mengarahkan 

siswa untuk 

merangkum materi. 

(konfirmasi) 

e. Guru memberikan kuis 

untuk dikerjakan siswa 

secara mandiri. 

f. Guru meminta siswa 

mengumpulkan kuis 

dan mengoreksinya 

bersama-sama. 

(konfirmasi) 

a. Setiap pasangan kembali ke 

tim awal dan mencocokan 

jawaban satu sama lain. 

(eksplorasi)(elaborasi) 

b. Siswa melaksanakan 

perintah guru dengan 

tanggung jawab. 

c. Siwa merangkung materi. 

d. Siswa bertanya kepada guru 

untuk materi yang belum 

jelas. 

e. Siswa mengerjakan kuis 

dengan mandiri, jujur, dan 

tanggung jawab. (mandiri, 

jujur, dan tanggung jawab) 

f. Siswa mengumpulkan kuis 

tepat waktu dan 

mengoreksinya bersama-

sama. (disiplin) 

40’ 
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Penutup 

 Tahap 6 

Refleksi  

a. Guru dan siswa 

bersama-sama 

melakukan refleksi dan 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

b. Guru memberikan PR 

dan meminta siswa 

untuk belajar materi 

menentukan nilai 

perbandingan 

trigonometri pada 

sudut-sudut khusus 

pada pertemuan yang 

akan datang. (mandiri) 

c. Guru mengakhiri 

pelajaran dengan 

berdo’a, mengucapkan 

salam, dan keluar 

ruangan tepat waktu. 

(religius dan disiplin) 

a. Siswa dengan penuh 

tanggung jawab 

melaksanakan perintah guru. 

b. Siswa dengan mandiri dan 

tanggung jawab 

mengerjakan tugas rumah 

dan mempelajari materi 

selanjutnya. (mandiri dan 

tanggung jawab) 

c. Siswa berdoa dan menjawab 

salam. 

5’ 

 

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Sumber Belajar :  

a. Sukino. 2007. Matematika untuk SMA Kelas X Semester 2 1B. Jakarta: Erlangga. 

b. Suryanti, E dan Widodo, U. 2003. Evaluasi Mandiri Matematika  

SMA untuk Kelas X Jilid 1. Erlangga : Jakarta. 

2. Media atau Alat : LKS, chart, papan tulis, penghapus papan tulis, kapur, dan, spidol 
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I. PENILAIAN 

Teknik   : Tes tertulis 

Bentuk Instrumen  : Uraian singkat  

Instrumen   : Terlampir 

 

Magelang,    Februari 2014 

Guru Matematika 

 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 

NIP. 197402122005011007 

 

Peneliti 

 
 

 

Muhammad Ardian Syah 

NIM 4101410058 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 2 

Sekolah  : SMA Negeri 4 Magelang  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : X/2(Genap) 

Alokasi Waktu  : 2x45 menit 

Pertemuan ke-  : 2 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam 

pemecahan masalah 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.1. Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan 

dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri. 

C. INDIKATOR 

1. Menentukan nilai perbandingan trigonometri dari sudut khusus. 

2. Menggunakan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut khusus dalam 

pemecahan masalah. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui model pembelajaran Pairs Check siswa dapat : 

1. Menentukan nilai perbandingan trigonometri dari sudut khusus. 

2. Menggunakan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut khusus dalam 

pemecahan masalah. 

Nilai Karakter bangsa yang ingin dikembangkan adalah disiplin, religius, 

komunikatif, kerja keras, ingin tahu, jujur, tanggung jawab, dan mandiri. 

 

E. MATERI AJAR 
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Perbandingan Trigonometri pada Sudut Khusus 

Sudut khusus adalah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang dapat 

ditentukan nilainya tanpa menggunakan tabel tigonometri atau kalkulator. Sudut-

sudut khusus antara lain: 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°, 150°, dan seterusnya. 

 Perbandingkan Trigonometri untuk Sudut  

Perhatikan segitiga berikut! 

∆ABC adalah segitiga sama sisi, sehingga AB=BC=CA= a 

cm, dan ∠ABC=∠BCA=∠CAB=60°. 

Jika CD adalah garis bagi dan garis tinggi maka diperoleh garis AB terbagi 

mnjadi 2 sama panjang sehingga AD=AB=  cm. Jelas ∠DCB=∠DCA=30° 

Perhatikan ∆DBC! 

Jelas  

Jelas . 

Jelas . 

Jelas . 

 Perbandingkan Trigonometri untuk Sudut 45° 

Perhatikan ∆PQR! 
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∆PQR adalah segitiga siku-siku sama kaki. 

Jelas PQ=PR=x cm 

Jelas  

Jelas . 

Jelas . 

Jelas . 

 Perbandingkan Trigonometri untuk Sudut 60° 

Jelas . 

Jelas . 

Jelas . 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan, dan penugasan. 

Model : Pairs Check  

Tahap-tahap model pembelajaran Pairs Check adalah sebagai beikut 

No Tahapan Petunjuk Instruksional 

1 Mempersiapkan 

siswa dan 

menjelaskan konsep 

 Guru mempersiapkan kondisi siswa, menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dan memberikan apersepsi. 

 Guru menjelaskan konsep 

2 Membentuk 

kelompok kecil dan 

membagi tugas  

 Guru membagi siswa ke dalam beberapa tim. Setiap tim 

terdiri dari 4 orang. Dalam satu tim ada 2 pasangan. Setiap 

pasangan dalam satu tim dibebani masing-masing satu 

peran yang berbeda pelatih dan partner. 

 Guru membagikan soal kepada partner dan pelatih. 



205 
  

3 Berpasangan dan 

Mengoreksi 

 Partner menjawab soal, dan pelatih bertugas mengecek 

jawabannya. 

 Guru memberikan bantuan dan penguatan. 

4 Bertukar Peran  Pelatih dan partner saling bertukar peran. Pelatih menjadi 

partner dan partner menjadi pelatih. 

 Partner menjawab soal, dan si pelatih bertugas mengecek 

jawabannya.  

5 Evaluasi  Setiap pasangan kembali ke tim awal dan mencocokan 

jawaban satu sama lain. 

 Guru membimbing dan memberikan arahan atas jawaban 

dari berbagai soal.Setiap tim mengecek jawabannya. 

 Guru memberi koreksi dan penguatan (reward) atas 

jawaban/pekerjaan siswa. 

 Memberikan evaluasi(bisa berupa kuis). 

6 Refleksi  Guru dan siswa melakukan refleksi dari hasil pembelajaran. 

Tahapan-tahapan tersebut berdasarkan sintaks model pembelajaran Pairs Check 

yang dinyatakan Suyatno (2009: 72) yaitu siswa berkelompok berpasangan sebangku, 

salah seorang menyajikan persoalan dan temannya mengerjakan, pengecekan kebenaran 

jawaban, bertukar peran, penyimpulan, evaluasi, dan refleksi. Kagan (1989) 

menjelaskan bahwa fungsi akademik dari model pembelajaran Pairs Check adalah 

kemampuan berlatih. Huda (2013: 211) menyatakan model pembelajaran Pairs Check 

menerapkan pembelajaran kooperatif yang menuntut kemandirian dan kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan persoalan.  

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No Tahapan 

Pembelajaran 

Pairs Check 

Kegiatan Alokasi 

Waktu Guru Siswa 

Pendahuluan 

1 Tahap 1 

Mempersiap-

kan siswa dan 

menjelaskan 

konsep 

a. Guru datang tepat 

waktu, mengucapkan 

salam, dan menyiapkan 

kelas. (religius) 

a. Siswa menjawab salam dan 

menyiapkan alat tulis sesuai 

kebutuhan. 

b. Siswa dengan antusias 

10’ 
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(disiplin) 

b. Guru mengabsensi 

siswa dan 

mempersiapkan kondisi 

siswa (komunikatif) 

c. Guru memberikan 

motivasi, 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran, 

menyebutkan manfaat 

materi yang akan 

dipelajari, dan 

menjelaskan model 

pembelajaran yang 

akan digunakan yaitu 

model pembelajaran 

Pairs Check.  

d. Guru memberikan 

apersepsi dengan 

meminta siswa untuk 

mengingat kembali 

materi perbandingan 

trigonometri pada 

segitiga siku-siku dan 

membahas PR. 

mendengarkan penjelasan 

guru tentang tujuan 

pembelajaran dan manfaat 

pembelajaran dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru tentang 

model pembelajaran yang 

digunakan. 

d. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru dan 

berusaha mengingat kembali 

materi perbandingan 

trigonometri pada segitiga 

siku-siku. 

Kegiatan Inti 

 a. Guru menjelaskan 

konsep menentukan 

nilai perbandingan 

trigonometri pada 

sudut-sudut khusus. 

(eksplorasi 

b. Guru memberikan 

contoh mengerjakan 

a. Siswa dengan penuh ingin 

tahu mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 

guru dan cara mengerjakan 

soal-soalnya. (ingin tahu) 

 

15’ 
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soal menentukan 

perbandingan 

trigonometri pada 

sudut-sudut khusus. 

(eksplorasi) 

2 Tahap 2 

Membentuk 

kelompok 

kecil dan 

membagi tugas 

a. Guru membagi siswa 

menjadi beberapa tim. 

Setiap tim terdiri dari 4 

orang. Dalam satu tim 

ada 2 pasangan. Setiap 

pasangan dalam satu 

tim dibebani masing-

masing satu peran yang 

berbeda pelatih dan 

partner. (eksplorasi dan  

elaborasi) 

b. Guru membagikan LKS 

kepada partner dan 

pelatih. (eksplorasi) 

a. Siswa melaksanakan 

perintah guru untuk 

membentuk beberapa tim 

dan membagi tugas menjadi 

parner dan pelatih. 

b. Siswa dengan penuh ingin 

tahu dan antusias 

mempelajari materi dalam 

LKS dan melaksanakan 

perintah guru. (ingin tahu) 

5’ 

 Tahap 3 

Berpasangan 

dan 

mengoreksi 

a. Guru meminta partner 

untuk mengerjakan soal 

LKS dan pelatih 

bertugas mengecek 

jawaban partner. 

b. Guru membimbing/ 

scaffolding dan 

memberikan arahan atas 

jawaban dari berbagai 

soal. (elaborasi) 

a. Partner menjawab soal dari 

LKS, dan si pelatih bertugas 

mengecek jawabannya.. 

(eksplorasi)(elaborasi) 

(jujur, tanggung jawab, dan 

kerja keras ) 

10’ 

 Tahap 4 

Bertukar peran 

a. Guru meminta partner 

dan pelatih untuk saling 

bertukar peran dan 

meminta mereka 

a. Pelatih dan partner saling 

bertukar peran. Pelatih 

menjadi partner dan partner 

menjadi pelatih. 

10’ 
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melaksanakan tugasnya. 

b. Guru membimbing/ 

scaffolding dan 

memberikan arahan atas 

jawaban dari berbagai 

soal. (elaborasi) 

(eksplorasi)(elaborasi) 

b. Partner menjawab soal dari 

LKS, dan si pelatih bertugas 

mengecek jawabannya. 

(eksplorasi)(elaborasi) 

(jujur, tanggung jawab, dan 

kerja keras) 

 Tahap 5 

Evaluasi 

a. Guru meminta beberapa 

tim untuk mengerjakan 

soal di depan kelas. 

(elaborasi) 

b. Setiap tim mengecek 

jawabannya dengan 

dipandu oleh guru. 

Guru memberi koreksi 

dan penguatan (reward) 

atas jawaban/pekerjaan 

siswa  (konfirmasi) 

c. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang 

belum jelas.(eksplorasi)  

d. Guru mengarahkan 

siswa untuk 

merangkum materi. 

(konfirmasi) 

e. Guru memberikan kuis 

untuk dikerjakan siswa 

secara mandiri. 

f. Guru meminta siswa 

mengumpulkan kuis 

dan mengoreksinya 

a. Setiap pasangan kembali ke 

tim awal dan mencocokan 

jawaban satu sama lain. 

(eksplorasi)(elaborasi) 

b. Siswa melaksanakan 

perintah guru dengan 

tanggung jawab. 

c. Siwa merangkung materi. 

d. Siswa bertanya kepada guru 

untuk materi yang belum 

jelas. 

e. Siswa mengerjakan kuis 

dengan mandiri, jujur, dan 

tanggung jawab. (mandiri, 

jujur, dan tanggung jawab) 

f. Siswa mengumpulkan kuis 

tepat waktu. (disiplin) 

35’ 
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bersama-sama. 

(konfirmasi) 

Penutup 

 Tahap 6 

Refleksi  

a. Guru dan siswa 

bersama-sama 

melakukan refleksi dan 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

b. Guru memberikan PR 

dan meminta siswa 

untuk belajar materi 

menentukan nilai 

perbandingan 

trigonometri pada 

sudut-sudut khusus 

pada pertemuan yang 

akan datang. (mandiri) 

c. Guru mengakhiri 

pelajaran, 

mengucapkan salam, 

dan keluar ruangan 

tepat waktu. (religius 

dan disiplin) 

a. Siswa dengan penuh 

tanggung jawab 

melaksanakan perintah guru. 

b. Siswa dengan mandiri dan 

tanggung jawab 

mengerjakan tugas rumah 

dan mempelajari materi 

selanjutnya. (mandiri dan 

tanggung jawab) 

c. Siswa menjawab salam. 

5’ 

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Sumber Belajar :  

a. Sukino. 2007. Matematika untuk SMA Kelas X Semester 2 1B. Jakarta: Erlangga. 

b. Suryanti, E dan Widodo, U. 2003. Evaluasi Mandiri Matematika  

SMA untuk Kelas X Jilid 1. Erlangga : Jakarta. 

2. Media atau Alat : LKS, chart, papan tulis, penghapus papan tulis, kapur, dan, spidol 

 

 

 



210 
  

 

I. PENILAIAN 

Teknik   : Tes tertulis 

Bentuk Instrumen  : Uraian singkat  

Instrumen   : Terlampir 

 

 

Magelang,   Februari 2014 

Guru Matematika 

 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 

NIP. 197402122005011007 

 

Peneliti 

 
 

 

 

Muhammad Ardian Syah 

NIM 4101410058 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 
  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 2 

Sekolah  : SMA Negeri 4 Magelang  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : X/2(Genap) 

Alokasi Waktu  : 1x45 menit 

Pertemuan ke-  : 3 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam 

pemecahan masalah 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.1. Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan 

dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri. 

C. INDIKATOR 

1. Menentukan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut khusus. 

2. Menggunakan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut khusus dalam 

pemecahan masalah. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui model pembelajaran Pairs Check siswa dapat : 

1. Menentukan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut khusus. 

2. Menggunakan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut khusus dalam 

pemecahan masalah. 

Nilai Karakter bangsa yang ingin dikembangkan adalah disiplin, religius, 

komunikatif, kerja keras, ingin tahu, jujur, tanggung jawab, dan mandiri. 

E. MATERI AJAR 

Perbandingan Trigonometri pada Sudut Khusus 
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Sudut khusus adalah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang dapat 

ditentukan nilainya tanpa menggunakan tabel tigonometri atau kalkulator. Sudut-

sudut khusus antara lain: 0, , , , , , , , dan seterusnya. 

 Perbandingkan Trigonometri untuk Sudut 0° 

Jelas . 

Jelas . 

Jelas . 

 

 Perbandingkan Trigonometri untuk Sudut 90°  

Jelas . 

Jelas . 

Jelas . 

 

Tabel Perbandingan Trigonometri pada Sudut Khusus 

Perbadingan 

Trigonometri 

Besar Sudut (α) 

0 
 

 
 

 

sin α 0 
   

1 

cos α 1 
   

0 

tan α 0 
 

1 
 

 

cot α 
 

 

1 
 

0 

sec α 1 
 

 

2 
 

cosec α 
 

2 
 

 

1 

 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 
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Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan, dan penugasan. 

Model : Pairs Check  

Tahap-tahap model pembelajaran Pairs Check adalah sebagai beikut 

No Tahapan Petunjuk Instruksional 

1 Mempersiapkan 

siswa dan 

menjelaskan konsep 

 Guru mempersiapkan kondisi siswa, menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dan memberikan apersepsi. 

 Guru menjelaskan konsep 

2 Membentuk 

kelompok kecil dan 

membagi tugas  

 Guru membagi siswa ke dalam beberapa tim. Setiap tim 

terdiri dari 4 orang. Dalam satu tim ada 2 pasangan. Setiap 

pasangan dalam satu tim dibebani masing-masing satu 

peran yang berbeda pelatih dan partner. 

 Guru membagikan soal kepada partner dan pelatih. 

3 Berpasangan dan 

Mengoreksi 

 Partner menjawab soal, dan pelatih bertugas mengecek 

jawabannya.  

 Guru memberikan bantuan dan penguatan. 

4 Bertukar Peran  Pelatih dan partner saling bertukar peran. Pelatih menjadi 

partner dan partner menjadi pelatih. 

 Partner menjawab soal, dan si pelatih bertugas mengecek 

jawabannya.  

5 Evaluasi  Setiap pasangan kembali ke tim awal dan mencocokan 

jawaban satu sama lain. 

 Guru membimbing dan memberikan arahan atas jawaban 

dari berbagai soal.Setiap tim mengecek jawabannya. 

 Guru memberi koreksi dan penguatan (reward) atas 

jawaban/pekerjaan siswa. 

 Memberikan evaluasi(bisa berupa kuis). 

6 Refleksi  Guru dan siswa melakukan refleksi dari hasil pembelajaran. 

Tahapan-tahapan tersebut berdasarkan sintaks model pembelajaran Pairs Check 

yang dinyatakan Suyatno (2009: 72) yaitu siswa berkelompok berpasangan sebangku, 

salah seorang menyajikan persoalan dan temannya mengerjakan, pengecekan kebenaran 

jawaban, bertukar peran, penyimpulan, evaluasi, dan refleksi. Kagan (1989) 

menjelaskan bahwa fungsi akademik dari model pembelajaran Pairs Check adalah 

kemampuan berlatih. Huda (2013: 211) menyatakan model pembelajaran Pairs Check 

menerapkan pembelajaran kooperatif yang menuntut kemandirian dan kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan persoalan. 
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G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No Tahapan 

Pembelajaran 

Pairs Check 

Kegiatan Alokasi 

Waktu Guru Siswa 

Pendahuluan 

1 Tahap 1 

Mempersiap-

kan siswa dan 

menjelaskan 

konsep 

a. Guru datang tepat 

waktu, mengucapkan 

salam, dan menyiapkan 

kelas. (religius) 

(disiplin) 

b. Guru mengabsensi 

siswa dan 

mempersiapkan kondisi 

siswa (komunikatif) 

c. Guru memberikan 

motivasi, 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran, 

menyebutkan manfaat 

materi yang akan 

dipelajari, dan 

menjelaskan model 

pembelajaran yang 

akan digunakan yaitu 

model pembelajaran 

Pairs Check.  

d. Guru memberikan 

apersepsi dengan 

meminta siswa untuk 

mengingat kembali 

materi perbandingan 

trigonometri pada 

segitiga siku-siku dan 

membahas PR. 

a. Siswa menjawab salam dan 

menyiapkan alat tulis sesuai 

kebutuhan. 

b. Siswa dengan antusias 

mendengarkan penjelasan 

guru tentang tujuan 

pembelajaran dan manfaat 

pembelajaran dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru tentang 

model pembelajaran yang 

digunakan. 

d. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru dan 

berusaha mengingat kembali 

materi perbandingan 

trigonometri pada segitiga 

siku-siku. 

5’ 
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Kegiatan Inti 

 a. Guru menjelaskan 

konsep menentukan 

nilai perbandingan 

trigonometri pada 

sudut-sudut khusus. 

(eksplorasi 

b. Guru memberikan 

contoh mengerjakan 

soal menentukan 

perbandingan 

trigonometri pada 

sudut-sudut khusus. 

(eksplorasi) 

a. Siswa dengan penuh ingin 

tahu mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 

guru dan cara mengerjakan 

soal-soalnya. (ingin tahu) 

 

9’ 

2 Tahap 2 

Membentuk 

kelompok 

kecil dan 

membagi tugas 

a. Guru membagi siswa 

menjadi beberapa tim. 

Setiap tim terdiri dari 4 

orang. Dalam satu tim 

ada 2 pasangan. Setiap 

pasangan dalam satu 

tim dibebani masing-

masing satu peran yang 

berbeda pelatih dan 

partner. (eksplorasi dan  

elaborasi) 

b. Guru membagikan LKS 

kepada partner dan 

pelatih. (eksplorasi) 

a. Siswa melaksanakan 

perintah guru untuk 

membentuk beberapa tim 

dan membagi tugas menjadi 

parner dan pelatih. 

b. Siswa dengan penuh ingin 

tahu dan antusias 

mempelajari materi dalam 

LKS dan melaksanakan 

perintah guru. (ingin tahu) 

2’ 

 Tahap 3 

Berpasangan 

dan 

mengoreksi 

a. Guru meminta partner 

untuk mengerjakan soal 

LKS dan pelatih 

bertugas mengecek 

jawaban partner. 

a. Partner menjawab soal dari 

LKS, dan si pelatih bertugas 

mengecek jawabannya. 

(eksplorasi)(elaborasi) 

(jujur, tanggung jawab, dan 

2’ 
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b. Guru membimbing/ 

scaffolding dan 

memberikan arahan atas 

jawaban dari berbagai 

soal. (elaborasi) 

kerja keras ) 

 Tahap 4 

Bertukar peran 

a. Guru meminta partner 

dan pelatih untuk saling 

bertukar peran dan 

meminta mereka 

melaksanakan tugasnya. 

b. Guru membimbing/ 

scaffolding dan 

memberikan arahan atas 

jawaban dari berbagai 

soal. (elaborasi) 

a. Pelatih dan partner saling 

bertukar peran. Pelatih 

menjadi partner dan partner 

menjadi pelatih. 

(eksplorasi)(elaborasi) 

b. Partner menjawab soal dari 

LKS, dan si pelatih bertugas 

mengecek jawabannya. 

(eksplorasi)(elaborasi) 

(jujur, tanggung jawab, dan 

kerja keras) 

2’ 

 Tahap 5 

Evaluasi 

a. Guru meminta beberapa 

tim untuk mengerjakan 

soal di depan kelas. 

(elaborasi) 

b. Setiap tim mengecek 

jawabannya dengan 

dipandu oleh guru. 

Guru memberi koreksi 

dan penguatan (reward) 

atas jawaban/pekerjaan 

siswa  (konfirmasi) 

c. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang 

belum jelas.(eksplorasi)  

d. Guru mengarahkan 

a. Setiap pasangan kembali ke 

tim awal dan mencocokan 

jawaban satu sama lain. 

(eksplorasi)(elaborasi) 

b. Siswa melaksanakan 

perintah guru dengan 

tanggung jawab. 

c. Siwa merangkung materi. 

d. Siswa bertanya kepada guru 

untuk materi yang belum 

jelas. 

e. Siswa mengerjakan kuis 

dengan mandiri, jujur, dan 

tanggung jawab. (mandiri, 

jujur, dan tanggung jawab) 

f. Siswa mengumpulkan kuis 

tepat waktu. (disiplin) 

20’ 
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siswa untuk 

merangkum materi. 

(konfirmasi) 

e. Guru memberikan kuis 

untuk dikerjakan siswa 

secara mandiri. 

f. Guru meminta siswa 

mengumpulkan kuis 

dan mengoreksinya 

bersama-sama. 

(konfirmasi) 

Penutup 

 Tahap 6 

Refleksi  

a. Guru dan siswa 

bersama-sama 

melakukan refleksi dan 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

b. Guru memberikan PR 

dan meminta siswa 

untuk belajar materi 

menentukan nilai 

perbandingan 

trigonometri pada 

sudut-sudut khusus 

pada pertemuan yang 

akan datang. (mandiri) 

c. Guru mengakhiri 

pelajaran, 

mengucapkan salam, 

dan keluar ruangan 

tepat waktu. (religius 

dan disiplin) 

a. Siswa dengan penuh 

tanggung jawab 

melaksanakan perintah guru. 

b. Siswa dengan mandiri dan 

tanggung jawab 

mengerjakan tugas rumah 

dan mempelajari materi 

selanjutnya. (mandiri dan 

tanggung jawab) 

c. Siswa menjawab salam. 

5’ 

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
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1. Sumber Belajar :  

a. Sukino. 2007. Matematika untuk SMA Kelas X Semester 2 1B. Jakarta: Erlangga. 

b. Suryanti, E dan Widodo, U. 2003. Evaluasi Mandiri Matematika  

SMA untuk Kelas X Jilid 1. Erlangga : Jakarta. 

2. Media atau Alat : LKS, chart, papan tulis, penghapus papan tulis, kapur, dan, spidol 

 

I. Penilaian 

Teknik   : Tes tertulis 

Bentuk Instrumen  : Uraian singkat  

Instrumen   : Terlampir 

 

 

Magelang,    Februari 2014 

Guru Matematika 

 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 

NIP. 197402122005011007 

 

Peneliti 

 
 

 

 

Muhammad Ardian Syah 

NIM 4101410058 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 2 

Sekolah  : SMA Negeri 4 Magelang  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : X/2(Genap) 

Alokasi Waktu  : 2x45 menit 

Pertemuan ke-  : 4 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam 

pemecahan masalah 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.1. Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan 

dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri. 

C. INDIKATOR 

1. Menentukan perbandingan trigonometri dan tanda perbandingan trigonometri di 

berbagai kuadran. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui model pembelajaran Pairs Check siswa dapat menentukan perbandingan 

trigonometri  dan tanda perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. 

 

Nilai Karakter bangsa yang ingin dikembangkan adalah disiplin, religius, komunikatif, 

kerja keras, ingin tahu, jujur, tanggung jawab, dan mandiri. 

E. MATERI AJAR 

Perbandingan Trigonometri di Berbagai Kuadran 
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Besar sudut α dalam koordinat kartesius dapat dikelompokkan menjadi 4 

daerah seperti terlihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar Letak Kuadran pada Koordinat Kartesius 

Dari gambar di atas dapat ditentukan tanda (+/-) nilai perbandingan trigonometri pada 

masing-masing kuadran. 

Di bawah ini adalah perbandingan trigonometri sudut di berbagai kuadran. 

5) Sudut di Kuadran I (0< α < ) 

  

  

  

6) Sudut di Kuadran II ( < α < ) 

  

  

  

7) Sudut di Kuadran III( < α < ) 

  

  

  

8) Sudut di Kuadran IV( < α < ) 

  

0° α <  < α <  

< α <  

 

< α <  

 

Kuadran I 

 

Kuadran II 

 

Kuadran III 

 

Kuadran IV 

 

Y 

X 
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F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan, dan penugasan. 

Model : Pairs Check  

Tahap-tahap model pembelajaran Pairs Check adalah sebagai berikut 

No Tahapan Petunjuk Instruksional 

1 Mempersiapkan 

siswa dan 

menjelaskan konsep 

 Guru mempersiapkan kondisi siswa, menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dan memberikan apersepsi. 

 Guru menjelaskan konsep 

2 Membentuk 

kelompok kecil dan 

membagi tugas  

 Guru membagi siswa ke dalam beberapa tim. Setiap tim 

terdiri dari 4 orang. Dalam satu tim ada 2 pasangan. Setiap 

pasangan dalam satu tim dibebani masing-masing satu 

peran yang berbeda pelatih dan partner. 

 Guru membagikan soal kepada partner dan pelatih. 

3 Berpasangan dan 

Mengoreksi 

 Partner menjawab soal, dan pelatih bertugas mengecek 

jawabannya.  

 Guru memberikan bantuan dan penguatan. 

4 Bertukar Peran  Pelatih dan partner saling bertukar peran. Pelatih menjadi 

partner dan partner menjadi pelatih. 

 Partner menjawab soal, dan si pelatih bertugas mengecek 

jawabannya.  

5 Evaluasi  Setiap pasangan kembali ke tim awal dan mencocokan 

jawaban satu sama lain. 

 Guru membimbing dan memberikan arahan atas jawaban 

dari berbagai soal.Setiap tim mengecek jawabannya. 

 Guru memberi koreksi dan penguatan (reward) atas 

jawaban/pekerjaan siswa. 

 Memberikan evaluasi(bisa berupa kuis). 

6 Refleksi  Guru dan siswa melakukan refleksi dari hasil pembelajaran. 

Tahapan-tahapan tersebut berdasarkan sintaks model pembelajaran Pairs Check 

yang dinyatakan Suyatno (2009: 72) yaitu siswa berkelompok berpasangan sebangku, 

salah seorang menyajikan persoalan dan temannya mengerjakan, pengecekan kebenaran 

jawaban, bertukar peran, penyimpulan, evaluasi, dan refleksi. Kagan (1989) 

menjelaskan bahwa fungsi akademik dari model pembelajaran Pairs Check adalah 

kemampuan berlatih. Huda (2013: 211) menyatakan model pembelajaran Pairs Check 



222 
  

menerapkan pembelajaran kooperatif yang menuntut kemandirian dan kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan persoalan. 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No Tahapan 

Pembelajaran 

Pairs Check 

Kegiatan Alokasi 

Waktu Guru Siswa 

Pendahuluan 

1 Tahap 1 

Mempersiap-

kan siswa dan 

menjelaskan 

konsep 

a. Guru datang tepat 

waktu, mengucapkan 

salam, dan menyiapkan 

kelas. (religius) 

(disiplin) 

b. Guru mengabsensi 

siswa dan 

mempersiapkan kondisi 

siswa (komunikatif) 

c. Guru memberikan 

motivasi, 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran, 

menyebutkan manfaat 

materi yang akan 

dipelajari, dan 

menjelaskan model 

pembelajaran yang 

akan digunakan yaitu 

model pembelajaran 

Pairs Check.  

d. Guru memberikan 

apersepsi dengan 

meminta siswa untuk 

mengingat kembali 

a. Siswa menjawab salam dan 

menyiapkan alat tulis sesuai 

kebutuhan. 

b. Siswa dengan antusias 

mendengarkan penjelasan 

guru tentang tujuan 

pembelajaran dan manfaat 

pembelajaran dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru tentang 

model pembelajaran yang 

digunakan. 

d. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru dan 

berusaha mengingat kembali 

materi segitiga siku-siku. 

10’ 
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materi tentang 

perbandingan 

trigonometri pada 

sudut-sudut khusus. 

Kegiatan Inti 

 a. Guru menjelaskan 

konsep menentukan 

nilai perbandingan 

trigonometri di berbagai 

kuadaran dalam bidang 

Cartesius. (eksplorasi 

b. Guru memberikan 

contoh mengerjakan 

soal menentukan 

perbandingan 

trigonometri di 

berbagai kuadaran 

dalam bidang 

Cartesius.(eksplorasi) 

a. Siswa dengan penuh ingin 

tahu mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 

guru dan cara mengerjakan 

soal-soalnya. (ingin tahu) 

 

15’ 

2 Tahap 2 

Membentuk 

kelompok 

kecil dan 

membagi tugas 

a. Guru membagi siswa 

menjadi beberapa tim. 

Setiap tim terdiri dari 4 

orang. Dalam satu tim 

ada 2 pasangan. Setiap 

pasangan dalam satu 

tim dibebani masing-

masing satu peran yang 

berbeda pelatih dan 

partner. (eksplorasi dan  

elaborasi) 

b. Guru membagikan LKS 

kepada partner dan 

pelatih. (eksplorasi) 

a. Siswa melaksanakan 

perintah guru untuk 

membentuk beberapa tim 

dan membagi tugas menjadi 

parner dan pelatih. 

b. Siswa dengan penuh ingin 

tahu dan antusias 

mempelajari materi dalam 

LKS dan melaksanakan 

perintah guru. (ingin tahu) 

5’ 
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 Tahap 3 

Berpasangan 

dan 

mengoreksi 

a. Guru meminta partner 

untuk mengerjakan soal 

LKS dan pelatih 

bertugas mengecek 

jawaban partner. 

b. Guru membimbing/ 

scaffolding dan 

memberikan arahan atas 

jawaban dari berbagai 

soal. (elaborasi) 

a. Partner menjawab soal dari 

LKS, dan si pelatih bertugas 

mengecek jawabannya. 

(eksplorasi)(elaborasi) 

(jujur, tanggung jawab, dan 

kerja keras ) 

10’ 

 Tahap 4 

Bertukar peran 

a. Guru meminta partner 

dan pelatih untuk saling 

bertukar peran dan 

meminta mereka 

melaksanakan tugasnya. 

b. Guru membimbing/ 

scaffolding dan 

memberikan arahan atas 

jawaban dari berbagai 

soal. (elaborasi) 

a. Pelatih dan partner saling 

bertukar peran. Pelatih 

menjadi partner dan partner 

menjadi pelatih. 

(eksplorasi)(elaborasi) 

b. Partner menjawab soal dari 

LKS, dan si pelatih bertugas 

mengecek jawabannya. 

(eksplorasi)(elaborasi) 

(jujur, tanggung jawab, dan 

kerja keras) 

10’ 

 Tahap 5 

Evaluasi 

a. Guru meminta beberapa 

tim untuk mengerjakan 

soal di depan kelas. 

(elaborasi) 

b. Setiap tim mengecek 

jawabannya dengan 

dipandu oleh guru. 

Guru memberi koreksi 

dan penguatan (reward) 

atas jawaban/pekerjaan 

siswa. (konfirmasi) 

c. Guru memberikan 

a. Setiap pasangan kembali ke 

tim awal dan mencocokan 

jawaban satu sama lain. 

(eksplorasi)(elaborasi) 

b. Siswa melaksanakan 

perintah guru dengan 

tanggung jawab. 

c. Siwa merangkung materi. 

d. Siswa bertanya kepada guru 

untuk materi yang belum 

jelas. 

e. Siswa mengerjakan kuis 

35’ 
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kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang 

belum jelas.(eksplorasi)  

d. Guru mengarahkan 

siswa untuk 

merangkum materi. 

(konfirmasi) 

e. Guru memberikan kuis 

untuk dikerjakan siswa 

secara mandiri. 

f. Guru meminta siswa 

mengumpulkan kuis 

dan mengoreksinya 

bersama-sama. 

(konfirmasi) 

 

dengan mandiri, jujur, dan 

tanggung jawab. (mandiri, 

jujur, dan tanggung jawab) 

f. Siswa mengumpulkan kuis 

tepat waktu. (disiplin) 

Penutup 

 Tahap 6 

Refleksi  

a. Guru dan siswa 

bersama-sama 

melakukan refleksi dan 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

b. Guru meminta siswa 

untuk belajar lebih giat 

karena akan diadakan 

ulangan harian 1 

trigonometri pada 

pertemuan yang akan 

datang. (mandiri) 

c. Guru mengakhiri 

pelajaran dengan 

berdo’a, mengucapkan 

salam, dan keluar 

a. Siswa dengan penuh 

tanggung jawab 

melaksanakan perintah guru. 

b. Siswa dengan mandiri dan 

tanggung jawab 

mengerjakan tugas rumah 

dan mempelajari materi 

selanjutnya. (mandiri dan 

tanggung jawab) 

c. Siswa berdo’a dan menjawab 

salam. 

5’ 
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ruangan tepat waktu. 

(religius dan disiplin) 

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Sumber Belajar :  

a. Sukino. 2007. Matematika untuk SMA Kelas X Semester 2 1B. Jakarta: Erlangga. 

b. Suryanti, E dan Widodo, U. 2003. Evaluasi Mandiri Matematika  

SMA untuk Kelas X Jilid 1. Erlangga : Jakarta. 

2. Media atau Alat : LKS, chart, papan tulis, penghapus papan tulis, kapur, dan, spidol 

I. PENILAIAN 

Teknik   : Tes tertulis 

Bentuk Instrumen  : Uraian singkat  

Instrumen   : Terlampir 

 

Magelang,   Februari 2014 

Guru Matematika 

 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 

NIP. 197402122005011007 

 

Peneliti 

 
 

 

 

Muhammad Ardian Syah 

NIM 4101410058 
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Lampiran 38 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

Sekolah  : SMA Negeri 4 Magelang  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : X/2(Genap) 

Alokasi Waktu  : 2x45 menit 

Pertemuan ke-  : 1 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam 

pemecahan masalah 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.1. Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan 

dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri. 

C. INDIKATOR 

1. Menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. 

2. Menggunakan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dalam 

pemecahan masalah 
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui model pembelajaran Direct Instruction siswa dapat : 

1. Menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. 

2. Menggunakan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dalam 

pemecahan masalah 

Nilai Karakter bangsa yang ingin dikembangkan adalah disiplin, religius, 

komunikatif, kerja keras, ingin tahu, jujur, tanggung jawab, dan mandiri. 

 

E. MATERI AJAR 

Perbandingan Trigonometri pada Segitiga Siku-siku 

Segitiga OAB adalah segitiga siku-siku di A. 

 
Gambar Segitiga siku-siku OAB 

OA =  = sisi samping sudut α (poyeksi) 

AB =  = sisi depan sudut α (proyektor) 

OB =  = sisi miring (proyektum) 

 

Perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku OAB tersebut 

didefinisikansebagai berikut. 

  

  

  

  

  

  

Dari hubungan di atas, diperoleh hubungan sebagai berikut. 
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F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan, dan penugasan. 

Model : Direct Instruction 

Kardi & Nur dalam Trianto (2011: 31) menjelaskan bahwa sintaks model 

pembelajaran Direct Instruction adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Tabel  Sintaks Model Pembelajaran Direct Instruction 

Fase Peran Guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa 

Guru menjelaskan TPK, informasi latar 

belakang pelajaran, pentingnya pelajaran, 

mempersiapkan siswa untuk belajar. 

Fase 2 

Mendemonstrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan 

Guru mendemonstrasikan keterampilan 

dengan benar, atau menyajikan informasi 

tahap demi tahap. 

Fase 3 

Membimbing pelatihan 

Guru merencanakan dan memberi 

bimbingan pelatihan awal. 

Fase 4 

Mengecek pemahaman dan 

memberikan umpan balik 

Mengecek apakah siswa telah berhasil 

melakukan tugas dengan baik, memberi 

umpan balik. 

Fase 5 

Memberikan kesempatan 

untuk pelatihan lanjutan dan 

penerapan 

Guru mempersiapkan kesempatan melalui 

pelatihan lanjutan, dengan perhatian khusus 

pada penerapan kepada situasi lebih 

kompleks dan kehidupan sehari-hari. 

Suyatno (2007: 73-74) menjelaskan bahwa model pembelajaran direct instruction 

dirancang untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan dan pengetahuan 

prosedural. Kardi & Nur dalam Trianto (2011: 29-30) menjelaskan bahwa pengetahuan 

deklaratif (dapat diungkapkan dengan kata-kata) adalah pengetahuan tentang sesuatu, 

sedangkan pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan 

sesuatu. 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
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No Fase Model 

Pembelajaran 

Direct Instruction 

Kegiatan Alokasi 

Waktu Guru Siswa 

Pendahuluan 

1. Fase 1 

Menyampaikan 

tujuan dan 

mempersiapkan 

siswa 

a. Guru datang tepat waktu. 

Guru mengucapkan salam 

dan menyiapkan kelas. 

(disiplin) (religius) 

b. Guru mengabsensi siswa 

dan mempersiapkan kondisi 

siswa (komunikatif) 

c. Guru memberikan motivasi 

kepada siswa, 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, dan 

menyebutkan manfaat 

materi yang akan dipelajari 

bagi kehidupan sehari-hari. 

d. Guru menjelaskan model 

pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu model 

pembelajaran Direct 

Instruction.  

e. Guru memberikan apersepsi 

dengan meminta siswa 

untuk mengingat kembali 

materi tentang segitiga siku-

siku yang telah dipelajari 

saat SMP.  

a. Siswa menjawab 

salam dan 

menyiapkan alat 

tulis sesuai 

kebutuhan. 

b. Siswa dengan 

antusias 

mendengarkan 

penjelasan guru 

tentang tujuan 

pembelajaran dan 

manfaat 

pembelajaran dalam 

kehidupan sehari-

hari. 

c. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 

tentang model 

pembelajaran yang 

digunakan. 

d. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru dan 

berusaha mengingat 

kembali materi 

segitiga siku-siku. 

5’ 

Kegiatan Inti 

2. Fase 2 

Mendemonstrasi-

kan pengetahuan 

a. Guru membagikan LKS 

kepada siswa dan 

memberikan kesempatan 

b. Siswa dengan penuh 

ingin tahu dan 

antusias mempelajari 

15’ 
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dan keterampilan kepada siswa untuk 

mempelajari LPKD. 

(eksplorasi) 

b. Dengan tanya jawab guru 

membahas dan menjelaskan 

materi menentukan 

perbandingan trigonometri 

pada segitiga siku-

siku.(eskplorasi) 

c. Guru memberikan contoh 

mengerjakan soal 

menentukan perbandingan 

trigonometri pada segitiga 

siku-siku. (eskplorasi) 

materi dalam LKS. 

(ingin tahu) 

c. Siswa dengan penuh 

ingin tahu 

mendengarkan dan 

memperhatikan 

penjelasan guru dan 

cara mengerjakan 

soal-soalnya. (ingin 

tahu) 

3. Fase 3 

Membimbing 

pelatihan 

a. Guru memberikan soal-soal 

latihan kepada siswa dari 

LKS. (elaborasi) 

b. Guru memberikan 

bantuan/bimbingan/ 

scaffolding kepada siswa 

yang kesulitan mengerjakan 

latihan-latihan soal. 

(elaborasi) 

g. Siswa berusaha 

dengan keras, jujur, 

dan tanggung jawab 

mengerjakan soal-

soal latihan dari 

LKS. (kerja keras, 

jujur dan tanggung 

jawab) 

h. Siswa dengan 

antusias 

mendengarkan 

penjelasan/bantuan 

guru. 

20’ 

4.  Fase 4 

Mengecek 

pemahaman dan 

memberikan 

umpan balik 

a. Guru meminta beberapa 

siswa untuk mengerjakan 

soal di depan kelas. 

(elaborasi) 

b. Guru mengoreksi dan 

memberikan penguatan 

a. Siswa dengan penuh 

tanggung jawab 

melaksanakan 

perintah guru. 

(tanggung jawab) 

b. Siswa dengan ingin 

25’ 
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terhadap jawaban tersebut. 

(konfirmasi) 

c. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk mengajukan 

pertanyaan. (konfirmasi) 

d. Guru mengarahkan siswa 

untuk merangkum materi. 

tahu mendengarkan 

dan memperhatikan 

koreksi/penjelasan 

guru. (ingin tahu) 

c. Siswa bertamya 

apabila ada materi 

yang belum 

dipahami. 

Penutup 

5. Fase 5 

Memberikan 

kesempatan untuk 

pelatihan lanjutan 

dan penerapan 

a. Guru memberikan kuis 

kepada siswa untuk 

dikerjakan secara mandiri. 

b. Guru meminta siswa untuk 

mengumpulkan kuis dan 

mengoreksinya/ 

membahasnya bersama-

sama (jika waktu 

memungkinkan). 

(konfirmasi) 

c. Guru dan siswa bersama-

sama melakukan refleksi 

dan menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada materi 

menentukan nilai 

perbandingan trigonometri 

pada segitiga siku-siku yang 

telah dipelajari. 

d. Guru memberikan tugas 

rumah dan meminta siswa 

untuk belajar materi 

menentukan nilai 

perbandingan trigonometri 

pada sudut khusus pada 

a. Siswa mengerjakan 

kuis dengan mandiri, 

jujur, dan tanggung 

jawab. (mandiri, 

jujur dan tanggung 

jawab) 

b. Siswa 

mengumpulkan kuis 

tepat waktu dan 

mengoreksinya 

bersama-sama. 

(disiplin) 

c. Siswa dengan penuh 

tanggung jawab 

melaksanakan 

perintah guru. 

d. Siswa dengan 

mandiri dan 

tanggung jawab 

mengerjakan tugas 

rumah dan 

mempelajari materi 

selanjutnya. 

(mandiri dan 

25’ 
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pertemuan yang akan 

datang.  

e. Guru mengakhiri pelajaran, 

mengucapkan salam, dan 

keluar ruangan tepat waktu. 

(religius dan disiplin) 

tanggung jawab) 

e. Siswa menjawab 

salam. 

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Sumber Belajar :  

a. Sukino.2007. Matematika untuk SMA Kelas X Semester 2 1B. Jakarta: Erlangga. 

b. Suryanti, E dan Widodo, U. 2003. Evaluasi Mandiri Matematika  

SMA untuk Kelas X Jilid 1. Erlangga : Jakarta. 

2. Media atau Alat : LKS, chart, papan tulis, penghapus papan tulis, kapur, dan, spidol 

I. PENILAIAN 

Teknik   : Tes tertulis 

Bentuk Instrumen  : Uraian singkat  

Instrumen   : Terlampir 

Magelang,    Februari 2014 

Guru Matematika 

 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 

NIP. 197402122005011007 

Peneliti 

 
 

 

Muhammad Ardian Syah 

NIM 4101410058 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

Sekolah  : SMA Negeri 4 Magelang  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : X/2(Genap) 

Alokasi Waktu  : 1x45 menit 

Pertemuan ke-  : 2 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam 

pemecahan masalah 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.1. Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan 

dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri. 

C. INDIKATOR 

1. Menentukan nilai perbandingan trigonometri dari sudut khusus. 

2. Menggunakan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut khusus dalam 

pemecahan masalah. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
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Melalui model pembelajaran Direct Instruction siswa dapat : 

1. Menentukan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut khusus. 

2. Menggunakan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut khusus dalam 

pemecahan masalah. 

Nilai Karakter bangsa yang ingin dikembangkan adalah disiplin, religius, 

komunikatif, kerja keras, ingin tahu, jujur, tanggung jawab, dan mandiri. 

 

 

E. MATERI AJAR 

Perbandingan Trigonometri pada Sudut Khusus 

Sudut khusus adalah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang dapat 

ditentukan nilainya tanpa menggunakan tabel tigonometri atau kalkulator. Sudut-

sudut khusus antara lain: 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°, 150°, dan seterusnya. 

 Perbandingkan Trigonometri untuk Sudut  

Perhatikan segitiga berikut! 

∆ABC adalah segitiga sama sisi, sehingga AB=BC=CA=a cm, dan 

∠ABC=∠BCA=∠CAB=60°. 

Jika CD adalah garis bagi dan garis tinggi maka diperoleh garis AB terbagi 

mnjadi 2 sama panjang sehingga AD=AB=  cm. Jelas ∠DCB=∠DCA=30° 

Perhatikan ∆DBC! 

Jelas  
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Jelas . 

Jelas . 

Jelas . 

 Perbandingkan Trigonometri untuk Sudut 45° 

Perhatikan ∆PQR! 

∆PQR adalah segitiga siku-siku sama kaki. 

Jelas PQ=PR=x cm 

Jelas  

Jelas . 

Jelas . 

Jelas . 

 Perbandingkan Trigonometri untuk Sudut 60° 

Jelas . 

Jelas . 

Jelas . 
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F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan, dan penugasan. 

Model : Direct Instruction 

Kardi & Nur dalam Trianto (2011: 31) menjelaskan bahwa sintaks model 

pembelajaran Direct Instruction adalah sebagai berikut. 

 

 

Tabel  Sintaks Model Pembelajaran Direct Instruction 

Fase Peran Guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa 

Guru menjelaskan TPK, informasi latar 

belakang pelajaran, pentingnya pelajaran, 

mempersiapkan siswa untuk belajar. 

Fase 2 

Mendemonstrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan 

Guru mendemonstrasikan keterampilan 

dengan benar, atau menyajikan informasi 

tahap demi tahap. 

Fase 3 

Membimbing pelatihan 

Guru merencanakan dan memberi 

bimbingan pelatihan awal. 

Fase 4 

Mengecek pemahaman dan 

memberikan umpan balik 

Mengecek apakah siswa telah berhasil 

melakukan tugas dengan baik, memberi 

umpan balik. 

Fase 5 

Memberikan kesempatan 

untuk pelatihan lanjutan dan 

penerapan 

Guru mempersiapkan kesempatan melalui 

pelatihan lanjutan, dengan perhatian khusus 

pada penerapan kepada situasi lebih 

kompleks dan kehidupan sehari-hari. 

Suyatno (2007: 73-74) menjelaskan bahwa model pembelajaran direct instruction 

dirancang untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan dan pengetahuan 

prosedural. Kardi & Nur dalam Trianto (2011: 29-30) menjelaskan bahwa pengetahuan 

deklaratif (dapat diungkapkan dengan kata-kata) adalah pengetahuan tentang sesuatu, 

sedangkan pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan 

sesuatu. 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
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No Fase Model 

Pembelajaran 

Direct 

Instruction 

Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 
Guru Siswa 

Pendahuluan 

1. Fase 1 

Menyampaikan 

tujuan dan 

mempersiapkan 

siswa 

a. Guru datang tepat waktu 

(disiplin) 

b. Guru mengucapkan salam 

dan menyiapkan kelas. 

(religius) 

c. Guru mengabsensi siswa 

dengan bertanya siapa yang 

tidak masuk hari ini dan 

mempersiapkan kondisi 

siswa (komunikatif) 

d. Guru memberikan motivasi 

kepada siswa daan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan serta 

menyebutkan manfaat 

materi yang akan dipelajari 

bagi kehidupan sehari-hari. 

e. Guru menjelaskan model 

pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu model 

pembelajaran Direct 

Instruction.  

f. Guru memberikan apersepsi 

dengan meminta siswa 

untuk mengingat kembali 

materi tentang perbandingan 

trigonometri pada sudut-

sudut khusus yang telah 

a. Siswa menjawab 

salam dan menyiapkan 

alat tulis sesuai 

kebutuhan. 

b. Siswa dengan antusias 

mendengarkan 

penjelasan guru 

tentang tujuan 

pembelajaran dan 

manfaat pembelajaran 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

c. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 

tentang model 

pembelajaran yang 

digunakan. 

d. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru dan 

berusaha mengingat 

kembali materi 

perbandingan 

trigonometri pada 

sudut-sudut khusus 

dan membahas 

PR/tugas rumah. 

5’ 



239 
  

dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya dan membahas 

PR.  

 

 

Kegiatan Inti 

2. Fase 2 

Mendemonstrasi

kan pengetahuan 

dan 

keterampilan 

a. Guru membagikan LKS 

kepada siswa dan 

memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

memelajari LPKD. 

(eksplorasi) 

b. Dengan tanya jawab guru 

membahas dan menjelaskan 

materi menentukan 

perbandingan trigonometri 

pada sudut-sudut khusus (0°, 

30°, 45°, 60° dan 

90°).(eskplorasi) 

c. Guru memberikan contoh 

mengerjakan soal 

menentukan perbandingan 

trigonometri pada sudut-

sudut khusus. (eskplorasi) 

a. Siswa dengan penuh 

ingin tahu dan 

antusias mempelajari 

materi dalam LKS. 

(ingin tahu) 

b. Siswa dengan penuh 

ingin tahu 

mendengarkan dan 

memperhatikan 

penjelasan guru dan 

cara mengerjakan 

soal-soalnya. (ingin 

tahu) 

10’ 

3. Fase 3 

Membimbing 

pelatihan 

c. Guru memberikan soal-soal 

latihan dari LKS kepada 

siswa. (elaborasi) 

d. Guru memberikan 

bantuan/bimbingan/ 

scaffolding kepada siswa 

yang kesulitan mengerjakan 

latihan-latihan soal. 

(elaborasi) 

i. Siswa berusaha 

dengan keras, jujur, 

dan tanggung jawab 

mengerjakan soal-soal 

latihan dari LKS. 

(kerja keras, jujur 

dan tanggung jawab) 

j. Siswa dengan antusias 

mendengarkan 

penjelasan/bantuan 

10’ 
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guru. 

4.  Fase 4 

Mengecek 

pemahaman dan 

memberikan 

umpan balik 

a. Guru meminta beberapa 

siswa untuk mengerjakan 

soal di depan kelas. 

(elaborasi) 

b. Guru mengoreksi dan 

memberikan penguatan 

terhadap jawaban tersebut. 

(konfirmasi) 

c. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk mengajukan 

pertanyaan. (konfirmasi) 

d. Guru mengarahkan siswa 

untuk merangkum materi. 

a. Siswa dengan penuh 

tanggung jawab 

melaksanakan 

perintah guru. 

(tanggung jawab) 

b. Siswa dengan ingin 

tahu mendengarkan 

dan memperhatikan 

koreksi/penjelasan 

guru. (ingin tahu) 

c. Siswa bertamya 

apabila ada materi 

yang belum dipahami 

dan merangkum. 

10’ 

Penutup 

5. Fase 5 

Memberikan 

kesempatan 

untuk pelatihan 

lanjutan dan 

penerapan 

a. Guru memberikan kuis 

kepada siswa untuk 

dikerjakan secara mandiri. 

b. Guru meminta siswa untuk 

mengumpulkan kuis dan 

mengoreksinya/ 

membahasnya bersama-

sama (jika waktu 

memungkinkan). 

(konfirmasi) 

c. Guru dan siswa bersama-

sama melakukan refleksi 

dan menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada materi 

menentukan nilai 

perbandingan trigonometri 

pada sudut-sudut khusus 

a. Siswa mengerjakan 

kuis dengan mandiri, 

jujur, dan tanggung 

jawab. (mandiri, 

jujur dan tanggung 

jawab) 

b. Siswa mengumpulkan 

kuis tepat waktu dan 

mengoreksinya 

bersama-sama. 

(disiplin) 

c. Siswa dengan penuh 

tanggung jawab 

melaksanakan 

perintah guru. 

d. Siswa dengan mandiri 

dan tanggung jawab 

10’ 
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yang telah dipelajari. 

d. Guru memberikan tugas 

kepada siswa untuk belajar 

materi menentukan nilai 

perbandingan trigonometri 

pada sudut-sudut khusus, 

karena akan diadakan kuis 

pada pertemuan selanjutnya. 

(mandiri) 

e. Guru mengakhiri pelajaran, 

mengucapkan salam, dan 

keluar ruangan tepat waktu. 

(religius dan disiplin) 

mengerjakan tugas 

rumah dan 

mempelajari materi 

selanjutnya. (mandiri 

dan tanggung jawab) 

e. Siswa menjawab 

salam. 

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Sumber Belajar :  

a. Sukino.2007. Matematika untuk SMA Kelas X Semester 2 1B. Jakarta: Erlangga. 

b. Suryanti, E dan Widodo, U. 2003. Evaluasi Mandiri Matematika  

SMA untuk Kelas X Jilid 1. Erlangga : Jakarta. 

2. Media atau Alat : LKS, chart, papan tulis, penghapus papan tulis, kapur, dan, spidol 

I. PENILAIAN 

Teknik   : Tes tertulis 

Bentuk Instrumen  : Uraian singkat  

Instrumen   : Terlampir 

 

Magelang,    Februari 2014 

Guru Matematika 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 

NIP. 197402122005011007 

Peneliti 

 

 

 

Muhammad Ardian Syah 

NIM 4101410058 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

Sekolah  : SMA Negeri 4 Magelang  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : X/2(Genap) 

Alokasi Waktu  : 2x45 menit 

Pertemuan ke-  : 3 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam 

pemecahan masalah 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.1. Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan 

dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri. 

C. INDIKATOR 

1. Menentukan nilai perbandingan trigonometri dari sudut khusus. 

2. Menggunakan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut khusus dalam 

pemecahan masalah. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
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Melalui model pembelajaran Direct Instruction siswa dapat : 

1. Menentukan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut khusus. 

2. Menggunakan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut khusus dalam 

pemecahan masalah. 

Nilai Karakter bangsa yang ingin dikembangkan adalah disiplin, religius, 

komunikatif, kerja keras, ingin tahu, jujur, tanggung jawab, dan mandiri. 

 

E. MATERI AJAR 

Perbandingan Trigonometri pada Sudut Khusus 

Sudut khusus adalah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang dapat 

ditentukan nilainya tanpa menggunakan tabel tigonometri atau kalkulator. Sudut-

sudut khusus antara lain: 0, , , , , , , , dan seterusnya. 

 Perbandingkan Trigonometri untuk Sudut 0° 

Jelas . 

Jelas . 

Jelas . 

 

 Perbandingkan Trigonometri untuk Sudut 90°  

Jelas . 

Jelas . 

Jelas . 

Tabel 3.3 Perbandingan Trigonometri pada Sudut Khusus 

Perbadingan 

Trigonometri 

Besar Sudut (α) 

0 
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sinα 0 
   

1 

cosα 1 
   

0 

tanα 0 
 

1 
 

 

cotα 
 

 

1 
 

0 

secα 1 
 

 

2 
 

cscα 
 

2 
 

 

1 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan, dan penugasan. 

Model : Direct Instruction 

Kardi & Nur dalam Trianto (2011: 31) menjelaskan bahwa sintaks model 

pembelajaran Direct Instruction adalah sebagai berikut. 

Tabel  Sintaks Model Pembelajaran Direct Instruction 

Fase Peran Guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa 

Guru menjelaskan TPK, informasi latar 

belakang pelajaran, pentingnya pelajaran, 

mempersiapkan siswa untuk belajar. 

Fase 2 

Mendemonstrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan 

Guru mendemonstrasikan keterampilan 

dengan benar, atau menyajikan informasi 

tahap demi tahap. 

Fase 3 

Membimbing pelatihan 

Guru merencanakan dan memberi 

bimbingan pelatihan awal. 

Fase 4 

Mengecek pemahaman dan 

memberikan umpan balik 

Mengecek apakah siswa telah berhasil 

melakukan tugas dengan baik, memberi 

umpan balik. 

Fase 5 

Memberikan kesempatan 

untuk pelatihan lanjutan dan 

penerapan 

Guru mempersiapkan kesempatan melalui 

pelatihan lanjutan, dengan perhatian khusus 

pada penerapan kepada situasi lebih 

kompleks dan kehidupan sehari-hari. 

Suyatno (2007: 73-74) menjelaskan bahwa model pembelajaran direct instruction 

dirancang untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan dan pengetahuan 

prosedural. Kardi & Nur dalam Trianto (2011: 29-30) menjelaskan bahwa pengetahuan 
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deklaratif (dapat diungkapkan dengan kata-kata) adalah pengetahuan tentang sesuatu, 

sedangkan pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan 

sesuatu. 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No Fase Model 

Pembelajaran 

Direct 

Instruction 

Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 
Guru Siswa 

Pendahuluan 

1. Fase 1 

Menyampaikan 

tujuan dan 

mempersiap-

kan siswa 

a. Guru datang tepat waktu 

(disiplin) 

b. Guru mengucapkan salam 

dan menyiapkan 

kelas.(religius) 

c. Guru mengabsensi siswa 

dengan bertanya siapa yang 

tidak masuk hari ini dan 

mempersiapkan kondisi 

siswa (komunikatif) 

d. Guru memberikan motivasi 

kepada siswa daan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan serta 

menyebutkan manfaat 

materi yang akan dipelajari 

bagi kehidupan sehari-hari. 

e. Guru menjelaskan model 

pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu model 

pembelajaran Direct 

Instruction.  

f. Guru memberikan apersepsi 

a. Siswa menjawab salam 

dan menyiapkan alat 

tulis sesuai kebutuhan. 

b. Siswa dengan antusias 

mendengarkan 

penjelasan guru tentang 

tujuan pembelajaran 

dan manfaat 

pembelajaran dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru tentang 

model pembelajaran 

yang digunakan. 

d. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru dan 

berusaha mengingat 

kembali materi 

perbandingan 

trigonometri pada 

segitiga siku-siku dan 

membahas PR/tugas 

rumah. 

10’ 
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dengan meminta siswa 

untuk mengingat kembali 

materi tentang perbandingan 

trigonometri pada segitiga 

siku-siku yang telah 

dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya dan membahas 

PR/tugas rumah.  

 

Kegiatan Inti 

2. Fase 2 

Mendemonstra

sikan 

pengetahuan 

dan 

keterampilan 

a. Guru membagikan LKS 

kepada siswa dan 

memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

mempelajari LPKD. 

(eksplorasi) 

b. Dengan tanya jawab guru 

membahas dan menjelaskan 

materi menentukan 

perbandingan trigonometri 

pada sudut-sudut khusus 

(30°, 45°, dan 60°). 

(eskplorasi) 

c. Guru memberikan contoh 

mengerjakan soal 

menentukan perbandingan 

trigonometri pada sudut-

sudut khusus. (eskplorasi) 

a. Siswa dengan penuh 

ingin tahu dan antusias 

mempelajari materi 

dalam LKS. (ingin 

tahu) 

b. Siswa dengan penuh 

ingin tahu 

mendengarkan dan 

memperhatikan 

penjelasan guru dan 

cara mengerjakan soal-

soalnya. (ingin tahu) 

15’ 

3. Fase 3 

Membimbing 

pelatihan 

a. Guru memberikan soal-soal 

latihan dari LKS kepada 

siswa. (elaborasi) 

b. Guru memberikan 

bantuan/bimbingan/ 

scaffolding kepada siswa 

a. Siswa berusaha dengan 

keras, jujur, dan 

tanggung jawab 

mengerjakan soal-soal 

latihan dari LKS. (kerja 

20’ 
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yang kesulitan mengerjakan 

latihan-latihan soal. 

(elaborasi) 

keras, jujur dan 

tanggung jawab) 

b. Siswa dengan antusias 

mendengarkan 

penjelasan/bantuan 

guru. 

4.  Fase 4 

Mengecek 

pemahaman 

dan 

memberikan 

umpan balik 

a. Guru meminta beberapa 

siswa untuk mengerjakan 

soal di depan kelas. 

(elaborasi) 

b. Guru mengoreksi dan 

memberikan penguatan 

terhadap jawaban tersebut. 

(konfirmasi) 

c. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk mengajukan 

pertanyaan. (konfirmasi) 

d. Guru mengarahkan siswa 

untuk merangkum materi. 

a. Siswa dengan penuh 

tanggung jawab 

melaksanakan perintah 

guru. (tanggung jawab) 

b. Siswa dengan ingin tahu 

mendengarkan dan 

memperhatikan 

koreksi/penjelasan guru. 

(ingin tahu) 

c. Siswa bertamya apabila 

ada materi yang belum 

dipahami. 

20’ 

5. Fase 5 

Memberikan 

kesempatan 

untuk pelatihan 

lanjutan dan 

penerapan 

a. Guru memberikan kuis untuk 

mengukur pemahaman 

siswa. (elaborasi) 

b. Guru bersama siswa 

mengoreksi jawaban kuis. 

(konfirmasi) 

 

a. Siswa mengerjakan kuis 

tersebut dengan 

mandiri, jujur, dan 

tanggung jawab. 

(mandiri, jujur, dan 

tanggung jawab) 

10’ 

Penutup 

  a. Guru memberikan kuis 

kepada siswa untuk 

dikerjakan secara mandiri. 

b. Guru meminta siswa untuk 

mengumpulkan kuis dan 

a. Siswa mengerjakan 

kuis dengan mandiri, 

jujur, dan tanggung 

jawab. (mandiri, jujur 

dan tanggung jawab) 

25’ 
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mengoreksinya/ 

membahasnya bersama-

sama (jika waktu 

memungkinkan). 

(konfirmasi) 

c. Guru dan siswa bersama-

sama melakukan refleksi 

dan menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada materi 

menentukan nilai 

perbandingan trigonometri 

pada sudut-sudut khusus 

(30°, 45°, dan 60°) yang 

telah dipelajari. 

d. Guru memberikan PR dan 

meminta siswa untuk belajar 

materi menentukan nilai 

perbandingan trigonometri 

di berbagai kuadran. 

(mandiri) 

e. Guru mengakhiri pelajaran 

dengan berdoa, 

mengucapkan salam, dan 

keluar ruangan tepat waktu. 

(religius dan disiplin) 

b. Siswa mengumpulkan 

kuis tepat waktu dan 

mengoreksinya 

bersama-sama. 

(disiplin) 

c. Siswa dengan penuh 

tanggung jawab 

melaksanakan perintah 

guru. 

d. Siswa dengan mandiri 

dan tanggung jawab 

mengerjakan tugas 

rumah dan mempelajari 

materi selanjutnya. 

(mandiri dan tanggung 

jawab) 

e. Siswa menjawab salam 

dan berdo’a. 

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Sumber Belajar :  

a. Sukino. 2007. Matematika untuk SMA Kelas X Semester 2 1B. Jakarta: Erlangga. 

b. Suryanti, E dan Widodo, U. 2003. Evaluasi Mandiri Matematika  

SMA untuk Kelas X Jilid 1. Erlangga : Jakarta. 

2. Media atau Alat : LKS, chart, papan tulis, penghapus papan tulis, kapur, dan, spidol 

 

I. PENILAIAN 
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Teknik   : Tes tertulis 

Bentuk Instrumen  : Uraian singkat  

Instrumen   : Terlampir 

 

 

Magelang,   Februari 2014 

Guru Matematika 

 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 

NIP. 197402122005011007 

 

Peneliti 

 
 

 

Muhammad Ardian Syah 

NIM 4101410058 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL 

Sekolah  : SMA Negeri 4 Magelang  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : X/2(Genap) 

Alokasi Waktu  : 2x45 menit 

Pertemuan ke-  : 4 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam 

pemecahan masalah 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.1. Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan 

dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri. 

C. INDIKATOR 
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1. Menentukan perbandingan trigonometri dan tanda perbandingan trigonometri di 

berbagai kuadran. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui model pembelajaran Direct Instruction siswa dapat menentukan tanda 

perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. 

Nilai Karakter bangsa yang ingin dikembangkan adalah disiplin, religius, 

komunikatif, kerja keras, ingin tahu, jujur, tanggung jawab, dan mandiri. 

 

 

 

 

E. MATERI AJAR 

Perbandingan Trigonometri di Berbagai Kuadran 

Besar sudut α dalam koordinat kartesius dapat dikelompokkan menjadi 4 

daerah seperti terlihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar Letak Kuadran pada Koordinat Kartesius 

Dari gambar di atas dapat ditentukan tanda (+/-) nilai perbandingan trigonometri pada 

masing-masing kuadran. 

Di bawah ini adalah perbandingan trigonometri sudut di berbagai kuadran. 

0° α <  < α <  

< α <  

 

< α <  

 

Kuadran I 

 

Kuadran II 

 

Kuadran III 

 

Kuadran IV 

 

Y 

X 
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1) Sudut di Kuadran I (0< α < ) 

  

  

  

2) Sudut di Kuadran II ( < α < ) 

  

  

  

3) Sudut di Kuadran III( < α < ) 

  

  

  

4) Sudut di Kuadran IV( < α < ) 

  

  

  

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan, dan penugasan. 

Model : Direct Instruction 

Kardi & Nur dalam Trianto (2011: 31) menjelaskan bahwa sintaks model 

pembelajaran Direct Instruction adalah sebagai berikut. 

Tabel  Sintaks Model Pembelajaran Direct Instruction 

Fase Peran Guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa 

Guru menjelaskan TPK, informasi latar 

belakang pelajaran, pentingnya pelajaran, 

mempersiapkan siswa untuk belajar. 

Fase 2 

Mendemonstrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan 

Guru mendemonstrasikan keterampilan 

dengan benar, atau menyajikan informasi 

tahap demi tahap. 

Fase 3 

Membimbing pelatihan 

Guru merencanakan dan memberi 

bimbingan pelatihan awal. 

Fase 4 

Mengecek pemahaman dan 

memberikan umpan balik 

Mengecek apakah siswa telah berhasil 

melakukan tugas dengan baik, memberi 

umpan balik. 
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Fase 5 

Memberikan kesempatan 

untuk pelatihan lanjutan dan 

penerapan 

Guru mempersiapkan kesempatan melalui 

pelatihan lanjutan, dengan perhatian khusus 

pada penerapan kepada situasi lebih 

kompleks dan kehidupan sehari-hari. 

Suyatno (2007: 73-74) menjelaskan bahwa model pembelajaran direct instruction 

dirancang untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan dan pengetahuan 

prosedural. Kardi & Nur dalam Trianto (2011: 29-30) menjelaskan bahwa pengetahuan 

deklaratif (dapat diungkapkan dengan kata-kata) adalah pengetahuan tentang sesuatu, 

sedangkan pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan 

sesuatu. 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No Fase Model 

Pembelajaran 

Direct 

Instruction 

Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 
Guru Siswa 

Pendahuluan 

1. Fase 1 

Menyampai-

kan tujuan dan 

mempersiap-

kan peserta 

didik 

a. Guru datang tepat waktu 

(disiplin) 

b. Guru mengucapkan salam dan 

menyiapkan kelas. (religius) 

c. Guru mengabsensi peserta 

didik dengan bertanya siapa 

yang tidak masuk hari ini dan 

mempersiapkan kondisi 

peserta didik (komunikatif) 

d. Guru memberikan motivasi 

kepada peserta didik daan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan serta 

menyebutkan manfaat materi 

yang akan dipelajari bagi 

kehidupan sehari-hari. 

e. Guru menjelaskan model 

a. Siswa menjawab 

salam dan menyiapkan 

alat tulis sesuai 

kebutuhan. 

b. Siswa dengan antusias 

mendengarkan 

penjelasan guru 

tentang tujuan 

pembelajaran dan 

manfaat pembelajaran 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

c. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 

tentang model 

pembelajaran yang 

digunakan. 

d. Siswa mendengarkan 

10’ 
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pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu model 

pembelajaran Direct 

Instruction.  

f. Guru membahas PR dan 

memberikan apersepsi dengan 

meminta peserta didik untuk 

mengingat kembali materi 

tentang perbandingan 

trigonometri pada sudut-sudut 

khusus yang telah dipelajari 

pada pertemuan sebelumnya.  

penjelasan guru dan 

berusaha mengingat 

kembali materi 

perbandingan 

trigonometri pada 

sudut-sudut khusus 

dan membahas 

PR/tugas rumah. 

Kegiatan Inti 

2. Fase 2 

Mendemonstra

sikan 

pengetahuan 

dan 

keterampilan 

a. Guru membagikan LKS 

kepada peserta didik dan 

memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

mempelajari LPKD. 

(eksplorasi) 

b. Dengan tanya jawab guru 

membahas dan menjelaskan 

materi menentukan tanda 

perbandingan trigonometri di 

berbagai kuadran dan 

menentukan perbandingan 

trigonometri di berbagai 

kuadran.(eskplorasi) 

c. Guru memberikan contoh 

mengerjakan soal  

menentukan tanda 

perbandingan trigonometri di 

berbagai kuadran dan 

menentukan perbandingan 

a. Siswa dengan penuh 

ingin tahu dan 

antusias mempelajari 

materi dalam LKS. 

(ingin tahu) 

b. Siswa dengan penuh 

ingin tahu 

mendengarkan dan 

memperhatikan 

penjelasan guru dan 

cara mengerjakan 

soal-soalnya. (ingin 

tahu) 

15’ 
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trigonometri di berbagai 

kuadran. (eskplorasi) 

3. Fase 3 

Membimbing 

pelatihan 

a. Guru memberikan soal-soal 

latihan dari LKS kepada 

peserta didik untuk dikerjakan 

dengan penuh kejujuran dan 

tanggung jawab. 

(elaborasi)(jujur dan 

tanggung jawab) 

b. Guru memberikan 

bantuan/bimbingan/ 

scaffolding kepada peserta 

didik yang kesulitan 

mengerjakan latihan-latihan 

soal. (elaborasi) 

a. Siswa berusaha 

dengan keras, jujur, 

dan tanggung jawab 

mengerjakan soal-soal 

latihan dari LKS. 

(kerja keras, jujur 

dan tanggung jawab) 

b. Siswa dengan antusias 

mendengarkan 

penjelasan/bantuan 

guru. 

20’ 

4.  Fase 4 

Mengecek 

pemahaman 

dan 

memberikan 

umpan balik 

a. Guru meminta beberapa 

peserta didik untuk 

mengerjakan soal di depan 

kelas. (elaborasi) 

b. Guru mengoreksi dan 

memberikan penguatan 

terhadap jawaban tersebut. 

(konfirmasi) 

c. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

mengajukan pertanyaan. 

(konfirmasi) 

d. Guru mengarahkan siswa 

untuk merangkum materi. 

a. Siswa dengan penuh 

tanggung jawab 

melaksanakan 

perintah guru. 

(tanggung jawab) 

b. Siswa dengan ingin 

tahu mendengarkan 

dan memperhatikan 

koreksi/penjelasan 

guru. (ingin tahu) 

c. Siswa bertamya 

apabila ada materi 

yang belum dipahami. 

20’ 

Penutup 

5. Fase 5 

Memberikan 

kesempatan 

a. Guru memberikan kuis kepada 

siswa untuk dikerjakan secara 

mandiri. 

a. Siswa mengerjakan 

kuis dengan mandiri, 

jujur, dan tanggung 

25’ 
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untuk 

pelatihan 

lanjutan dan 

penerapan 

b. Guru meminta siswa untuk 

mengumpulkan kuis dan 

mengoreksinya/ 

membahasnya bersama-sama 

(jika waktu memungkinkan). 

(konfirmasi) 

c. Guru dan siswa bersama-sama 

melakukan refleksi dan 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran hari ini. 

d. Guru meminta siswa untuk 

belajar dengan giat karena 

akan diadakan ulangan harian 

trigonometri di pertemuan 

yang akan datang. 

e. Guru mengakhiri, 

mengucapkan salam, dan 

keluar ruangan tepat waktu. 

(religius dan disiplin) 

jawab. (mandiri, jujur 

dan tanggung jawab) 

b. Siswa mengumpulkan 

kuis tepat waktu dan 

mengoreksinya 

bersama-sama. 

(disiplin) 

c. Siswa dengan penuh 

tanggung jawab 

melaksanakan 

perintah guru. 

d. Siswa belajar dengan 

giat untuk menghadapi 

ulangan harian. 

e. Siswa menjawab 

salam. 

 

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Sumber Belajar :  

a. Sukino.2007. Matematika untuk SMA Kelas X Semester 2 1B. Jakarta: Erlangga. 

b. Suryanti, E dan Widodo, U. 2003. Evaluasi Mandiri Matematika  

SMA untuk Kelas X Jilid 1. Erlangga : Jakarta. 

2. Media atau Alat : LKS, chart, papan tulis, penghapus papan tulis, kapur, dan, spidol 

 

 

 

 

 

 

I. PENILAIAN 
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Teknik   : Tes tertulis 

Bentuk Instrumen  : Uraian singkat  

Instrumen   : Terlampir 

Magelang,   Maret 2014 

Guru Matematika 

 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 

NIP. 197402122005011007 

 

Peneliti 

 
 

 

Muhammad Ardian Syah 

NIM 4101410058 
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P 

O 

Q 

cm 
2 cm 3 cm 

B A 

C 

4 cm 

Lampiran 39 

 

 

 

 

LKS(Lembar Kerja Siswa) MMP 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan 

 

Perhatikan gambar berikut! 

a.  

 

 

b.  

Samping .... 

Depan .... 

Miring ..... 
 

Samping .... 

Depan .... 

Miring ..... 
 

 

sin A =  

 

cos A=  

 

 

sin P =  

 

cos P=  

 

Kelompok: 

1. ............................................................ 
2. ............................................................ 
3. ............................................................ 
4. ............................................................ 
Kelas : 

Kompetensi Dasar   
5.1 Melakukan manipulasi aljabar dalam 

perhitungan teknis yang berkaitan 
dengan perbandingan, fungsi, persamaan 
dan identitas trigonometri 

 
Tujuan Pembelajaran 
1. Menentukan nilai perbandingan 

trigonometri pada segitiga siku-siku. 
2. Menggunakan nilai perbandingan 

trigonometri pada segitiga siku-siku 
dalam pemecahan masalah. 

Petunjuk: 
1. Kerjakan soal berikut ini pada lembar ini 

juga. 
2. Kerjakan tugas ini secara berkelompok 4 

orang. 
3. Kerjakan tugas-tugas sesuai perintah atau 

petunjuk pada tiap nomor. 
4. Hasil tugas dipresentasikan kemudian 

dikumpulkan dan dinilai. 

 

Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku 
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K 

L 

M 

cm 

3 cm 

tan A=  

 

cosec A =  

 

sec A=  

 

cot A=  

 

 

tan P=  

 

cosec P =  

 

sec P =  

 

cot P =  

Kegiatan Inti 

Latihan-latihan soal 

1. Nilai tan A dari ∆ABC berikut adalah .... 

2. Dalam ∆KLM seperti gambar di bawah ini, tentukan nilai sin M! 

 

 

 

 

 

3. ∆ABC adalah segitiga siku-siku di B. Jika AB=6  

cm dan BC=4 cm maka tentukan nilai cos C ! 

4. Dalam ∆RTS, ∠RTS = 90° dan RT=TS=2 cm maka hitunglah nilai dari sin ∠TRS , cos 

∠TRS, dan tan ∠TRS! 

5. Jika cos α  dan sudut α adalah sudut lancip maka tentukan nilai sin α! 

6. Apabila tan β , maka cos β =.... 

A 

B 

C  cm 

1 cm 
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7. Sebuah tangga dengan panjang 5 m disandarkan pada dinding. Jika jarak dinding dengan 

kaki tangga adalah 3 m dan θ adalah sudut yang dibentuk oleh tangga dengan tanah maka 

tentukan sinθ + cosθ! (Gambarlah sketsanya) 

8. Sebuah tali dengan panjang 20 meter digunakan untuk menjaga balon cuaca supaya tetap di 

tempat. Ketika tali tegang dan balon tertiup angin, nilai sinus dari sudut tali dengan tanah 

adalah . Berapa tinggi balon di udara? (Gambarlah sketsanya) 

=Selamat Mengerjakan= 

==Ganbate Kudasai== 

Jawab: 
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LKS (Lembar Kerja Siswa) MMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan 

1. Perhatikan gambar persegi berikut! 
ABCD adalah persegi dengan AB = 4 cm dan BD adalah salah satu 

diagonal persegi ABCD. Berapakah besar sudut ∠ABD dan ∠CBD? 

Berapakah panjang BD? Tentukan keenam perbandingan trigonometri dari 

sudut ∠ABD! 

Jawab: 

 

 

2. ∆ABC adalah segitiga sama sisi, AB=  6 cm, dan CD adalah garis tinggi 

∆ABC. Tentukan: 

a. besar sudut ∠CBD dan ∠DCB! 

b. panjang DB dan CD! 

c. keenam perbandingan trigonometri dari sudut ∠CBD! 

d. keenam perbandingan trigonometri dari sudut ∠DCB! 

 

Kelompok: 

1. ............................................................ 
2. ............................................................ 
3. ............................................................ 
4. ............................................................ 
Kelas : 

Kompetensi Dasar   
5.2 Melakukan manipulasi aljabar dalam 

perhitungan teknis yang berkaitan 
dengan perbandingan, fungsi, persamaan 
dan identitas trigonometri 

 
Tujuan Pembelajaran 
1. Menentukan nilai perbandingan 

trigonometri dari sudut-sudut khusus. 
2. Menggubakan nilai perbandingan 

trigonometri dari sudut-sudut khusus 
dalam pemecahan masalah. 

Petunjuk: 
1. Kerjakan soal berikut ini pada lembar ini 

juga. 
2. Kerjakan tugas ini secara berkelmpok 4 

orang. 
3. Kerjakan tugas-tugas sesuai perintah atau 

petunjuk pada tiap nomor. 
4. Hasil tugas dipresentasikan kemudian 

dikumpulkan dan dinilai. 

 

Perbandingan trigonometri pada sudut-sudut khusus 
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Jawab: 

 

Perbandingan Trigonometri pada Sudut Khusus 

Perbadingan 

Trigonometri 

Besar Sudut (α) 

0° 30° 45° 60° 90° 

sinα ... ... 
 

... ... 

cosα 
... 

 
... ... ... ... 

tanα 
... 

 
... ... ... ... 

cotα 
... 

  

... ... ... 

secα 
... 

 
... ... ... ... 

cscα 
... 

 
... ... ... ... 

 

Kegiatan Inti 

Latihan Soal 

1. Hitunglah! 

a. sin 30°+ cos 60°+ sin 90° - tan 0° = .... 

b. sin 30° cos 45°+ sin 45° cos 60° = .... 

2. Diketahui segitiga PQR siku-siku di Q, jika sudut QPR besarnya 45° dan panjang PR 

adalah  cm, maka panjang PQ adalah .... 

Jawab: 

 

 

 

 

3. Nilai c pada segitiga dibawah ini adalah..... 

 
Jawab: 

4. Pada gambar di bawah ini, nilai x sama dengan .... 
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Jawab: 

 

 

5. Panjang BC=10 cm, maka panjang AB =... cm. 

Jawab: 

 

 

 

 

6. Jika sudut elevasi puncak suatu menara radio adalah 30° dan jarak dari kaki menara 200 

meter, maka berapakah tinggi menara tersebut ? 

Jawab: 

 

 

 

 

 

7. Sebuah mobil pemadam kebakaran bertangga sampai di apartemen yang sedang terbakar. 

Jika panjang maksimum tangga truk tersebut adalah 10 m, dasar tangga tersebut berada 2,5 

m di atas tanah, dan sudut inklinasinya adalah 45°, berapa tinggi apartemen yang dapat 

dijangkau tangga mobil pemadam kebakaran tersebut? (Gambarlah sketsanya) 

Jawab: 
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LKS (Lembar Kerja Siswa) MMP 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan 

Tuliskan letak semua kuadran dan tanda perbandingan trigonometri di bidang Cartesius 

berikut!! 

Jawab:  

Gambar bidang 

Cartesius  

Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat! 

 Jika α berada pada Kuadran I maka 0° < α < ....  

 Jika α berada pada Kuadran II maka 90° < α < .... 

Kelompok: 

1. ............................................................ 

2. ............................................................ 

3. ............................................................ 

4. ............................................................ 

Kelas : 

Kompetensi Dasar   
5.1 Melakukan manipulasi aljabar dalam 

perhitungan teknis yang berkaitan 
dengan perbandingan, fungsi, persamaan 
dan identitas trigonometri 

Tujuan Pembelajaran 
1. Menentukan perbandingan trigonometri 

dan  tanda perbandingan trigonometri di 
berbagai kuadran. 

Petunjuk: 
1. Kerjakan soal berikut ini pada lembar ini 

juga. 
2. Kerjakan tugas ini secara berkelompok 4 

orang. 
3. Kerjakan tugas-tugas sesuai perintah atau 

petunjuk pada tiap nomor. 
4. Hasil tugas dipresentasikan kemudian 

dikumpulkan dan dinilai.  
 

Perbandingan trigonometri di berbagai kuadran 

tangen positif 

Kuadran I 
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 Jika α berada pada Kuadran III maka  ... < α < 270°. 

 Jika α berada pada Kuadran IV maka ... < α < .... 

Kegiatan Inti 

Kuadran I 

Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut 

penyikunya! 

a. sin 50°=.... 

 

b. tan 42°=.... 

 

c. cos 37°=.... 

d. sec 19°=.... 

 

e. cot 80°=.... 

 

f. cosec 76°=.... 

Kuadran II  

Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut 

pelurus! 

a. sin 111°=.... 

 

b. cos 162°=.... 

 

c. tan 140°=.... 

d. cot 97°=.... 

 

e. sec 177°=.... 

 

f. cosec 139°=.... 

 

 

Kuadran III 

Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut 

lancip! 

a. sin 215°=.... 

 

b. cos 190°=.... 

 

c. tan 230°=.... 

 

d. cot 267°=.... 

 

e. sec 200°=.... 

 

f. cosec 249°=.... 
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Kuadran IV 

Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut 

lancip! 

a. sin 305°=.... 

 

b. cos 290°=.... 

 

c. tan 340°=.... 

 

d. cot 333°=.... 

 

e. sec 350°=.... 

 

f. cosec 279°=.... 

Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut 

positif! 

Sudut negatif 

a. sin(-68°)=.... 

 

b. cos(-89°)=.... 

 

c. tan(-230°)=.... 

d. cot(-340°)=.... 

 

e. sec(-301°)=.... 

 

f. cosec(-249°)=.... 

 

Kerjakan soal-soal berikut dengan jawaban yang paling tepat! 

1. Hitunglah tanpa menggunakan kalkulator! 

a. sin 150° . cos 0° + tan 300° . sin 210° 

b. tan 30°. sin 225°- cos 120° . sin 315° 

2. Apabila sin θ =  dan 180°< θ < 270°, maka cos θ = .... 

3. Diketahui tan β = . Jika  maka tentukan nilai sin β! 
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P 

O 

Q 

cm 
2 cm 3 cm 

B A 

C 

4 cm 

Lampiran 40 

 

 

 

LKS(Lembar Kerja Siswa) Pairs Check 

 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan 

Perhatikan gambar berikut! 

a.  

 

 

b.  

Samping .... 

Depan .... 

Miring ..... 
 

Samping .... 

Depan .... 

Miring ..... 
 

 

sin A =  

 

cos A=  

 

tan A=  

 

sin P =  

 

cos P=  

 

tan P=  

Kelompok: 

1. ............................................................ 

2. ............................................................ 

Kelas: .......... 

Kompetensi Dasar   
5.1 Melakukan manipulasi aljabar dalam 

perhitungan teknis yang berkaitan 
dengan perbandingan, fungsi, persamaan 
dan identitas trigonometri 

Tujuan Pembelajaran 
1. Menentukan nilai perbandingan 

trigonometri pada segitiga siku-siku. 
2. Menggunakan nilai perbandingan 

trigonometri pada segitiga siku-siku 
dalam pemecahan masalah 

Petunjuk: 
1. Kerjakan soal berikut ini pada lembar ini 

juga. 
2. Kerjakan tugas ini secara bepasangan. 
3. Kerjakan soal-soal berikut sesuai dengan 

letak tempat duduk kalian. 
4. Kerjakan tugas-tugas sesuai perintah atau 

petunjuk pada tiap nomor. 
5. Hasil tugas dipresentasikan kemudian 

dikumpulkan dan dinilai. 

 

Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku 
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K 

L 

M 

cm 

3 cm 

 

cosec A =  

 

sec A=  

 

cot A=  

 

 

 

cosec P =  

 

sec P =  

 

cot P =  

Kegiatan Inti 

Latihan-latihan soal 

1. Nilai tan A dari ∆ABC berikut adalah .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dalam ∆KLM seperti gambar di bawah 

ini, tentukan nilai sin M! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawa

b: 

3. ∆ABC adalah segitiga siku-siku di B. 

Jika AB = 6 cm dan BC = 4 cm maka 

tentukan nilai  ! 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dalam ∆RTS, ∠RTS=90° dan RT=TS=2 

cm maka hitunglah nilai dari sin∠TRS! 

Jawab: 

 

A 

B 

C  cm 

1 cm 
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5. Jika cosα  maka tentukan nilai sinα! 

Jawab: 
 

 

 

 

 

 

6. Apabila tan β , maka cos β =.... 

Jawab: 
 

 

 

 

 

 

 

 
7. Sebuah tangga dengan panjang 5 m 

disandarkan pada dinding. Jika jarak 

dinding dengan kaki tangga adalah 3 m 

dan θ adalah sudut yang dibentuk oleh 

tangga dengan tanah maka tentukan sinθ 

+ cosθ! (Gambarlah sketsanya) 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Sebuah tali dengan panjang 20 meter 

digunakan untuk menjaga balon cuaca 

supaya tetap di tempat. Ketika tali tegang 

dan balon tertiup angin, nilai sinus dari 

sudut tali dengan tanah adalah . Berapa 

tinggi balon di udara? (Gambarlah 

sketsanya) 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=Selamat Mengerjakan= 

==Ganbate Kudasai== 
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LKS(Lembar Kerja Siswa) Pairs Check 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan 

1. Perhatikan gambar persegi berikut! 

ABCD adalah persegi dengan AB = 4 cm dan 

BD adalah salah satu diagonal persegi ABCD. 

Berapakah besar sudut ∠ABD dan ∠CBD? 

Berapakah panjang BD? Tentukan keenam 

perbandingan trigonometri dari sudut ∠ABD! 

 

 

 

 

 

 

 

Jawab: 

 

 

2. ∆ABC adalah 

segitiga sama sisi, 

AB =  6 cm, dan 

CD adalah garis 

tinggi ∆ABC. 

Tentukan: 

a. besar sudut ∠CBD dan ∠DCB! 

b. panjang DB dan CD! 

c. keenam perbandingan trigonometri dari 

sudut ∠CBD! 

d. keenam perbandingan trigonometri dari 

sudut ∠DCB! 

Jawab: 

 

 

 

 

Kelompok: 

1. ............................................................ 

2. ............................................................ 

Kelas : 

Kompetensi Dasar   
5.1 Melakukan manipulasi aljabar dalam 

perhitungan teknis yang berkaitan dengan 
perbandingan, fungsi, persamaan dan 
identitas trigonometri 

Tujuan Pembelajaran 
1. Menentukan nilai perbandingan 

trigonometri dari sudut-sudut khusus. 
2. Menggunakan nilai perbandingan 

trigonometri dari sudut-sudut khusus 
dalam pemecahan masalah. 

Petunjuk: 
1. Kerjakan soal berikut ini pada lembar ini 

juga. 
2. Kerjakan tugas ini secara bepasangan. 
3. Kerjakan soal-soal berikut sesuai letak 

tempat duduk kalian. 
4. Kerjakan tugas-tugas sesuai perintah atau 

petunjuk pada tiap nomor. 
5. Hasil tugas dipresentasikan kemudian 

dikumpulkan. Akan dinilai kualitas 
jawaban pada LKPD. 

 

Perbandingan trigonometri pada sudut-sudut khusus 
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Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang paling tepat! 

Perbandingan Trigonometri pada Sudut Khusus 

Perbadingan 

Trigonometri 

Besar Sudut (α) 

0° 30° 45° 60° 90° 

sinα ..... ..... 
 

..... ..... 

cosα 
..... 

 
..... ..... ..... ..... 

tanα 
..... 

 
..... ..... ..... ..... 

cotα 
..... 

   

..... ..... ..... 

secα 
..... 

  
..... ..... ..... ..... 

cscα 
..... 

 
..... ..... ..... ..... 

Kegiatan Inti 

Latihan-latihan soal 

1. Hitunglah!  

a. sin 30°+ cos 60°+ sin 90° - cos 0° 

Jawab: 
b. sin 30° cos 45°+ sin 45° cos 60° 

Jawab: 

 

 
2. Diketahui segitiga PQR siku-siku di Q, 

jika sudut QPR besarnya 45° dan panjang 

PR adalah  cm, maka panjang PQ 

adalah .... 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nilai c pada segitiga dibawah ini adalah..... 

 
Jawab: 
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4. Pada gambar di bawah ini, nilai x sama 

dengan .... 

 
 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

5. Panjang BC=10 cm, maka panjang AB =... 

cm. 

 
Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Sebuah mobil pemadam kebakaran 

bertangga sampai di apartemen yang 

sedang terbakar. Jika panjang maksimum 

tangga truk tersebut adalah 10 m, dasar 

tangga tersebut berada 2,5 m di atas tanah, 

dan sudut inklinasinya adalah 45°, berapa 

tinggi apartemen yang dapat dijangkau 

tangga mobil pemadam kebakaran 

tersebut? (Gambarlah sketsanya) 

 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

7. Jika sudut elevasi puncak suatu menara radio 

adalah 30° dan jarak dari kaki menara 200 

meter, maka tinggi menara tersebut 

adalah .... 

Jawab: 
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LKS (Lembar Kerja Siswa) Pairs Check 

 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan 

Tuliskan letak semua kuadran dan tanda perbandingan trigonometri di bidang Cartesius 

berikut!! 

Jawab:  

Gambar bidang 

Kelompok: 

1. ............................................................ 

2. ............................................................ 

Kelas : 

Kompetensi Dasar   

5.1 Melakukan manipulasi aljabar dalam 
perhitungan teknis yang berkaitan 
dengan perbandingan, fungsi, persamaan 
dan identitas trigonometri 

Tujuan Pembelajaran 

1. Menentukan perbandingan trigonometri 
dan  tanda perbandingan trigonometri di 
berbagai kuadran. 

Petunjuk: 

1. Kerjakan soal berikut ini pada lembar ini 
juga. 

2. Kerjakan tugas ini secara berpasangan. 
3. Kerjakan soal-soal berikut sesuai letak 

tempat duduk kalian 
4. Kerjakan tugas-tugas sesuai perintah atau 

petunjuk pada tiap nomor. 

5. Hasil tugas dipresentasikan kemudian 
dikumpulkan dan dinilai.  

 

Perbandingan trigonometri di berbagai kuadran 

tangen positif 

Kuadran I 
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Cartesius  

Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat! 

 Jika α berada pada Kuadran I maka 0° < α < ....  

 Jika α berada pada Kuadran II maka 90° < α < .... 

 Jika α berada pada Kuadran III maka  ... < α < 270°. 

 Jika α berada pada Kuadran IV maka ... < α < .... 

Kegiatan Inti 

Kuadran I 

Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut 

penyikunya! 

g. sin 50°=.... 

 

h. tan 42°=.... 

 

i. cos 37°=.... 

j. sec 19°=.... 

 

k. cot 80°=.... 

 

l. cosec 76°=.... 

Kuadran II  

Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut 

pelurus! 

a. sin 111°=.... 

 

b. cos 162°=.... 

d. cot 97°=.... 

 

e. sec 177°=.... 
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c. tan 140°=.... 

 

f. cosec 139°=.... 

 

 

Kuadran III 

Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut 

lancip! 

a. sin 215°=.... 

 

b. cos 190°=.... 

 

c. tan 230°=.... 

 

d. cot 267°=.... 

 

e. sec 200°=.... 

 

f. cosec 249°=.... 

 

 

 

 

 

Kuadran IV 

Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut 

lancip! 

a. sin 305°=.... 

 

b. cos 290°=.... 

 

c. tan 340°=.... 

 

d. cot 333°=.... 

 

e. sec 350°=.... 

 

f. cosec 279°=.... 

Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut 

positif! 

Sudut negatif 

a. sin(-68°)=.... 

 

b. cos(-89°)=.... 

 

c. tan(-230°)=.... 

d. cot(-340°)=.... 

 

e. sec(-301°)=.... 

 

f. cosec(-249°)=.... 

 

Kerjakan soal-soal berikut dengan jawaban yang paling tepat! 
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1. Hitunglah tanpa menggunakan kalkulator! 

c. sin 150° . cos 0° + tan 300° . sin 210° 

= .... 

 

 

 

 

 

 

d. tan 30°. sin 225°- cos 120° . sin 315° 

= .... 

2. Apabila sin θ =  dan 180°< θ < 270°, 

maka cos θ = .... 

 

 

 

 

 

 

 

3. Diketahui tan β = . Jika  

maka tentukan nilai sin β! 

 

 

Lampiran 41 

 

 

 

LKS(Lembar Kerja Siswa) Direct Instruction 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan 

 

Nama :...................................... 

No urut:.................................... 

Kelas  : ..................................... 

Kompetensi Dasar   

5.1 Melakukan manipulasi aljabar dalam 
perhitungan teknis yang berkaitan 
dengan perbandingan, fungsi, persamaan 
dan identitas trigonometri 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Menentukan nilai perbandingan 
trigonometri pada segitiga siku-siku. 

2. Menggunakan nilai perbandingan 
trigonometri pada segitiga siku-siku 
dalam pemecahan masalah. 

Petunjuk: 

1. Kerjakan soal berikut ini pada lembar ini 
juga. 

2. Kerjakan tugas ini secara individu/mandiri. 
3. Kerjakan tugas-tugas sesuai perintah atau 

petunjuk pada tiap nomor. 
4. Hasil tugas dipresentasikan kemudian 

dikumpulkan dan dinilai. 

 

Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku 



278 
  

P 

O 

Q 

cm 
2 cm 3 cm 

B A 

C 

4 cm 

Perhatikan gambar berikut! 

a.  

 

 

b.  

Samping .... 

Depan .... 

Miring ..... 
 

Samping .... 

Depan .... 

Miring ..... 
 

 

sin A =  

 

cos A=  

 

tan A=  

 

cosec A =  

 

sec A=  

 

cot A=  

 

 

 

sin P =  

 

cos P=  

 

tan P=  

 

cosec P =  

 

sec P =  

 

cot P =  

Kegiatan Inti 

Latihan-latihan soal 

1. Nilai tan A dari ∆ABC berikut adalah .... 

2. Dalam ∆KLM seperti gambar di bawah ini, tentukan nilai sin M! 

A 

B 

C  cm 

1 cm 
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K 

L 

M 

cm 

3 cm 

 

 

 

 

 

3. ∆ABC adalah segitiga siku-siku di B. Jika AB=6  

cm dan BC=4 cm maka tentukan nilai cos C ! 

4. Dalam ∆RTS, ∠RTS = 90° dan RT=TS=2 cm maka hitunglah nilai dari sin ∠TRS , cos 

∠TRS, dan tan ∠TRS! 

5. Jika cos α  dan sudut α adalah sudut lancip maka tentukan nilai sin α! 

6. Apabila tan β , maka cos β =.... 

7. Sebuah tangga dengan panjang 5 m disandarkan pada dinding. Jika jarak dinding dengan 

kaki tangga adalah 3 m dan θ adalah sudut yang dibentuk oleh tangga dengan tanah maka 

tentukan sinθ + cosθ! (Gambarlah sketsanya) 

8. Sebuah tali dengan panjang 20 meter digunakan untuk menjaga balon cuaca supaya tetap di 

tempat. Ketika tali tegang dan balon tertiup angin, nilai sinus dari sudut tali dengan tanah 

adalah . Berapa tinggi balon di udara? (Gambarlah sketsanya) 

=Selamat Mengerjakan= 

==Ganbate Kudasai== 

Jawab: 
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LKS (Lembar Kerja Siswa) Direct Instruction 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan 

1. Perhatikan gambar persegi berikut! 

Nama :...................................... 

No urut:.................................... 

Kelas  : ..................................... 

Kompetensi Dasar   

5.1 Melakukan manipulasi aljabar dalam 
perhitungan teknis yang berkaitan dengan 
perbandingan, fungsi, persamaan dan 
identitas trigonometri 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Menentukan nilai perbandingan 
trigonometri dari sudut-sudut khusus. 

2. Menggubakan nilai perbandingan 
trigonometri dari sudut-sudut khusus 
dalam pemecahan masalah. 

Petunjuk: 

1. Kerjakan soal berikut ini pada lembar ini 
juga. 

2. Kerjakan tugas ini secara individu/mandiri. 
3. Kerjakan tugas-tugas sesuai perintah atau 

petunjuk pada tiap nomor. 
4. Hasil tugas dipresentasikan kemudian 

dikumpulkan dan dinilai. 

 

Perbandingan trigonometri pada sudut-sudut khusus 
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ABCD adalah persegi dengan AB = 4 cm dan BD adalah salah satu diagonal persegi 

ABCD. Berapakah besar sudut ∠ABD dan ∠CBD? Berapakah panjang BD? Tentukan 

keenam perbandingan trigonometri dari sudut ∠ABD! 

Jawab: 

 

 

2. ∆ABC adalah segitiga sama sisi, AB=  6 cm, dan CD adalah garis tinggi 

∆ABC. Tentukan: 

a. besar sudut ∠CBD dan ∠DCB! 

b. panjang DB dan CD! 

c. keenam perbandingan trigonometri dari sudut ∠CBD! 

d. keenam perbandingan trigonometri dari sudut ∠DCB! 

 

Jawab: 

Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat!  

Perbandingan Trigonometri pada Sudut Khusus 

Perbadingan 

Trigonometri 

Besar Sudut (α) 

0° 30° 45° 60° 90° 

sinα ... ... 
 

... ... 

cosα 
... 

 
... ... ... ... 

tanα 
... 

 
... ... ... ... 

cotα 
... 

  

... ... ... 

secα 
... 

 
... ... ... ... 

cscα 
... 

 
... ... ... ... 
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Kegiatan Inti 

Latihan Soal 

1. Hitunglah! 

a. sin 30°+ cos 60°+ sin 90° - tan 0° = .... 

b. sin 30° cos 45°+ sin 45° cos 60° = .... 

2. Diketahui segitiga PQR siku-siku di Q, jika sudut QPR besarnya 45° dan panjang PR 

adalah  cm, maka panjang PQ adalah .... 

Jawab: 

 

 

 

 

3. Nilai c pada segitiga dibawah ini adalah..... 

 
Jawab: 

 

 

4. Pada gambar di bawah ini, nilai x sama dengan .... 

 

Jawab: 

 

 

5. Panjang BC=10 cm, maka panjang AB =... cm. 

Jawab: 

 

 

 



283 
  

 

6. Jika sudut elevasi puncak suatu menara radio adalah 30° dan jarak dari kaki menara 200 

meter, maka berapakah tinggi menara tersebut ? 

Jawab: 

 

 

 

 

 

7. Sebuah mobil pemadam kebakaran bertangga sampai di apartemen yang sedang terbakar. 

Jika panjang maksimum tangga truk tersebut adalah 10 m, dasar tangga tersebut berada 2,5 

m di atas tanah, dan sudut inklinasinya adalah 45°, berapa tinggi apartemen yang dapat 

dijangkau tangga mobil pemadam kebakaran tersebut? (Gambarlah sketsanya) 

Jawab: 

 

 

 

LKS (Lembar Kerja Siswa) Direct Instruction 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan 

Tuliskan letak semua kuadran dan tanda perbandingan trigonometri di bidang Cartesius 

berikut!! 

Jawab:  

Gambar bidang 

Nama :...................................... 

No urut:.................................... 

Kelas  : ..................................... 

 

Kompetensi Dasar   

5.1 Melakukan manipulasi aljabar dalam 
perhitungan teknis yang berkaitan dengan 
perbandingan, fungsi, persamaan dan 
identitas trigonometri 

Tujuan Pembelajaran 

1. Menentukan perbandingan trigonometri 
dan  tanda perbandingan trigonometri di 
berbagai kuadran. 

Petunjuk: 

1. Kerjakan soal berikut ini pada lembar ini 
juga. 

2. Kerjakan tugas ini secara individu/mandiri. 
3. Kerjakan tugas-tugas sesuai perintah atau 

petunjuk pada tiap nomor. 
4. Hasil tugas dipresentasikan kemudian 

dikumpulkan dan dinilai.  

 

Perbandingan trigonometri di berbagai kuadran 

Kuadran I 
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Cartesius  

Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat! 

 Jika α berada pada Kuadran I maka 0° < α < ....  

 Jika α berada pada Kuadran II maka 90° < α < .... 

 Jika α berada pada Kuadran III maka  ... < α < 270°. 

 Jika α berada pada Kuadran IV maka ... < α < .... 

Kegiatan Inti 

Kuadran I 

Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut 

penyikunya! 

a. sin 50°=.... 

 

b. tan 42°=.... 

 

c. cos 37°=.... 

d. sec 19°=.... 

 

e. cot 80°=.... 

 

f. cosec 76°=.... 

Kuadran II  

Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut 

pelurus! 

a. sin 111°=.... 

 

b. cos 162°=.... 

d. cot 97°=.... 

 

e. sec 177°=.... 
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c. tan 140°=.... 

 

f. cosec 139°=.... 

 

 

Kuadran III 

Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut 

lancip! 

a. sin 215°=.... 

 

b. cos 190°=.... 

 

c. tan 230°=.... 

 

d. cot 267°=.... 

 

e. sec 200°=.... 

 

f. cosec 249°=.... 

 

 

 

 

 

 

Kuadran IV 

Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut 

lancip! 

a. sin 305°=.... 

 

b. cos 290°=.... 

 

c. tan 340°=.... 

 

d. cot 333°=.... 

 

e. sec 350°=.... 

 

f. cosec 279°=.... 

Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut 

positif! 

Sudut negatif 

a. sin(-68°)=.... 

 

b. cos(-89°)=.... 

 

c. tan(-230°)=.... 

d. cot(-340°)=.... 

 

e. sec(-301°)=.... 

 

f. cosec(-249°)=.... 
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P 

O 

Q 

cm 
2 cm 3 cm 

B A 

C 

4 cm 

Kerjakan soal-soal berikut dengan jawaban yang paling tepat! 

1. Hitunglah tanpa menggunakan kalkulator! 

a. sin 150° . cos 0° + tan 300° . sin 210° 

b. tan 30°. sin 225°- cos 120° . sin 315° 

2. Apabila sin θ =  dan 180°< θ < 270°, maka cos θ = .... 

3. Diketahui tan β = . Jika  maka tentukan nilai sin β! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 42 a 

KUNCI JAWABAN LKS 1 

Pendahuluan 

Perhatikan gambar berikut! 

a.  

 

 

b.  

Samping 4 cm 

Depan 3 cm 

Miring 5 cm 
 

Samping  cm 

Depan 2 cm 

Miring 8 cm 
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K 

L 

M 

cm 

3 cm 

sin A =  

 

cos A=  

 

tan A=  

 

cosec A =  

 

sec A=  

 

cot A=  

 

sin P =  

 

cos P=  

 

tan P=  

 

cosec P =  

 

sec P =  

 

cot P =  

Kegiatan Inti 

Latihan-latihan soal 

1. Nilai tan A dari ∆ABC berikut adalah .... 

Jawab: 

Jelas CB =  

 cm. 

Jelas tan A =  

 

2. Dalam ∆KLM seperti gambar di bawah ini, tentukan nilai sin M! 

Jawab: 

Jelas KL =  

 cm 

Jelas sin M =  

 

 

3. ∆ABC adalah segitiga siku-siku di B. Jika AB=6  

cm dan BC=4 cm maka tentukan nilai cos C ! 

Jawab: 

A 

B 

C  cm 

1 cm 
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Gambar 

 

Jelas AC =  

 cm 

Jelas cos C =  

Jadi cos C =  

4. Dalam ∆RTS, ∠RTS = 90° dan RT=TS=2 cm maka hitunglah nilai dari sin ∠TRS , 

cos ∠TRS, dan tan ∠TRS! 

Jawab : 

Gambar 

 

Jelas SR =  

 cm 

Jelas cos ∠TRS =  

Jelas tan ∠TRS =  

Jadi cos ∠TRS =  dan tan ∠TRS = . 

 

5. Jika cos α  dan sudut α adalah sudut lancip maka tentukan nilai sin α! 

Jawab: 

Gambar 

 

Jelas depan =  

Jelas sin  α = . 

Jadi sin  α = . 

6. Apabila tan β  dan sudut β, maka cos β =.... 

Jawab: 

Gambar 

 

Jelas miring =  

Jelas cos  β = . 

Jadi cos  β = . 

7. Sebuah tangga dengan panjang 5 m disandarkan pada dinding. Jika jarak dinding 

dengan kaki tangga adalah 3 m dan θ adalah sudut yang dibentuk oleh tangga 

dengan tanah maka tentukan sinθ + cosθ! (Gambarlah sketsanya) 

Jawab: 

Gambar Jelas tinggi yang tangga yang 

dicapai = 

 

Jelas sinθ + cosθ = . 

Jadi sinθ + cosθ = . 
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8. Sebuah tali dengan panjang 20 meter digunakan untuk menjaga balon cuaca supaya 

tetap di tempat. Ketika tali tegang dan balon tertiup angin, nilai sinus dari sudut tali 

dengan tanah adalah . Berapa tinggi balon di udara? (Gambarlah sketsanya) 

Jawab: 

Gambar 

 
Misalkan :  

= panjang tali = 20 m 

 = tinggi balon 

 = sudut tali dengan tanah 

Jelas sin θ =  

  

  

  

  = 15 m 

Jadi tinggi balon adalah 15 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 41 b 

KUNCI JAWABAN LKS2 
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Pendahuluan 

1. Perhatikan gambar persegi berikut! 

ABCD adalah persegi dengan AB = 4 cm dan BD adalah salah satu 

diagonal persegi ABCD. Berapakah besar sudut ∠ABD dan ∠CBD? 

Berapakah panjang BD? Tentukan keenam perbandingan 

trigonometri dari sudut ∠ABD! 

Jawab: 

Jelas  ∠ABD = ∠CBD= 45° 

Jelas BD =  

 cm 

Jelas sin ∠ABD=sin 45°=  

Jelas cos ∠ABD=cos 45° =  

Jelas tan ∠ABD=tan 45°=  

Jelas cosec ∠ABD=cosec 45°= 

 

Jelas sec ∠ABD=sec 45°=  

Jelas cot ∠ABD= cot 45°=  

2. ∆ABC adalah segitiga sama sisi, AB =  6 cm, dan CD adalah garis 

tinggi ∆ABC. Tentukan: 

a. besar sudut ∠CBD dan ∠DCB! 

b. panjang DB dan CD! 

c. keenam perbandingan trigonometri dari sudut ∠CBD! 

d. keenam perbandingan trigonometri dari sudut ∠DCB! 

Jawab: 

a. Jelas besar sudut ∠CBD=60° dan 

∠DCB= 30° 

b. Jelas DB =  = 3 cm 

Jelas CD =  

 
 cm 

c. Perbandingan trigonometri dari sudut 

∠CBD 

Jelas sin ∠CBD = sin 60° = 

 

Jelas cos ∠CBD =cos 60°=  

Jelas tan ∠CBD =tan 60°=  

Jelas cosec ∠CBD=cosec 60° =  

Jelas sec ∠CBD= sec 60° =  

Jelas cot ∠CBD =cot 60° =  

d. Perbandingan trigonometri dari sudut 

∠DCB 

Jelas sin ∠DCB = sin 30°=  

Jelas cos ∠DCB = cos 30°=  

Jelas tan ∠DCB = tan 30°=  

Jelas sec ∠DCB = sec 30°=  

Jelas cosec ∠DCB = cosec 30°= 2 

Jelas cot ∠DCB = cot 30°=  
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Perbandingan Trigonometri pada Sudut Khusus 

Perbadingan 

Trigonometri 

Besar Sudut (α) 

0° 30° 45° 60° 90° 

sinα 0 
   

1 

cosα 1 
   

0 

tanα 0 
 

1 
 

 

cotα 
 

 

1 
 

0 

secα 1 
 

 

2 
 

cscα 
 

2 
 

 

1 

 

Kegiatan Inti 

Latihan Soal 

1. Hitunglah! 

a. sin 30°+ cos 60°+ sin 90° - tan 45° =  

b. sin 30° cos 45°+ sin 45° cos 0° =  

2. Diketahui segitiga PQR siku-siku di Q, jika sudut QPR besarnya 45° dan panjang 

PR adalah  cm, maka panjang PQ adalah .... 

Jawab: 

gambar  Jelas cos 45°=  

  

  

  PQ = 10 cm 

3. Nilai c pada segitiga dibawah ini adalah..... 

 

 

Jelas tan 30° =  

  c =  

 

 cm 
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4. Pada gambar di bawah ini, nilai x sama dengan .... 

 

Jawab: 

Perhatikan segitiga ABC!  

Jelas sin 30°=  

  

  

 

Perhatikan segitiga BCD 

Jelas BD =  

=  

=  

Jadi x =  cm 

5. Panjang BC=10 cm, maka panjang AB =... cm. 

Jawab: 

Jelas AB=AC-CB 

Perhatikan segitiga BCD! 

Jelas tan 45°=1 

  

 DC = 10 

 

Perhatikan segitiga ACD! 

Jelas tan 30°=  

  

 AC=  

Jadi AB=( -10) cm 

6. Jika sudut elevasi puncak suatu menara radio adalah 30° dan jarak dari kaki menara 

200 meter, maka berapakah tinggi menara tersebut ? 

Jawab: 

Gambar 

 

Jelas tan 30° =  

  

 .  

Jadi tinggi menara radio adalah  m. 
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7. Sebuah mobil pemadam kebakaran bertangga sampai di apartemen yang sedang 

terbakar. Jika panjang maksimum tangga truk tersebut adalah 10 m, dasar tangga 

tersebut berada 2,5 m di atas tanah, dan sudut inklinasinya adalah 45°, berapa tinggi 

apartemen yang dapat dijangkau tangga mobil pemadam kebakaran tersebut? 

(Gambarlah sketsanya) 

 

Jawab: 

Gambar  

Misalkan : 

= jarak tangga dengan tanah 

= tinggi tangga 

 = tinggi yang dijangkau tangga 

 

 

Jelas sin 45°=  

  

  

Jelas  

 

Jadi tinggi apartemen yang dapat 

dijangkau tangga mobil pemadam 

kebakaran tersebut  adalah  

m. 
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Lampiran 41 c 

KUNCI JAWABAN LKS 3 

Pendahuluan 

Tuliskan letak semua kuadran! tulislah perbandingan trigonometri yang bertanda positif 

di bidang Cartesius berikut!! 

Jawab:  

Gambar bidang Cartesius 

 
Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat! 

 Jika α berada pada Kuadran I maka 0° ≤ α ≤ 90°.  

 Jika α berada pada Kuadran II maka 90° ≤ α ≤ 180°. 

 Jika α berada pada Kuadran III maka  180° ≤ α ≤ 270°. 

 Jika α berada pada Kuadran IV maka 270° ≤ α ≤ 360°. 

Kegiatan Inti 

Kuadran I 
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Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut 

penyikunya! 

a. sin 50°= sin (90°-40°)= cos 40° 

b. tan 42°= tan (90°-48°)= cot 48° 

c. cos 37°= cos (90°-37°) = sin 53° 

d. sec 19°= sec (90°-71°)= cosec 71° 

e. cot 80°= cot (90°-10°) = tan 10° 

f. cosec 76°= cosec (90°-14°) = sec 14° 

Kuadran II  

Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut 

pelurus! 

a. sin 111°= sin (180°-69°) = sin 69° 

b. cos 162°= cos (180°-18°) = -cos 18° 

c. tan 140°= tan (180°-40°) = -tan 40 

d. cot 97°= cot (180°-83°)=  -cot 83 ° 

e. sec 177°= sec (180°-3) = -sec 3° 

f. cosec 139°= cosec (180°-41°)  

= cosec 41° 

Kuadran III 

Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut 

lancip! 

a. sin 215°= sin (180°+35°) = -sin 35° 

b. cos 190°= cos (180°+10°) = -cos 10° 

c. tan 230°= tan (180°+50°) = tan 50° 

 

d. cot 267°= cot (180°+87°)= cot 87° 

e. sec 200°= sec (180°+20°)= -sec 20°. 

f. cosec 249°= cosec (180°+69°) 

 = -cosec 69°. 

Kuadran IV 

Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut 

lancip! 

a. sin 305°= sin (360°-55°) = -sin 55° 

b. cos 290°= cos (360°-70°) = cos 70° 

c. tan 340°= tan (360°-20°) = -tan 20° 

 

d. cot 333°= cot (360°-27°) = -cot 27° 

e. sec 350°= sec (360°-10°) = sec 10° 

f. cosec 279°= cosec (360°-81°)  

= -cosec 81° 

Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut 

positif! 

Sudut negatif 

a. sin(-68°)= sin (360°-68°)= -sin 68° 

b. cos(-89°)= cos (360°-89°)= cos 89° 

c. tan(-230°)= tan (360°-230°)  

= tan (130°) = tan (180°-50°)= -tan 

50° 

d. cot(-340°)= cot (360°-340°)= cot 20° 

e. sec(-301°)= sec (360°-301°) =sec 59° 

f. cosec(-249°)= cosec (360°-249°)  

= cosec 111° = cosec (180°-69°) 

= cosec 69°. 

Kerjakan soal-soal berikut dengan jawaban yang paling tepat! 

1. Hitunglah tanpa menggunakan kalkulator! 

a. sin 150° . cos 0° + tan 300° . sin 210° 

b. tan 30°. sin 225°- cos 120° . sin 315° 

2. Apabila sin θ =  dan 180°< θ < 270°, maka cos θ = .... 

3. Diketahui tan β = . Jika  maka tentukan nilai sin β! 
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Jawab: 

1. a. Jelas sin 150° . cos 0° + tan 300° . sin 210° 

= sin (180°-30°) . cos 0° + tan (360°-60°) . sin (180°+30°) 

= sin 30° . cos 0° + (-tan 60) (-sin 30°) 

=  . 

b. tan 30°. sin 225°- cos 120° . sin 315° 

=tan 30° . sin (180°+45°) – cos (180°-60°) . sin (360°-45°) 

= tan 30° . (-sin 45°) – (-cos 60°)(-sin45°) 

=  

= = . 

2. Diketahui :sin θ =  dan 180°< θ < 270°,sehingga θ berada di Kuadran III   

Ditanyakan: cos θ =? 

Jelas sisi samping = . Jelas cos θ = . 

3. Diketahui: tan β =  dan , sehingga β berada di Kuadran IV 

Ditanyakan: nilai sin β! 

Jelas sisi miring = . Jelas sin β = . 
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Lampiran 43 

KISI-KISI PENULISAN SOAL KUIS 1 

Satuan Pendidikan  :    SMA         Kelas    : X        

  

Mata Pelajaran      :   Matematika                                                                                     Jumlah Soal       : 2 

Kurikulum acuan      :   KTSP                                                                                              Penulis              : Muh Ardian Syah 

Standar Kompetensi : 5. Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Indikator Bentuk soal Aspek 

No. 

Soal 

5.1 Melakukan 

manipulasi aljabar 

dalam 

perhitungan 

teknis yang 

berkaitan dengan 

perbandingan, 

fungsi, persamaan 

dan identitas 

trigonometri 

Perbandingan 

trigonometri 

pada segitiga 

siku-siku 

Siswa dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri pada 

segitiga siku-siku.. 
Uraian singkat 

Pemecahan 

masalah 
1 

Siswa dapat menggunakan nilai perbandingan trigonometri 

pada segitiga siku-siku dalam pemecahan masalah. 
Uraian singkat 

Pemecahan 

masalah 
2 

Magelang, 10 Februari 2014 

 

Mengetahui, 

Guru Matematika             Peneliti 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd.            Muh Ardian Syah 

 NIP. 197402122005011007           NIM. 4101410058 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL KUIS 2 

Satuan Pendidikan  :    SMA         Kelas    : X        

  

Mata Pelajaran      :   Matematika                                                                                     Jumlah Soal       : 3 

Kurikulum acuan      :   KTSP                                                                                              Penulis              : Muh Ardian Syah 

Standar Kompetensi : 5. Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Indikator Bentuk soal Aspek 

No. 

Soal 

5.1 Melakukan 

manipulasi 

aljabar dalam 

perhitungan 

teknis yang 

berkaitan dengan 

perbandingan, 

fungsi, 

persamaan dan 

identitas 

trigonometri 

Perbandingan 

trigonometri 

pada sudut-sudut 

khusus 

Siswa dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri dari 

sudut-sudut khusus. 
Uraian singkat 

Pemecahan 

masalah 
1, 2 

Siswa dapat menggunakan nilai perbandingan trigonometri 

dari sudut-sudut khusus dalam pemecahan masalah. 
Uraian singkat 

Pemecahan 

Masalah 
3 

Magelang, 10 Februari 2014 

 

Mengetahui, 

Guru Matematika             Peneliti 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd.            Muh Ardian Syah 

 NIP. 197402122005011007           NIM. 4101410058 
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KISI-KISI PENULISAN SOAL KUIS 3 

Satuan Pendidikan  :    SMA         Kelas    : X        

  

Mata Pelajaran      :   Matematika                                                                                     Jumlah Soal       : 3 

Kurikulum acuan      :   KTSP                                                                                              Penulis              : Muh Ardian Syah 

Standar Kompetensi : 5. Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Bentuk soal Aspek 
No. 

Soal 

5.1 Melakukan 

manipulasi aljabar 

dalam perhitungan 

teknis yang berkaitan 

dengan perbandingan, 

fungsi, persamaan dan 

identitas trigonometri 

Perbandingan trigonometri 

di berbagai kuadran 

Siswa dapat menentukan perbandingan 

trigonometri dan tanda perbandingan 

trigonometri di berbagai kuadran. 

Uraian singkat 
Pemecahan 

masalah 
1, 2 

Magelang, 10 Februari 2014 

 

Mengetahui, 

Guru Matematika             Peneliti 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd.            Muh Ardian Syah 

 NIP. 197402122005011007           NIM. 4101410058
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Lampiran 44 

KUIS 1 

Kerjakan semua soal berikut dengan jawaban yang paling tepat, jelas, dan rinci-rinci 

langkah-langkanya! 

1. ∆PQR siku-siku di Q, jika PR : QR = 5 : 4. Gambarlah sketsa segitiga tersebut! 

Tentukan sec
2
 R+tan

2
 R! 

2. Sebuah tali dengan panjang 20 meter digunakan untuk menjaga balon cuaca supaya 

tetap di tempat. Sinus dari sudut tali dengan tanah adalah . Berapa tinggi balon di 

udara? 

 

=Selamat Mengerjakan= 

KUIS 2 

Kerjakan semua soal berikut dengan jawaban yang paling tepat, jelas, dan rinci-rinci 

langkah-langkanya! 

1. Diketahui ∆XYZ siku-siku di Y, jika ∠YXZ=45° dan panjang XZ adalah  cm, 

maka panjang XY adalah .... 

2. Perhatikan ∆ABC berikut! Tentukan panjang CD dan DB!  

 
3. Amir berdiri 15 m dari sebuah gedung, dia melihat ujung gedung dengan sudut 

elevasi 30°. Di atas gedung terpasang sebuah tiang bendera dan Amir melihat ujung 

tiang bendera dengan sudut elevasi 60°. Hitunglah panjang tiang bendera jika mata 

Amir berada 1,5 m di atas tanah! 

=Selamat Mengerjakan= 
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KUIS 3 

Kerjakan semua soal berikut dengan jawaban yang paling tepat, jelas, dan rinci-rinci 

langkah-langkanya! 

1. Jika cos  =  dengan , maka tentukan sin ! 

2. Jika sin α =  dan tan β =   sedangkan α di kuadran II dan β di kuadran III maka  

sin α . cos β + sin β . cos α = .... 

=Selamat Mengerjakan= 
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Lampiran 45 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN KUIS 1 

No Pembahasan 
Langkah-langkah Pemecahan 

Masalah 
Skor 

1 Diketahui ∆PQR siku-siku di Q dan  

PR : QR = 5 : 4 

Ditanyakan: gambarlah ∆PQR  dan 

sec
2
 R+tan

2
 R! 

Memahami masalah 3 

Gambar ∆PQR 

 
Jelas PQ=  

. 

Menentukan rencana pemecahan 

masalah 
3 

Jelas tan R =  

Jelas sec R =  

Jelas cosec
2
 R+tan

2
 R =  

= . 

Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 
2 

Jadi sec
2
 R+tan

2
 R .  Meninjau kembali pekerjaan 2 

Skor maksimum 10 

2 Diketahui panjang tali 20 m dan sinus 

dari sudut tali dengan tanah adalah  

Ditanyakan berapa tinggi balon udara? 

Memahami masalah 3 

Misalkan : 

Panjang tali =  =20 m 

Sudut tali dengan tanah = θ, sehingga 

sin θ =  

Tinggi balon = t 

 

Menentukan rencana pemecahan 

masalah 
3 
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Jawab:  

Jelas  

  

  

 . 

Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 
2 

Jadi tinggi balon cuaca adalah 15 m. Meninjau kembali pekerjaan 2 

 Skor maksimum 10 

Total skor maksimum 20 

Nilai = total skor maksimum x 5 

 

 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN KUIS 2 

No Pembahasan 
Langkah-langkah Pemecahan 

Masalah 
Skor 

1 Diketahui: segitiga XYZ siku-siku di 

Y, ∠YXZ= 45° dan XZ=  cm.  

Ditanyakan: berapa panjang XY? 

Memahami masalah 3 

Gambar 

 

Menentukan rencana pemecahan 

masalah 
3 

Jelas cos45°  

  

  cm 

Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 
2 

Jadi panjang XY adalah 10 cm. Meninjau kembali pekerjaan 2 

Skor maksimum 10 

2 Diketahu ∆ABC seperti gambar 

berikut  

 

Memahami masalah 

 
3 

 cm 
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Jelas ∆ADC dan ∆DBC adalah 

segitiga siku-siku di D. 

Ditanyakan : DB? 

Jelas tan 45°  

 1 =  

 CD =15. 

Menentukan rencana pemecahan 

masalah 
3 

Jelas tan 60°  

  

 DB = . 

Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 
2 

Jadi panjang CD =15 cm dan panjang 

DB  cm. 
Meninjau kembali pekerjaan 2 

Skor maksimum 10 

3 Diketahui:  

 Amir berdiri 15 m dari gedung 

 sudut elevasi ujung gedung 30°. 

 sudut elevasi ujung tiang 60°. 

Ditanyakan: hitunglah panjang tiang 

bendera jika mata Amir berada 1,5 m 

di atas tanah! 

Memahami masalah 3 

Misalkan: 

Tinggi gedung dari mata pengamat = 

y1 

Tinggi puncak tiang bendera dari 

mata pengamat = y2 

Jelas panjang tiang bendera = y2 -y1 

 
 

Menentukan rencana pemecahan 

masalah 
3 

Jelas  Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah 
2 
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Jelas  

  

  

Jelas panjang tiang bendera  

=  

m 

Jadi panjang tiang bendera adalah 

 m. 
Meninjau kembali pekerjaan 2 

Skor maksimum 10 

Total skor maksimum 30 

 

Nilai =  

 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN KUIS 3 

No Pembahasan 

Langkah-langkah 

Pemecahan 

Masalah 

Skor 

1 Diketahui cos  =  dengan , sehingga 

sudut t berada di kuadran IV. 

Ditanyakan: sin ? 

Memahami 

masalah 
3 

Gambar  

 
Jelas sisi depan =  

Menentukan 

rencana pemecahan 

masalah 

3 

Jelas sin t = , karena sudut t berada di kuadran 

IV. 

Melaksanakan 

rencana pemecahan 

masalah 

2 

Jadi sin t =  Meninjau kembali 

pekerjaan 
2 

Skor maksimum 10 

2 Diketahui:  Memahami 

masalah 
3 
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 sin α =  

 tan β =   

  α di kuadran II 

 β di kuadran III 

Ditanyakan: 

 sin α . cos β + sin β . cos α = .... 

Jelas α berada di kuadran II 

Gambar  

 

Jelas sisi samping sudut α =  

Jelas β berada di kuadran III 

Gambar  

 

 

Jelas sisi miring sudut β =  

Menentukan 

rencana pemecahan 

masalah 

3 

Jelas 

 

. 

Melaksanakan 

rencana pemecahan 

masalah 

2 

Jadi . Meninjau kembali 

pekerjaan 
2 

Skor maksimum 10 

Total skor maksimum 20 
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Lampiran  46 

PR 1 

Kerjakan soal-soal berikut di buku catatan kalian! 

1. Diketahui ∆ABC siku-siku di B. Jika AC : BC =  maka nilai tan A + cos A=.... 

 

2. Sebuah tiang listrik berdiri di atas tanah mendatar dengan tinggi 

5 meter. Ujung tiang tersebut dihubungkan ke tanah dengan 

kawat yang panjangnya 6 meter, seperti gambar berikut! 

Hitunglah  (jarak ujung kawat dari tanah ke kaki tiang)! 

Tentukan cos θ dan  cotθ! 

=Selamat Mengerjakan= 

 

PR 2 

Kerjakan soal-soal berikut di buku catatan kalian! 

1. ∆PQR siku-siku di Q. Jika ∠P : ∠R = 2 : 1 dan PR=7 cm maka tentukan panjang 

PQ dan QR! 

2. Perhatikan gambar berikut! Tentukan panjang BD dan DC! 

 
3. Panjang bayangan sebuah menara adalah 12 meter. Jika sudut elevasi matahari 

pada saat itu 60°, maka tinggi menara tersebut adalah .... 

=Selamat Mengerjakan= 
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Lampiran 47 

KUNCI JAWABAN PR 1 

1. Diketahui ∆ABC siku-siku di B. Jika AC : BC =  maka gambarlah sketsa 

segitiga tersebut! Nilai tan A + cos A=.... 

Gambar 

Jelas AB =  

Jelas  

Jelas  

Jelas . 

Jadi . 

2. Diketahui: panjang tiang listrik = 5 m dan panjang kawat 6 m. 

Ditanyakan: cos θ dan  cotθ! 

Sketsa tiang listrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelas 

 

 

Jelas jarak ujung kawat dari tanah ke 

kaki tiang adalah  m. 

Jelas sudut benang dengan tanah= θ 

Jelas  

Jelas  

Jadi dan . 
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KUNCI JAWABAN PR 2 

1. Diketahui : ∆PQR siku-siku di Q, ∠P : ∠R = 2 : 1, dan PR=7 cm  

Ditanyakan : panjang PQ dan QR ! 

Jelas ∠P = 2 ∠R 
Jelas ∠P + ∠R+ ∠Q = 180° 
 2 ∠R +∠R+ 90° = 180° 
 3∠R=90° 
 ∠R=30° 

Jelas sin ∠R=  

 sin 30°=  

  

  cm. 

Jelas  

 

 cm. 

Jadi PQ  cm dan QR  cm. 

 

2. Diketahui:  

 
Ditanyakan: BD dan DC! 

Perhatikan segitiga DAB! 

Jelas sin 30°=  

  

 BD = 8 cm 

Perhatikan segitiga DBC 

Jelas . 

Jadi BD = 8 cm dan DC =  cm. 

3. Diketahui: panjang bayangan sebuah menara = 12 meter, sudut elevasi matahari= 

60° 

Ditanyakan: tinggi menara ! 

Gambar 
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Jelas tan 60°=     

  m 

Jadi tinggi menara tersebut adalah  m. 
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Lampiran 48 

LEMBAR OBSERVASI PENELITI 

Sekolah  : SMA Negeri 4 Magelang 

Materi Pokok :Trigonometri 

Pertemuan ke- :1 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom berikut. 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Pendahuluan 

Tahap 1 

Review 

g. Guru datang tepat waktu, mengucapkan salam, 

dan menyiapkan kelas. 

h. Guru mengabsensi siswa dan mempersiapkan 

kondisi siswa  

i. Guru memberikan motivasi kepada siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, menjelaskan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu model pembelajaran 

MMP, dan menyebutkan manfaat materi yang 

akan dipelajari bagi kehidupan sehari-hari. 

j.  Guru memberikan apersepsi dengan meminta 

siswa untuk mengingat kembali materi tentang 

segitiga siku-siku yang telah dipelajari saat SMP. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

  

2 Kegiatan Inti 

Tahap 2 

Pengembangan 

c. Dengan tanya jawab guru membahas dan 

menjelaskan materi menentukan perbandingan 

trigonometri pada segitiga siku-siku.  

d. Guru memberikan contoh mengerjakan soal 

menentukan perbandingan trigonometri pada 

segitiga siku-siku. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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Tahap 3 

Kerja Kooperatif  

h. Guru membagikan LKS kepada siswa.  

i. Guru memberikan soal-soal latihan kepada siswa 

untuk dikerjakan secara berkelompok 4 orang 

secara jujur dan tanggung jawab.  

j. Guru berusaha melibatkan semua siswa dalam 

mengerjakan latihan-latihan soal dan pertahankan 

pembelajaran aktif. Siswa berusaha aktif dalam 

mengerjakan latihan-latihan soal. 

k. Guru memberikan bantuan/bimbingan/scaffolding 

kepada siswa yang kesulitan mengerjakan soal-

soal latihan. 

l. Guru meminta beberapa siswa untuk mengerjakan 

soal di depan kelas. Siswa mengerjakan soal di 

depan kelas dengan jujur dan tanggung jawab. 

m. Guru membahas latihan-latihan soal, memberikan 

koreksi, dan penguatan terhadap 

jawaban/pekerjaan siswa. Siswa dengan penuh 

perhatian dan ingin tahu mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan guru. 

n. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya mengenai materi yang belum 

jelas. 

o. Guru mengarahkan siswa untuk merangkum 

materi. 

Tahap 4 

Kerja Mandiri(Seatwork) 

a. Guru memberikan kuis kepada siswa. 

b. Guru dan siswa membahas kuis. 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

  

3 Penutup 

Tahap 5 

Penugasan 

d. Guru dan siswa bersama-sama melakukan refleksi 

 

 

 

 

 

√ 
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dan menyimpulkan hasil pembelajaran pada 

materi menentukan nilai perbandingan 

trigonometri pada segitiga siku-siku yang telah 

dipelajari. 

e. Guru memberikan PR dan meminta siswa untuk 

belajar materi menentukan nilai perbandingan 

trigonometri pada sudut khusus pada pertemuan 

yang akan datang.  

f. Guru mengakhiri pelajaran, mengucapkan salam, 

dan keluar ruangan tepat waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

Magelang, 10 Februari 2014 

Observer 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 

 

Catatan: 

1. Pembelajaran sudah baik. 

2. Manajemen waktu perlu diperbaiki dan pembagian kelompok perlu dikontrol. 

3. Media pembelajaran sudah baik dan menarik. 
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LEMBAR OBSERVASI PENELITI 

Sekolah  : SMA Negeri 4 Magelang 

Materi Pokok :Trigonometri 

Pertemuan ke- :2 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom berikut. 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Pendahuluan 

Tahap 1 

Review 

a. Guru datang tepat waktu, mengucapkan salam, 

dan menyiapkan kelas. 

b. Guru mengabsensi siswa dan mempersiapkan 

kondisi siswa  

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, menjelaskan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu model pembelajaran 

MMP, dan menyebutkan manfaat materi yang 

akan dipelajari bagi kehidupan sehari-hari. 

d.  Guru memberikan apersepsi dengan meminta 

siswa untuk mengingat kembali materi 

menentukan perbandingan trigonometri pada 

segitiga siku-siku dan membahas PR. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

  

2 Kegiatan Inti 

Tahap 2 

Pengembangan 

a. Dengan tanya jawab guru membahas dan 

menjelaskan materi menentukan perbandingan 

trigonometri pada sudut-sudut khusus.  

b. Guru memberikan contoh mengerjakan soal 

menentukan perbandingan trigonometri pada 

sudut-sudut khusus. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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Tahap 3 

Kerja Kooperatif  

a. Guru membagikan LKS kepada siswa.  

b. Guru memberikan soal-soal latihan kepada siswa 

untuk dikerjakan secara berkelompok 4 orang 

secara jujur dan tanggung jawab.  

c. Guru berusaha melibatkan semua siswa dalam 

mengerjakan latihan-latihan soal dan pertahankan 

pembelajaran aktif. Siswa berusaha aktif dalam 

mengerjakan latihan-latihan soal. 

d. Guru memberikan bantuan/bimbingan/scaffolding 

kepada siswa yang kesulitan mengerjakan soal-

soal latihan. 

e. Guru meminta beberapa siswa untuk mengerjakan 

soal di depan kelas. Siswa mengerjakan soal di 

depan kelas dengan jujur dan tanggung jawab. 

f. Guru membahas latihan-latihan soal, memberikan 

koreksi, dan penguatan terhadap 

jawaban/pekerjaan siswa. Siswa dengan penuh 

perhatian dan ingin tahu mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan guru. 

g. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya mengenai materi yang belum 

jelas. 

h. Guru mengarahkan siswa untuk merangkum 

materi. 

Tahap 4 

Kerja Mandiri(Seatwork) 

a. Guru memberikan kuis kepada siswa. 

b. Guru dan siswa membahas kuis. 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

  

3 Penutup 

Tahap 5 

Penugasan 

a. Guru dan siswa bersama-sama melakukan refleksi 

 

 

 

 

 

√ 
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dan menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah 

dipelajari. 

b. Guru memberikan PR dan meminta siswa untuk 

belajar materi menentukan nilai perbandingan 

trigonometri pada sudut khusus pada pertemuan 

yang akan datang.  

c. Guru mengakhiri pelajaran, mengucapkan salam, 

dan keluar ruangan tepat waktu. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

Magelang 11 Februari 2014 

Observer 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 

 

Catatan: 

1. Pembelajaran sudah baik dan sesuai dengan langkah-langkahnya. 

2. Manajemen waktu sudah mulai baik. 

3. Pembagian/pembentukan kelompok sudah baik dan diskusi terlaksana sesuai dengan 

pembelajaran. 

4. Media pembelajaran menarik dan mudah dipahami. 
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LEMBAR OBSERVASI PENELITI 

Sekolah  : SMA Negeri 4 Magelang 

Materi Pokok :Trigonometri 

Pertemuan ke- :3 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom berikut. 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Pendahuluan 

Tahap 1 

Review 

a. Guru datang tepat waktu, mengucapkan salam, 

dan menyiapkan kelas. 

b. Guru mengabsensi siswa dan mempersiapkan 

kondisi siswa  

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, menjelaskan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu model pembelajaran 

MMP, dan menyebutkan manfaat materi yang 

akan dipelajari bagi kehidupan sehari-hari. 

d.  Guru memberikan apersepsi dengan meminta 

siswa untuk mengingat kembali materi 

menentukan perbandingan trigonometri pada 

sudut-sudut khusus dan membahas PR. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

  

2 Kegiatan Inti 

Tahap 2 

Pengembangan 

a. Dengan tanya jawab guru membahas dan 

menjelaskan materi menentukan perbandingan 

trigonometri pada sudut-sudut khusus.  

b. Guru memberikan contoh mengerjakan soal 

menentukan perbandingan trigonometri pada 

sudut-sudut khusus. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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Tahap 3 

Kerja Kooperatif  

a. Guru membagikan LKS kepada siswa.  

b. Guru memberikan soal-soal latihan kepada siswa 

untuk dikerjakan secara berkelompok 4 orang 

secara jujur dan tanggung jawab.  

c. Guru berusaha melibatkan semua siswa dalam 

mengerjakan latihan-latihan soal dan pertahankan 

pembelajaran aktif. Siswa berusaha aktif dalam 

mengerjakan latihan-latihan soal. 

d. Guru memberikan bantuan/bimbingan/scaffolding 

kepada siswa yang kesulitan mengerjakan soal-

soal latihan. 

e. Guru meminta beberapa siswa untuk mengerjakan 

soal di depan kelas. Siswa mengerjakan soal di 

depan kelas dengan jujur dan tanggung jawab. 

f. Guru membahas latihan-latihan soal, memberikan 

koreksi, dan penguatan terhadap 

jawaban/pekerjaan siswa. Siswa dengan penuh 

perhatian dan ingin tahu mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan guru. 

g. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya mengenai materi yang belum 

jelas. 

h. Guru mengarahkan siswa untuk merangkum 

materi. 

Tahap 4 

Kerja Mandiri(Seatwork) 

a. Guru memberikan kuis kepada siswa. 

b. Guru dan siswa membahas kuis. 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

  

3 Penutup 

Tahap 5 

Penugasan 

a. Guru dan siswa bersama-sama melakukan refleksi 

 

 

 

 

 

√ 
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dan menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah 

dipelajari. 

b. Guru memberikan PR dan meminta siswa untuk 

belajar materi menentukan nilai perbandingan 

trigonometri di berbagai kuadran pada pertemuan 

yang akan datang.  

c. Guru mengakhiri pelajaran, mengucapkan salam, 

dan keluar ruangan tepat waktu. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

Magelang, 24 Februari 2014 

Observer 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan: 

1. Pembelajaran sudah sesuai dengan langkah-langkahnya. 

2. Manajemen waktu sudah baik. 

3. Siswa sudah bisa mengikuti pembelajaran karena sudah terbiasa dengan pembelajaran 

MMP. 
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LEMBAR OBSERVASI PENELITI 

Sekolah  : SMA Negeri 4 Magelang 

Materi Pokok :Trigonometri 

Pertemuan ke- :4 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom berikut. 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Pendahuluan 

Tahap 1 

Review 

a. Guru datang tepat waktu, mengucapkan salam, 

dan menyiapkan kelas. 

b. Guru mengabsensi siswa dan mempersiapkan 

kondisi siswa  

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, menjelaskan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu model pembelajaran 

MMP, dan menyebutkan manfaat materi yang 

akan dipelajari bagi kehidupan sehari-hari. 

d.  Guru memberikan apersepsi dengan meminta 

siswa untuk mengingat kembali materi 

menentukan perbandingan trigonometri pada 

sudut-sudut khusus dan membahas PR. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

  

2 Kegiatan Inti 

Tahap 2 

Pengembangan 

a. Dengan tanya jawab guru membahas dan 

menjelaskan materi menentukan perbandingan 

trigonometri di berbagai kuadran.  

b. Guru memberikan contoh mengerjakan soal 

menentukan perbandingan trigonometri di 

berbagai kuadran. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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Tahap 3 

Kerja Kooperatif  

a. Guru membagikan LKS kepada siswa.  

b. Guru memberikan soal-soal latihan kepada siswa 

untuk dikerjakan secara berkelompok 4 orang 

secara jujur dan tanggung jawab.  

c. Guru berusaha melibatkan semua siswa dalam 

mengerjakan latihan-latihan soal dan pertahankan 

pembelajaran aktif. Siswa berusaha aktif dalam 

mengerjakan latihan-latihan soal. 

d. Guru memberikan bantuan/bimbingan/scaffolding 

kepada siswa yang kesulitan mengerjakan soal-

soal latihan. 

e. Guru meminta beberapa siswa untuk mengerjakan 

soal di depan kelas. Siswa mengerjakan soal di 

depan kelas dengan jujur dan tanggung jawab. 

f. Guru membahas latihan-latihan soal, memberikan 

koreksi, dan penguatan terhadap 

jawaban/pekerjaan siswa. Siswa dengan penuh 

perhatian dan ingin tahu mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan guru. 

g. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya mengenai materi yang belum 

jelas. 

h. Guru mengarahkan siswa untuk merangkum 

materi. 

Tahap 4 

Kerja Mandiri(Seatwork) 

a. Guru memberikan kuis kepada siswa. 

b. Guru dan siswa membahas kuis. 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

  

3 Penutup 

Tahap 5 

Penugasan 

a. Guru dan siswa bersama-sama melakukan refleksi 

 

 

 

 

 

√ 
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dan menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah 

dipelajari. 

b. Guru meminta siswa untuk belajar lebih giat 

karena akan diadakan ulangan harian trigonometri 

pada pertemuan yang akan datang.  

c. Guru mengakhiri pelajaran, mengucapkan salam, 

dan keluar ruangan tepat waktu. 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

Magelang, 28 Februari 2014 

Observer 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 

Catatan: 

1. Pembelajaran sudah sesuai dengan langkah-langkahnya. 

2. Siswa sudah terbiasa berdiskusi dalam kelompok. 

3. Media pembelajaran mudah dipahami dan menarik. 
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Lampiran 49 

LEMBAR OBSERVASI PENELITI 

Sekolah  : SMA Negeri 4 Magelang 

Materi Pokok :Trigonometri 

Pertemuan ke- :1 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom berikut. 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Pendahuluan 

Tahap 1 

Mempersiapkan siswa dan menjelaskan konsep 

a. Guru datang tepat waktu, mengucapkan salam, 

dan menyiapkan kelas. 

b. Guru mengabsensi siswa dan mempersiapkan 

kondisi siswa  

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, menjelaskan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu model pembelajaran 

Pairs Check, dan menyebutkan manfaat materi 

yang akan dipelajari bagi kehidupan sehari-hari. 

d.  Guru memberikan apersepsi dengan meminta 

siswa untuk mengingat kembali materi tentang 

segitiga siku-siku yang telah dipelajari saat SMP. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 
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2 
Kegiatan Inti 

a. Guru menjelaskan konsep menentukan nilai 

perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku 

b. Guru memberikan contoh mengerjakan soal 

menentukan perbandingan trigonometri pada 

segitiga siku-siku. 

Tahap 2 

Membentuk kelompok kecil dan membagi tugas 

a. Guru membagi siswa dalam beberapa tim. Setiap 

tim terdiri dari 4 orang. Dalam satu tim ada 2 

pasangan. Setiap pasangan dalam satu tim 

dibebani masing-masing satu peran yang berbeda 

pelatih dan partner. 

b. Guru menjelaskan tugas partner dan pelatih 

kemudian membagikan LKS kepada partner dan 

pelatih. 

Tahap 3 

Berpasangan dan mengoreksi 

a. Guru meminta partner menjawab soal dari LKS, 

dan si pelatih bertugas mengecek jawabannya. 

Partner yang menjawab satu soal dengan benar 

berhak mendapat satu kupon dari pelatih.  

b. Guru membimbing/scaffolding dan memberikan 

arahan atas jawaban dari berbagai soal. 

Tahap 4 

Bertukar peran 

a. Guru meminta pelatih dan partner saling bertukar 

peran. Pelatih menjadi partner dan partner 

menjadi pelatih.  

b. Guru meminta partner menjawab soal dari LKS, 

dan si pelatih bertugas mengecek jawabannya.  

Tahap 5 

Evaluasi 

a. Guru meminta beberapa tim untuk mengerjakan 

soal di depan kelas. 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 
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b.  Setiap tim mengecek jawabannya dengan 

dipandu oleh guru. Guru memberi koreksi dan 

penguatan atas jawaban/pekerjaan siswa 

c. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya mengenai materi yang belum 

jelas. 

d. Guru mengarahkan siswa untuk merangkum 

materi. 

e. Guru memberikan kuis dan mengoreksi kuis 

bersama-sama siswa jika waktu memungkinkan. 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

3 Penutup 

Tahap 6  

Refleksi 

a. Guru dan siswa bersama-sama melakukan refleksi 

dan menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah 

dipelajari. 

b. Guru memberikan PR dan meminta siswa untuk 

belajar materi menentukan nilai perbandingan 

trigonometri pada sudut-sudut khusus pada 

pertemuan yang akan datang. 

c. Guru mengakhiri pelajaran, mengucapkan salam, 

dan keluar ruangan tepat waktu. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

Magelang, 11 Februari 2014 

Observer 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 

Catatan: 

1. Pembelajaran sudah baik. 

2. Manajemen waktu perlu diperbaiki dalam pembelajaran. 

3. Media pembelajaran sudah baik dan menarik. 
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LEMBAR OBSERVASI PENELITI 

Sekolah  : SMA Negeri 4 Magelang 

Materi Pokok :Trigonometri 

Pertemuan ke- :2 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom berikut. 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Pendahuluan 

Tahap 1 

Mempersiapkan siswa dan menjelaskan konsep 

a. Guru datang tepat waktu, mengucapkan salam, 

dan menyiapkan kelas. 

b. Guru mengabsensi siswa dan mempersiapkan 

kondisi siswa  

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, menjelaskan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu model pembelajaran 

Pairs Check, dan menyebutkan manfaat materi 

yang akan dipelajari bagi kehidupan sehari-hari. 

d.  Guru memberikan apersepsi dengan meminta 

siswa untuk mengingat kembali materi 

perbandingan trigonometri pada segitiga siku-

siku dan membahas PR. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 
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2 Kegiatan Inti 

a. Guru menjelaskan konsep menentukan nilai 

perbandingan trigonometri pada sudut-sudut 

khusus. 

b. Guru memberikan contoh mengerjakan soal 

menentukan perbandingan trigonometri pada 

sudut-sudut khusus. 

Tahap 2 

Membentuk kelompok kecil dan membagi tugas 

c. Guru membagi siswa dalam beberapa tim. Setiap 

tim terdiri dari 4 orang. Dalam satu tim ada 2 

pasangan. Setiap pasangan dalam satu tim 

dibebani masing-masing satu peran yang berbeda 

pelatih dan partner. 

d. Guru menjelaskan tugas partner dan pelatih 

kemudian membagikan LKS kepada partner dan 

pelatih. 

Tahap 3 

Berpasangan dan mengoreksi 

a. Guru meminta partner menjawab soal dari LKS, 

dan si pelatih bertugas mengecek jawabannya. 

Partner yang menjawab satu soal dengan benar 

berhak mendapat satu kupon dari pelatih.  

b. Guru membimbing/scaffolding dan memberikan 

arahan atas jawaban dari berbagai soal. 

Tahap 4 

Bertukar peran 

a. Guru meminta pelatih dan partner saling bertukar 

peran. Pelatih menjadi partner dan partner 

menjadi pelatih.  

b. Guru meminta partner menjawab soal dari LKS, 

dan si pelatih bertugas mengecek jawabannya.  

Tahap 5 

Evaluasi 

a. Guru meminta beberapa tim untuk mengerjakan 

soal di depan kelas. 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 
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b.  Setiap tim mengecek jawabannya dengan 

dipandu oleh guru. Guru memberi koreksi dan 

penguatan atas jawaban/pekerjaan siswa 

c. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya mengenai materi yang belum 

jelas. 

d. Guru mengarahkan siswa untuk merangkum 

materi. 

e. Guru memberikan kuis dan mengoreksi kuis 

bersama-sama siswa jika waktu memungkinkan. 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

3 Penutup 

Tahap 6  

Refleksi 

a. Guru dan siswa bersama-sama melakukan refleksi 

dan menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah 

dipelajari. 

b. Guru memberikan PR dan meminta siswa untuk 

belajar materi menentukan nilai perbandingan 

trigonometri pada sudut-sudut khusus pada 

pertemuan yang akan datang. 

c. Guru mengakhiri pelajaran, mengucapkan salam, 

dan keluar ruangan tepat waktu. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

Magelang, 21 Februari 2014 

Observer 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 

Catatan: 

1. Pembelajaran sudah sesuai dengan langkah-langkahnya. 

2. Manajemen waktu sudah baik. 

3. Siswa perlu diigatkan tentang tugas/perannya masing-masing. 

4. Media pembelajaran mudah dipahami dan menarik. 
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LEMBAR OBSERVASI PENELITI 

Sekolah  : SMA Negeri 4 Magelang 

Materi Pokok :Trigonometri 

Pertemuan ke- :3 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom berikut. 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Pendahuluan 

Tahap 1 

Mempersiapkan siswa dan menjelaskan konsep 

a. Guru datang tepat waktu, mengucapkan salam, 

dan menyiapkan kelas. 

b. Guru mengabsensi siswa dan mempersiapkan 

kondisi siswa  

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, menjelaskan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu model pembelajaran 

Pairs Check, dan menyebutkan manfaat materi 

yang akan dipelajari bagi kehidupan sehari-hari. 

d.  Guru memberikan apersepsi dengan meminta 

siswa untuk mengingat kembali materi 

perbandingan trigonometri pada sudut-sudut 

khusus dan membahas PR. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 
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2 Kegiatan Inti 

a. Guru menjelaskan konsep menentukan nilai 

perbandingan trigonometri pada sudut-sudut 

khusus. 

b. Guru memberikan contoh mengerjakan soal 

menentukan perbandingan trigonometri pada 

sudut-sudut khusus. 

Tahap 2 

Membentuk kelompok kecil dan membagi tugas 

a. Guru membagi siswa dalam beberapa tim. Setiap 

tim terdiri dari 4 orang. Dalam satu tim ada 2 

pasangan. Setiap pasangan dalam satu tim 

dibebani masing-masing satu peran yang berbeda 

pelatih dan partner. 

b. Guru menjelaskan tugas partner dan pelatih 

kemudian membagikan LKS kepada partner dan 

pelatih. 

Tahap 3 

Berpasangan dan mengoreksi 

a. Guru meminta partner menjawab soal dari LKS, 

dan si pelatih bertugas mengecek jawabannya. 

Partner yang menjawab satu soal dengan benar 

berhak mendapat satu kupon dari pelatih.  

b. Guru membimbing/scaffolding dan memberikan 

arahan atas jawaban dari berbagai soal. 

Tahap 4 

Bertukar peran 

a. Guru meminta pelatih dan partner saling bertukar 

peran. Pelatih menjadi partner dan partner 

menjadi pelatih.  

b. Guru meminta partner menjawab soal dari LKS, 

dan si pelatih bertugas mengecek jawabannya.  

Tahap 5 

Evaluasi 

a. Guru meminta beberapa tim untuk mengerjakan 

soal di depan kelas. 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 
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b.  Setiap tim mengecek jawabannya dengan 

dipandu oleh guru. Guru memberi koreksi dan 

penguatan atas jawaban/pekerjaan siswa 

c. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya mengenai materi yang belum 

jelas. 

d. Guru mengarahkan siswa untuk merangkum 

materi. 

e. Guru memberikan kuis dan mengoreksi kuis 

bersama-sama siswa jika waktu memungkinkan. 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

3 Penutup 

Tahap 6  

Refleksi 

a. Guru dan siswa bersama-sama melakukan refleksi 

dan menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah 

dipelajari. 

b. Guru memberikan PR dan meminta siswa untuk 

belajar materi menentukan nilai perbandingan 

trigonometri di berbagai kuadran pada pertemuan 

yang akan datang. 

c. Guru mengakhiri pelajaran, mengucapkan salam, 

dan keluar ruangan tepat waktu. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

Magelang, 25 Februari 2014 

Observer 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 

 

1. Pembelajaran sudah sesuai dengan langkah-langkahnya. 

2. Siswa sudah bisa melaksanakan tugas/perannya masing-masing karena siswa sudah 

terbiasa dengan pembelajaran Pairs Check. 
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LEMBAR OBSERVASI PENELITI 

Sekolah  : SMA Negeri 4 Magelang 

Materi Pokok :Trigonometri 

Pertemuan ke- :4 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom berikut. 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Pendahuluan 

Tahap 1 

Mempersiapkan siswa dan menjelaskan konsep 

a. Guru datang tepat waktu, mengucapkan salam, 

dan menyiapkan kelas. 

b. Guru mengabsensi siswa dan mempersiapkan 

kondisi siswa  

c. Guru memberikan motivasi, menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, 

menjelaskan model pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu model pembelajaran Pairs 

Check, dan menyebutkan manfaat materi yang 

akan dipelajari bagi kehidupan sehari-hari. 

d.  Guru memberikan apersepsi dengan meminta 

siswa untuk mengingat kembali materi 

perbandingan trigonometri pada sudut-sudut 

khusus dan membahas PR. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 
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2 
Kegiatan Inti 

a. Guru menjelaskan konsep menentukan nilai 

perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. 

b. Guru memberikan contoh mengerjakan soal 

menentukan perbandingan trigonometri di 

berbagai kuadran. 

Tahap 2 

Membentuk kelompok kecil dan membagi tugas 

a. Guru membagi siswa dalam beberapa tim. Setiap 

tim terdiri dari 4 orang. Dalam satu tim ada 2 

pasangan. Setiap pasangan dalam satu tim 

dibebani masing-masing satu peran yang berbeda 

pelatih dan partner. 

b. Guru menjelaskan tugas partner dan pelatih 

kemudian membagikan LKS kepada partner dan 

pelatih. 

Tahap 3 

Berpasangan dan mengoreksi 

c. Guru meminta partner menjawab soal dari LKS, 

dan si pelatih bertugas mengecek jawabannya. 

Partner yang menjawab satu soal dengan benar 

berhak mendapat satu kupon dari pelatih.  

d. Guru membimbing/scaffolding dan memberikan 

arahan atas jawaban dari berbagai soal. 

Tahap 4 

Bertukar peran 

a. Guru meminta pelatih dan partner saling bertukar 

peran. Pelatih menjadi partner dan partner 

menjadi pelatih.  

b. Guru meminta partner menjawab soal dari LKS, 

dan si pelatih bertugas mengecek jawabannya.  

Tahap 5 

Evaluasi 

a. Guru meminta beberapa tim untuk mengerjakan 

soal di depan kelas. 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 
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b.  Setiap tim mengecek jawabannya dengan 

dipandu oleh guru. Guru memberi koreksi dan 

penguatan atas jawaban/pekerjaan siswa 

c. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya mengenai materi yang belum 

jelas. 

d. Guru mengarahkan siswa untuk merangkum 

materi. 

e. Guru memberikan kuis dan mengoreksi kuis 

bersama-sama siswa jika waktu memungkinkan. 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

3 Penutup 

Tahap 6  

Refleksi 

a. Guru dan siswa bersama-sama melakukan refleksi 

dan menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah 

dipelajari. 

b. Guru meminta siswa untuk belajar lebih giat 

karena akan diadakan ulangan harian trigonometri 

pada pertemuan yang akan datang. 

c. Guru mengakhiri pelajaran, mengucapkan salam, 

dan keluar ruangan tepat waktu. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

Magelang, 27 Februari 2014 

Observer 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 

Catatan: 

1. Pembelajaran sudah sesuai dengan langkah-langkahnya. 

2. Pembelajaran terlaksana dengan baik karena siswa sudah terbiasa dengan 

pembelajaran Pairs Check. 
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Lampiran 50 

LEMBAR OBSERVASI PENELITI 

Sekolah  : SMA Negeri 4 Magelang 

Materi Pokok :Trigonometri 

Pertemuan ke- :1 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom berikut. 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Pendahuluan 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa 

a. Guru datang tepat waktu, mengucapkan salam 

dan menyiapkan kelas. 

b. Guru mengabsensi siswa dan mempersiapkan 

kondisi siswa  

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, menjelaskan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu model pembelajaran 

Direct Instruction, dan menyebutkan manfaat 

materi yang akan dipelajari bagi kehidupan 

sehari-hari. 

d.  Guru memberikan apersepsi dengan meminta 

siswa untuk mengingat kembali materi tentang 

segitiga siku-siku yang telah dipelajari saat SMP. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

2 Kegiatan Inti 

Fase 2 

Mendemonstrasikan pengetahuan dan 

keterampilan 

d. Guru membagikan LKS kepada siswa dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

memelajari LPKD.  

e. Dengan tanya jawab guru membahas dan 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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menjelaskan materi menentukan perbandingan 

trigonometri pada segitiga siku-siku. 

f. Guru memberikan contoh mengerjakan soal 

menentukan perbandingan trigonometri pada 

segitiga siku-siku. 

 

 

 

 

√ 

 

Fase 3 

Membimbing pelatihan 

e. Guru memberikan soal-soal latihan kepada siswa 

dari LKS untuk dikerjakan dengan penuh 

kejujuran dan tanggung jawab. 

f. Guru memberikan bantuan/bimbingan/ 

scaffolding kepada siswa yang kesulitan 

mengerjakan latihan-latihan soal. 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

Fase 4 

Mengecek pemahaman dan memberikan umpan 

balik 

e. Guru meminta beberapa siswa untuk mengerjakan 

soal di depan kelas. 

f. Guru mengoreksi dan memberikan penguatan 

terhadap jawaban tersebut.  

g. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengajukan pertanyaan. 

h. Guru mengarahkan siswa untuk merangkum 

materi. 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

3 Penutup 

Fase 5 

Memberikan kesempatan untuk pelatihan 

lanjutan dan penerapan 

a. Guru memberikan kuis dan membahas kuis (jika 

waktu memungkinkan) 

b. Guru dan siswa bersama-sama melakukan refleksi 

dan menyimpulkan hasil pembelajaran pada 

materi menentukan nilai perbandingan 

trigonometri pada segitiga siku-siku yang telah 

dipelajari. 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 
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c. Guru memberikan tugas rumah dan meminta 

siswa untuk belajar materi menentukan nilai 

perbandingan trigonometri pada sudut khusus 

pada pertemuan yang akan datang. 

d. Guru mengakhiri pelajaran, mengucapkan salam, 

dan keluar ruangan tepat waktu. 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

Magelang, 10 Februari 2014 

Observer 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 
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LEMBAR OBSERVASI PENELITI 

Sekolah  : SMA Negeri 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Pertemuan ke- : 2 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom berikut. 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Pendahuluan 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa 

a. Guru datang tepat waktu, mengucapkan salam,  

dan menyiapkan kelas. 

b. Guru mengabsensi siswa dengan bertanya siapa 

yang tidak masuk hari ini dan mempersiapkan 

kondisi siswa  

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan ,menjelaskan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu model pembelajaran 

Direct Instruction dan menyebutkan manfaat 

materi yang akan dipelajari bagi kehidupan 

sehari-hari. 

d.  Guru membahas PR dan memberikan apersepsi 

dengan meminta siswa untuk mengingat kembali 

materi tentang perbandingan trigonometri pada 

segitiga siku-siku yang telah dipelajari 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

2 
Kegiatan Inti 

Fase 2 

Mendemonstrasikan pengetahuan dan 

keterampilan 

a. Guru membagikan LKS kepada siswa dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

 

 

 

 

 

 

√ 
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memelajari LPKD.  

b. Dengan tanya jawab guru membahas dan 

menjelaskan materi menentukan perbandingan 

trigonometri pada sudut-sudut khusus. 

c. Guru memberikan contoh mengerjakan soal 

menentukan perbandingan trigonometri pada 

sudut-sudut khusus. 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

Fase 3 

Membimbing pelatihan 

a. Guru memberikan soal-soal latihan kepada siswa 

dari LKS untuk dikerjakan dengan penuh 

kejujuran dan tanggung jawab. 

b. Guru memberikan bantuan/bimbingan/ 

scaffolding kepada siswa yang kesulitan 

mengerjakan latihan-latihan soal. 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

Fase 4 

Mengecek pemahaman dan memberikan umpan 

balik 

a. Guru meminta beberapa siswa untuk mengerjakan 

soal di depan kelas. 

b. Guru mengoreksi dan memberikan penguatan 

terhadap jawaban tersebut.  

c. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengajukan pertanyaan. 

d. Guru mengarahkan siswa untuk merangkum 

materi. 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

3 Fase 5 

Memberikan kesempatan untuk pelatihan 

lanjutan dan penerapan 

c. Guru memberikan kuis dan bersama siswa 

mengoreksi/membahas jawaban kuis(jika waktu 

memungkinkan). 

Penutup 

a. Guru dan siswa bersama-sama melakukan refleksi 

dan menyimpulkan hasil pembelajaran pada 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 
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materi menentukan nilai perbandingan 

trigonometri pada sudut-sudut khusus yang telah 

dipelajari. 

b. Guru memberikan tugas rumah dan meminta 

siswa untuk belajar materi menentukan nilai 

perbandingan trigonometri pada sudut khusus 

pada pertemuan yang akan datang. 

c. Guru mengakhiri pelajaran, mengucapkan salam, 

dan keluar ruangan tepat waktu. 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

Magelang, 13 Februari 2014 

Observer 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 
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LEMBAR OBSERVASI PENELITI 

Sekolah  : SMA Negeri 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Pertemuan ke- : 3 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom berikut. 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Pendahuluan 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa 

a. Guru datang tepat waktu, mengucapkan salam,  

dan menyiapkan kelas. 

b. Guru mengabsensi siswa dengan bertanya siapa 

yang tidak masuk hari ini dan mempersiapkan 

kondisi siswa  

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan ,menjelaskan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu model pembelajaran 

Direct Instruction dan menyebutkan manfaat 

materi yang akan dipelajari bagi kehidupan 

sehari-hari. 

d.  Guru membahas PR dan memberikan apersepsi 

dengan meminta siswa untuk mengingat kembali 

materi tentang perbandingan trigonometri pada 

sudut-sudut khusus yang telah dipelajari 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

2 
Kegiatan Inti 

Fase 2 

Mendemonstrasikan pengetahuan dan 

keterampilan 

a. Guru membagikan LKS kepada siswa dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

 

 

 

 

 

 

√ 
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memelajari LPKD.  

b. Dengan tanya jawab guru membahas dan 

menjelaskan materi menentukan perbandingan 

trigonometri pada sudut-sudut khusus. 

c. Guru memberikan contoh mengerjakan soal 

menentukan perbandingan trigonometri pada 

sudut-sudut khusus. 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

Fase 3 

Membimbing pelatihan 

a. Guru memberikan soal-soal latihan kepada siswa 

dari LKS untuk dikerjakan dengan penuh 

kejujuran dan tanggung jawab. 

b. Guru memberikan bantuan/bimbingan/ 

scaffolding kepada siswa yang kesulitan 

mengerjakan latihan-latihan soal. 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

Fase 4 

Mengecek pemahaman dan memberikan umpan 

balik 

a. Guru meminta beberapa siswa untuk mengerjakan 

soal di depan kelas. 

b. Guru mengoreksi dan memberikan penguatan 

terhadap jawaban tersebut.  

c. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengajukan pertanyaan. 

d. Guru mengarahkan siswa untuk merangkum 

materi. 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

3 Fase 5 

Memberikan kesempatan untuk pelatihan 

lanjutan dan penerapan 

a. Guru memberikan kuis dan bersama siswa 

mengoreksi/membahas jawaban kuis(jika waktu 

memungkinkan). 

Penutup 

a. Guru dan siswa bersama-sama melakukan refleksi 

dan menyimpulkan hasil pembelajaran pada 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 
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materi menentukan nilai perbandingan 

trigonometri pada sudut-sudut khusus yang telah 

dipelajari. 

b. Guru memberikan tugas rumah dan meminta 

siswa untuk belajar materi menentukan nilai 

perbandingan trigonometri di berbagai kuadran 

pada pertemuan yang akan datang. 

c. Guru mengakhiri pelajaran, mengucapkan salam, 

dan keluar ruangan tepat waktu. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

Magelang, 24 Februari 2014 

Observer 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 
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LEMBAR OBSERVASI PENELITI 

Sekolah  : SMA Negeri 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Pertemuan ke- : 4 

Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom berikut. 

No Aspek yang diamati 
Dilakukan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1 Pendahuluan 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa 

a. Guru datang tepat waktu, mengucapkan salam,  

dan menyiapkan kelas. 

b. Guru mengabsensi siswa dengan bertanya siapa 

yang tidak masuk hari ini dan mempersiapkan 

kondisi siswa  

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa, 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan ,menjelaskan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu model pembelajaran 

Direct Instruction dan menyebutkan manfaat 

materi yang akan dipelajari bagi kehidupan 

sehari-hari. 

d.  Guru membahas PR dan memberikan apersepsi 

dengan meminta siswa untuk mengingat kembali 

materi tentang perbandingan trigonometri pada 

sudut-sudut khusus yang telah dipelajari 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

2 
Kegiatan Inti 

Fase 2 

Mendemonstrasikan pengetahuan dan 

keterampilan 

a. Guru membagikan LKS kepada siswa dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

 

 

 

 

 

 

√ 
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memelajari LPKD.  

b. Dengan tanya jawab guru membahas dan 

menjelaskan materi menentukan perbandingan 

trigonometri di berbagai kuadran. 

c. Guru memberikan contoh mengerjakan soal 

menentukan perbandingan trigonometri di 

berbagai kuadran. 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

Fase 3 

Membimbing pelatihan 

a. Guru memberikan soal-soal latihan kepada siswa 

dari LKS untuk dikerjakan dengan penuh 

kejujuran dan tanggung jawab. 

b. Guru memberikan bantuan/bimbingan/ 

scaffolding kepada siswa yang kesulitan 

mengerjakan latihan-latihan soal. 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

Fase 4 

Mengecek pemahaman dan memberikan umpan 

balik 

a. Guru meminta beberapa siswa untuk mengerjakan 

soal di depan kelas. 

b. Guru mengoreksi dan memberikan penguatan 

terhadap jawaban tersebut.  

c. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengajukan pertanyaan. 

d. Guru mengarahkan siswa untuk merangkum 

materi. 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

3 Fase 5 

Memberikan kesempatan untuk pelatihan 

lanjutan dan penerapan 

a. Guru memberikan kuis dan bersama siswa 

mengoreksi/membahas jawaban kuis(jika waktu 

memungkinkan). 

Penutup 

a. Guru dan siswa bersama-sama melakukan refleksi 

dan menyimpulkan hasil pembelajaran pada 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 
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materi menentukan nilai perbandingan 

trigonometri di berbagai kuadran yang telah 

dipelajari. 

b. Guru meminta siswa untuk belajar lebih giat 

karena akan diadakan ulangan harian trigonometri 

pada pertemuan yang akan datang. 

c. Guru mengakhiri pelajaran, mengucapkan salam, 

dan keluar ruangan tepat waktu. 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

Magelang, 1 Maret 2014 

Observer 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 
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Lampiran 51 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Sekolah   : SMA N 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Kelas   : X-6 (eksperimen 1) 

Pertemuan ke- : 1 

Petunjuk : Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom yang sesuai!   

No 
Klasifikasi 

Keaktifan 
Indikator 

Dilakukan  
Ket 

Ya Tidak 

1 
Aktivitas 

visual 

1. Memperhatikan penjelasan guru √   

2. Memperhatikan, membaca, dan 

mempelajari media 

pembelajaran (chart dan LKS). 

√   

3. Memperhatikan presentasi 

teman/kelompok lain 

√   

2 
Aktivitas 

berbicara 

4. Keaktifan dalam mengajukan 

pertanyaan 

√   

5. Mampu mengemukakan 

pendapat atau merespon 

pertanyaan dalam diskusi 

kelompok 

√   

3 
Aktivitas 

mendengarkan 

6. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ percakapan dalam 

diskusi di kelompoknya 

√   

7. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ presentasi dari 

teman/kelompok lain 

√   

4 
Aktivitas 

menulis 

8. Membuat catatan 

penting/menulis penjelasan guru 

dan hasil diskusi 

√   

9. Mampu membuat kesimpulan 

hasil diskusi 

√   

5 
Aktivitas 

menggambar 

10. Mampu membuat 

gambar/ilustrasi dalam LKS dan 

kuis untuk menyelesaikan 

masalah matematika 

√   

11. Mampu menuliskan kalimat 

matematika sesuai permasalahan 

soal 

√   

6 
Aktivitas 

motorik 

12. Aktif mengikuti jalannya 

pembelajaran 

√   
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13. Siap menerima tugas berikutnya √   

7 
Aktivitas 

mental 

14. Aktif mengikuti pembelajaran √   

15. Aktif mengikuti jalannya 

diskusi/ antusias dalam 

menyimak presentasi teman 

√   

8 
Aktivitas 

emosional 

16. Bersemangat dan menaruh 

minat dalam kegiatan 

pembelajaran 

√   

17. Mengembangkan karakter kerja 

keras 

√   

18. Mengembangkan karakter 

tanggung jawab 

√   

19. Mengembangkan karakter jujur √   

20. Mengembangkan karakter ingin 

tahu 

√   

        

Magelang,  10 Februari 2014 

Observer, 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd   
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Sekolah   : SMA N 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Kelas   : X-6 (eksperimen 1) 

Pertemuan ke- : 2 

Petunjuk : Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom yang sesuai!   

No 
Klasifikasi 

Keaktifan 
Indikator 

Dilakukan 
Ket 

Ya Tidak 

1 
Aktivitas 

visual 

1. Memperhatikan penjelasan guru √   

2. Memperhatikan, membaca, dan 

mempelajari media 

pembelajaran (chart dan LKS). 

√ 

 

 

3. Memperhatikan presentasi 

teman/kelompok lain 

√ 
 

 

2 
Aktivitas 

berbicara 

4. Keaktifan dalam mengajukan 

pertanyaan 

√ 
 

 

5. Mampu mengemukakan 

pendapat atau merespon 

pertanyaan dalam diskusi 

kelompok 

√ 

 

 

3 
Aktivitas 

mendengarkan 

6. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ percakapan dalam 

diskusi di kelompoknya 

√ 

 

 

7. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ presentasi dari 

teman/kelompok lain 

√ 

 

 

4 
Aktivitas 

menulis 

8. Membuat catatan 

penting/menulis penjelasan guru 

dan hasil diskusi 

√ 

 

 

9. Mampu membuat kesimpulan 

hasil diskusi 

√ 
 

 

5 
Aktivitas 

menggambar 

10. Mampu membuat 

gambar/ilustrasi dalam LKS dan 

kuis untuk menyelesaikan 

masalah matematika 

√ 

 

 

11. Mampu menuliskan kalimat 

matematika sesuai permasalahan 

soal 

√ 

 

 

6 
Aktivitas 

motorik 

12. Aktif mengikuti jalannya 

pembelajaran 

√ 
 

 

13. Siap menerima tugas berikutnya √   
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7 
Aktivitas 

mental 

14. Aktif mengikuti pembelajaran √   

15. Aktif mengikuti jalannya 

diskusi/ antusias dalam 

menyimak presentasi teman 

√ 

 

 

8 
Aktivitas 

emosional 

16. Bersemangat dan menaruh 

minat dalam kegiatan 

pembelajaran 

√ 

 

 

17. Mengembangkan karakter kerja 

keras 

√ 
 

 

18. Mengembangkan karakter 

tanggung jawab 

√ 
 

 

19. Mengembangkan karakter jujur √   

20. Mengembangkan karakter ingin 

tahu 

√ 
 

 

        

Magelang,  11 Februari 2014 

Observer, 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Sekolah   : SMA N 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Kelas   : X-6 (eksperimen 1) 
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Pertemuan ke- : 3 

Petunjuk : Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom yang sesuai!   

No 
Klasifikasi 

Keaktifan 
Indikator 

Dilakukan 
Ket 

Ya Tidak 

1 
Aktivitas 

visual 

1. Memperhatikan penjelasan guru √   

2. Memperhatikan, membaca, dan 

mempelajari media 

pembelajaran (chart dan LKS). 

√ 

 

 

3. Memperhatikan presentasi 

teman/kelompok lain 

√ 
 

 

2 
Aktivitas 

berbicara 

4. Keaktifan dalam mengajukan 

pertanyaan 

√ 
 

 

5. Mampu mengemukakan 

pendapat atau merespon 

pertanyaan dalam diskusi 

kelompok 

√ 

 

 

3 
Aktivitas 

mendengarkan 

6. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ percakapan dalam 

diskusi di kelompoknya 

√ 

 

 

7. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ presentasi dari 

teman/kelompok lain 

√ 

 

 

4 
Aktivitas 

menulis 

8. Membuat catatan 

penting/menulis penjelasan guru 

dan hasil diskusi 

√ 

 

 

9. Mampu membuat kesimpulan 

hasil diskusi 

√ 
 

 

5 
Aktivitas 

menggambar 

10. Mampu membuat 

gambar/ilustrasi dalam LKS dan 

kuis untuk menyelesaikan 

masalah matematika 

√ 

 

 

11. Mampu menuliskan kalimat 

matematika sesuai permasalahan 

soal 

√ 

 

 

6 
Aktivitas 

motorik 

12. Aktif mengikuti jalannya 

pembelajaran 

√ 
 

 

13. Siap menerima tugas berikutnya √   

7 
Aktivitas 

mental 

14. Aktif mengikuti pembelajaran √   

15. Aktif mengikuti jalannya 

diskusi/ antusias dalam 

menyimak presentasi teman 

√ 

 

 

8 
Aktivitas 

emosional 

16. Bersemangat dan menaruh 

minat dalam kegiatan 

pembelajaran 

√ 
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17. Mengembangkan karakter kerja 

keras 

√ 
 

 

18. Mengembangkan karakter 

tanggung jawab 

√ 
 

 

19. Mengembangkan karakter jujur √   

20. Mengembangkan karakter ingin 

tahu 

√ 
 

 

        

Magelang,  24 Februari 2014 

Observer, 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Sekolah   : SMA N 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Kelas   : X-6 (eksperimen 1) 

Pertemuan ke- : 4 

Petunjuk : Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom yang sesuai!   

No 
Klasifikasi 

Keaktifan 
Indikator 

Dilakukan 
Ket 

Ya Tidak 

1 Aktivitas 1. Memperhatikan penjelasan guru √   
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visual 2. Memperhatikan, membaca, dan 

mempelajari media 

pembelajaran (chart dan LKS). 

√ 

 

 

3. Memperhatikan presentasi 

teman/kelompok lain 

√ 
 

 

2 
Aktivitas 

berbicara 

4. Keaktifan dalam mengajukan 

pertanyaan 

√ 
 

 

5. Mampu mengemukakan 

pendapat atau merespon 

pertanyaan dalam diskusi 

kelompok 

√ 

 

 

3 
Aktivitas 

mendengarkan 

6. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ percakapan dalam 

diskusi di kelompoknya 

√ 

 

 

7. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ presentasi dari 

teman/kelompok lain 

√ 

 

 

4 
Aktivitas 

menulis 

8. Membuat catatan 

penting/menulis penjelasan guru 

dan hasil diskusi 

√ 

 

 

9. Mampu membuat kesimpulan 

hasil diskusi 

√ 
 

 

5 
Aktivitas 

menggambar 

10. Mampu membuat 

gambar/ilustrasi dalam LKS dan 

kuis untuk menyelesaikan 

masalah matematika 

√ 

 

 

11. Mampu menuliskan kalimat 

matematika sesuai permasalahan 

soal 

√ 

 

 

6 
Aktivitas 

motorik 

12. Aktif mengikuti jalannya 

pembelajaran 

√ 
 

 

13. Siap menerima tugas berikutnya √   

7 
Aktivitas 

mental 

14. Aktif mengikuti pembelajaran √   

15. Aktif mengikuti jalannya 

diskusi/ antusias dalam 

menyimak presentasi teman 

√ 

 

 

8 
Aktivitas 

emosional 

16. Bersemangat dan menaruh 

minat dalam kegiatan 

pembelajaran 

√ 

 

 

17. Mengembangkan karakter kerja 

keras 

√ 
 

 

18. Mengembangkan karakter 

tanggung jawab 

√ 
 

 

19. Mengembangkan karakter jujur √   
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20. Mengembangkan karakter ingin 

tahu 

√ 
 

 

        

Magelang,  28 Februari 2014 

Observer, 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 52 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Sekolah   : SMA N 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Kelas   : X-7 (eksperimen 2) 

Pertemuan ke- : 1 

Petunjuk : Berilah tanda cek (  ) pada kolom yang sesuai!   

No 
Klasifikasi 

Keaktifan 
Indikator 

Dilakukan  
Ket 

Ya Tidak 

1 
Aktivitas 

visual 

1. Memperhatikan penjelasan guru √   

2. Memperhatikan, membaca, dan 

mempelajari media 

pembelajaran (chart dan LKS). 

√   

3. Memperhatikan presentasi √   
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teman/kelompok lain 

2 
Aktivitas 

berbicara 

4. Keaktifan dalam mengajukan 

pertanyaan 

√   

5. Mampu mengemukakan 

pendapat atau merespon 

pertanyaan dalam diskusi 

kelompok 

√   

3 
Aktivitas 

mendengarkan 

6. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ percakapan dalam 

diskusi di kelompoknya 

√   

7. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ presentasi dari 

teman/kelompok lain 

√   

4 
Aktivitas 

menulis 

8. Membuat catatan 

penting/menulis penjelasan guru 

dan hasil diskusi 

√   

9. Mampu membuat kesimpulan 

hasil diskusi 

√   

5 
Aktivitas 

menggambar 

10. Mampu membuat 

gambar/ilustrasi dalam LKS dan 

kuis untuk menyelesaikan 

masalah matematika 

√   

11. Mampu menuliskan kalimat 

matematika sesuai permasalahan 

soal 

√   

6 
Aktivitas 

motorik 

12. Aktif mengikuti jalannya 

pembelajaran 

√   

13. Siap menerima tugas berikutnya √   

7 
Aktivitas 

mental 

14. Aktif mengikuti pembelajaran √   

15. Aktif mengikuti jalannya 

diskusi/ antusias dalam 

menyimak presentasi teman 

√   

8 
Aktivitas 

emosional 

16. Bersemangat dan menaruh 

minat dalam kegiatan 

pembelajaran 

√   

17. Mengembangkan karakter kerja 

keras 

√   

18. Mengembangkan karakter 

tanggung jawab 

√   

19. Mengembangkan karakter jujur √   

20. Mengembangkan karakter ingin 

tahu 

√   

        

Magelang, 11 Februari 2014 
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Observer, 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Sekolah   : SMA N 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Kelas   : X-7 (eksperimen 2) 

Pertemuan ke- : 2 

Petunjuk : Berilah tanda cek (  ) pada kolom yang sesuai!   

No 
Klasifikasi 

Keaktifan 
Indikator 

Dilakukan  
Ket 

Ya Tidak 

1 
Aktivitas 

visual 

1. Memperhatikan penjelasan guru √   

2. Memperhatikan, membaca, dan 

mempelajari media 

pembelajaran (chart dan LKS). 

√   

3. Memperhatikan presentasi 

teman/kelompok lain 

√   

2 
Aktivitas 

berbicara 

4. Keaktifan dalam mengajukan 

pertanyaan 

√   

5. Mampu mengemukakan 

pendapat atau merespon 

pertanyaan dalam diskusi 

kelompok 

√   

3 Aktivitas 6. Mampu mendengarkan √   
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mendengarkan penjelasan/ percakapan dalam 

diskusi di kelompoknya 

7. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ presentasi dari 

teman/kelompok lain 

√   

4 
Aktivitas 

menulis 

8. Membuat catatan 

penting/menulis penjelasan guru 

dan hasil diskusi 

√   

9. Mampu membuat kesimpulan 

hasil diskusi 

√   

5 
Aktivitas 

menggambar 

10. Mampu membuat 

gambar/ilustrasi dalam LKS dan 

kuis untuk menyelesaikan 

masalah matematika 

√   

11. Mampu menuliskan kalimat 

matematika sesuai permasalahan 

soal 

√   

6 
Aktivitas 

motorik 

12. Aktif mengikuti jalannya 

pembelajaran 

√   

13. Siap menerima tugas berikutnya √   

7 
Aktivitas 

mental 

14. Aktif mengikuti pembelajaran √   

15. Aktif mengikuti jalannya 

diskusi/ antusias dalam 

menyimak presentasi teman 

√   

8 
Aktivitas 

emosional 

16. Bersemangat dan menaruh 

minat dalam kegiatan 

pembelajaran 

√   

17. Mengembangkan karakter kerja 

keras 

√   

18. Mengembangkan karakter 

tanggung jawab 

√   

19. Mengembangkan karakter jujur √   

20. Mengembangkan karakter ingin 

tahu 

√   

        

Magelang, 21 Februari 2014 

Observer, 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 

       



365 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Sekolah   : SMA N 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Kelas   : X-7 (eksperimen 2) 

Pertemuan ke- : 3 

Petunjuk : Berilah tanda cek (  ) pada kolom yang sesuai!   

No 
Klasifikasi 

Keaktifan 
Indikator 

Dilakukan  
Ket 

Ya Tidak 

1 
Aktivitas 

visual 

1. Memperhatikan penjelasan guru √   

2. Memperhatikan, membaca, dan 

mempelajari media 

pembelajaran (chart dan LKS). 

√   

3. Memperhatikan presentasi 

teman/kelompok lain 

√   

2 
Aktivitas 

berbicara 

4. Keaktifan dalam mengajukan 

pertanyaan 

√   

5. Mampu mengemukakan 

pendapat atau merespon 

pertanyaan dalam diskusi 

kelompok 

√   

3 
Aktivitas 

mendengarkan 

6. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ percakapan dalam 

diskusi di kelompoknya 

√   

7. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ presentasi dari 

teman/kelompok lain 

√   

4 
Aktivitas 

menulis 

8. Membuat catatan 

penting/menulis penjelasan guru 

√   
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dan hasil diskusi 

9. Mampu membuat kesimpulan 

hasil diskusi 

√   

5 
Aktivitas 

menggambar 

10. Mampu membuat 

gambar/ilustrasi dalam LKS dan 

kuis untuk menyelesaikan 

masalah matematika 

√   

11. Mampu menuliskan kalimat 

matematika sesuai permasalahan 

soal 

√   

6 
Aktivitas 

motorik 

12. Aktif mengikuti jalannya 

pembelajaran 

√   

13. Siap menerima tugas berikutnya √   

7 
Aktivitas 

mental 

14. Aktif mengikuti pembelajaran √   

15. Aktif mengikuti jalannya 

diskusi/ antusias dalam 

menyimak presentasi teman 

√   

8 
Aktivitas 

emosional 

16. Bersemangat dan menaruh 

minat dalam kegiatan 

pembelajaran 

√   

17. Mengembangkan karakter kerja 

keras 

√   

18. Mengembangkan karakter 

tanggung jawab 

√   

19. Mengembangkan karakter jujur √   

20. Mengembangkan karakter ingin 

tahu 

√   

        

Magelang, 25 Februari 2014 

Observer, 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Sekolah   : SMA N 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Kelas   : X-7 (eksperimen 2) 

Pertemuan ke- : 4 

Petunjuk : Berilah tanda cek (  ) pada kolom yang sesuai!   

No 
Klasifikasi 

Keaktifan 
Indikator 

Dilakukan  
Ket 

Ya Tidak 

1 
Aktivitas 

visual 

1. Memperhatikan penjelasan guru √   

2. Memperhatikan, membaca, dan 

mempelajari media 

pembelajaran (chart dan LKS). 

√   

3. Memperhatikan presentasi 

teman/kelompok lain 

√   

2 
Aktivitas 

berbicara 

4. Keaktifan dalam mengajukan 

pertanyaan 

√   

5. Mampu mengemukakan 

pendapat atau merespon 

pertanyaan dalam diskusi 

kelompok 

√   

3 
Aktivitas 

mendengarkan 

6. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ percakapan dalam 

diskusi di kelompoknya 

√   

7. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ presentasi dari 

teman/kelompok lain 

√   

4 
Aktivitas 

menulis 

8. Membuat catatan 

penting/menulis penjelasan guru 

dan hasil diskusi 

√   

9. Mampu membuat kesimpulan 

hasil diskusi 

√   

5 
Aktivitas 

menggambar 

10. Mampu membuat 

gambar/ilustrasi dalam LKS dan 

kuis untuk menyelesaikan 

√   
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masalah matematika 

11. Mampu menuliskan kalimat 

matematika sesuai permasalahan 

soal 

√   

6 
Aktivitas 

motorik 

12. Aktif mengikuti jalannya 

pembelajaran 

√   

13. Siap menerima tugas berikutnya √   

7 
Aktivitas 

mental 

14. Aktif mengikuti pembelajaran √   

15. Aktif mengikuti jalannya 

diskusi/ antusias dalam 

menyimak presentasi teman 

√   

8 
Aktivitas 

emosional 

16. Bersemangat dan menaruh 

minat dalam kegiatan 

pembelajaran 

√   

17. Mengembangkan karakter kerja 

keras 

√   

18. Mengembangkan karakter 

tanggung jawab 

√   

19. Mengembangkan karakter jujur √   

20. Mengembangkan karakter ingin 

tahu 

√   

        

Magelang,  27 Februari 2014 

Observer, 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 
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Lampiran 53 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Sekolah   : SMA N 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Kelas   : X-5 (kontrol) 

Pertemuan ke- : 1 

Petunjuk : Berilah tanda cek (  ) pada kolom yang sesuai!   

No 
Klasifikasi 

Keaktifan 
Indikator 

Dilakukan  
Ket 

Ya Tidak 

1 
Aktivitas 

visual 

1. Memperhatikan penjelasan guru √   

2. Memperhatikan, membaca, dan 

mempelajari media 

pembelajaran (chart dan LKS). 

√   

3. Memperhatikan presentasi 

teman/kelompok lain 

√   

2 
Aktivitas 

berbicara 

4. Keaktifan dalam mengajukan 

pertanyaan 

√   

5. Mampu mengemukakan 

pendapat atau merespon 

pertanyaan dalam diskusi 

kelompok 

√   

3 
Aktivitas 

mendengarkan 

6. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ percakapan dalam 

diskusi di kelompoknya 

√   

7. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ presentasi dari 

teman/kelompok lain 

√   

4 
Aktivitas 

menulis 

8. Membuat catatan 

penting/menulis penjelasan guru 

dan hasil diskusi 

√   

9. Mampu membuat kesimpulan 

hasil diskusi 

√   

5 
Aktivitas 

menggambar 

10. Mampu membuat 

gambar/ilustrasi dalam LKS dan 

kuis untuk menyelesaikan 

masalah matematika 

√   

11. Mampu menuliskan kalimat 

matematika sesuai permasalahan 

soal 

√   

6 Aktivitas 12. Aktif mengikuti jalannya √   
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motorik pembelajaran 

13. Siap menerima tugas berikutnya √   

7 
Aktivitas 

mental 

14. Aktif mengikuti pembelajaran √   

15. Aktif mengikuti jalannya 

diskusi/ antusias dalam 

menyimak presentasi teman 

√   

8 
Aktivitas 

emosional 

16. Bersemangat dan menaruh 

minat dalam kegiatan 

pembelajaran 

√   

17. Mengembangkan karakter kerja 

keras 

√   

18. Mengembangkan karakter 

tanggung jawab 

√   

19. Mengembangkan karakter jujur √   

20. Mengembangkan karakter ingin 

tahu 

√   

        

Magelang,  10 Februari 2014 

Observer, 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Sekolah   : SMA N 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Kelas   : X-5 (kontrol) 

Pertemuan ke- : 2 

Petunjuk : Berilah tanda cek (  ) pada kolom yang sesuai!   

No 
Klasifikasi 

Keaktifan 
Indikator 

Dilakukan  
Ket 

Ya Tidak 

1 
Aktivitas 

visual 

1. Memperhatikan penjelasan guru √   

2. Memperhatikan, membaca, dan 

mempelajari media 

pembelajaran (chart dan LKS). 

√   

3. Memperhatikan presentasi 

teman/kelompok lain 

√   

2 
Aktivitas 

berbicara 

4. Keaktifan dalam mengajukan 

pertanyaan 

√   

5. Mampu mengemukakan 

pendapat atau merespon 

pertanyaan dalam diskusi 

kelompok 

√   

3 
Aktivitas 

mendengarkan 

6. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ percakapan dalam 

diskusi di kelompoknya 

√   

7. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ presentasi dari 

teman/kelompok lain 

√   

4 
Aktivitas 

menulis 

8. Membuat catatan 

penting/menulis penjelasan guru 

dan hasil diskusi 

√   

9. Mampu membuat kesimpulan 

hasil diskusi 

√   

5 
Aktivitas 

menggambar 

10. Mampu membuat 

gambar/ilustrasi dalam LKS dan 

kuis untuk menyelesaikan 

masalah matematika 

√   

11. Mampu menuliskan kalimat 

matematika sesuai permasalahan 

soal 

√   

6 Aktivitas 12. Aktif mengikuti jalannya √   
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motorik pembelajaran 

13. Siap menerima tugas berikutnya √   

7 
Aktivitas 

mental 

14. Aktif mengikuti pembelajaran √   

15. Aktif mengikuti jalannya 

diskusi/ antusias dalam 

menyimak presentasi teman 

√   

8 
Aktivitas 

emosional 

16. Bersemangat dan menaruh 

minat dalam kegiatan 

pembelajaran 

√   

17. Mengembangkan karakter kerja 

keras 

√   

18. Mengembangkan karakter 

tanggung jawab 

√   

19. Mengembangkan karakter jujur √   

20. Mengembangkan karakter ingin 

tahu 

√   

        

Magelang,  13 Februari 2014 

Observer, 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Sekolah   : SMA N 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Kelas   : X-5 (kontrol) 

Pertemuan ke- : 3 

Petunjuk : Berilah tanda cek (  ) pada kolom yang sesuai!   

No 
Klasifikasi 

Keaktifan 
Indikator 

Dilakukan  
Ket 

Ya Tidak 

1 
Aktivitas 

visual 

1. Memperhatikan penjelasan guru √   

2. Memperhatikan, membaca, dan 

mempelajari media 

pembelajaran (chart dan LKS). 

√   

3. Memperhatikan presentasi 

teman/kelompok lain 

√   

2 
Aktivitas 

berbicara 

4. Keaktifan dalam mengajukan 

pertanyaan 

√   

5. Mampu mengemukakan 

pendapat atau merespon 

pertanyaan dalam diskusi 

kelompok 

√   

3 
Aktivitas 

mendengarkan 

6. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ percakapan dalam 

diskusi di kelompoknya 

√   

7. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ presentasi dari 

teman/kelompok lain 

√   

4 
Aktivitas 

menulis 

8. Membuat catatan 

penting/menulis penjelasan guru 

dan hasil diskusi 

√   

9. Mampu membuat kesimpulan 

hasil diskusi 

√   

5 
Aktivitas 

menggambar 

10. Mampu membuat 

gambar/ilustrasi dalam LKS dan 

kuis untuk menyelesaikan 

masalah matematika 

√   

11. Mampu menuliskan kalimat 

matematika sesuai permasalahan 

soal 

√   

6 Aktivitas 12. Aktif mengikuti jalannya √   
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motorik pembelajaran 

13. Siap menerima tugas berikutnya √   

7 
Aktivitas 

mental 

14. Aktif mengikuti pembelajaran √   

15. Aktif mengikuti jalannya 

diskusi/ antusias dalam 

menyimak presentasi teman 

√   

8 
Aktivitas 

emosional 

16. Bersemangat dan menaruh 

minat dalam kegiatan 

pembelajaran 

√   

17. Mengembangkan karakter kerja 

keras 

√   

18. Mengembangkan karakter 

tanggung jawab 

√   

19. Mengembangkan karakter jujur √   

20. Mengembangkan karakter ingin 

tahu 

√   

        

Magelang,  24 Februari 2014 

Observer, 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Sekolah   : SMA N 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Kelas   : X-5 (kontrol) 

Pertemuan ke- : 4 

Petunjuk : Berilah tanda cek (  ) pada kolom yang sesuai!   

No 
Klasifikasi 

Keaktifan 
Indikator 

Dilakukan  
Ket 

Ya Tidak 

1 
Aktivitas 

visual 

1. Memperhatikan penjelasan guru √   

2. Memperhatikan, membaca, dan 

mempelajari media 

pembelajaran (chart dan LKS). 

√   

3. Memperhatikan presentasi 

teman/kelompok lain 

√   

2 
Aktivitas 

berbicara 

4. Keaktifan dalam mengajukan 

pertanyaan 

√   

5. Mampu mengemukakan 

pendapat atau merespon 

pertanyaan dalam diskusi 

kelompok 

√   

3 
Aktivitas 

mendengarkan 

6. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ percakapan dalam 

diskusi di kelompoknya 

√   

7. Mampu mendengarkan 

penjelasan/ presentasi dari 

teman/kelompok lain 

√   

4 
Aktivitas 

menulis 

8. Membuat catatan 

penting/menulis penjelasan guru 

dan hasil diskusi 

√   

9. Mampu membuat kesimpulan 

hasil diskusi 

√   

5 
Aktivitas 

menggambar 

10. Mampu membuat 

gambar/ilustrasi dalam LKS dan 

kuis untuk menyelesaikan 

masalah matematika 

√   

11. Mampu menuliskan kalimat 

matematika sesuai permasalahan 

soal 

√   

6 Aktivitas 12. Aktif mengikuti jalannya √   
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motorik pembelajaran 

13. Siap menerima tugas berikutnya √   

7 
Aktivitas 

mental 

14. Aktif mengikuti pembelajaran √   

15. Aktif mengikuti jalannya 

diskusi/ antusias dalam 

menyimak presentasi teman 

√   

8 
Aktivitas 

emosional 

16. Bersemangat dan menaruh 

minat dalam kegiatan 

pembelajaran 

√   

17. Mengembangkan karakter kerja 

keras 

√   

18. Mengembangkan karakter 

tanggung jawab 

√   

19. Mengembangkan karakter jujur √   

20. Mengembangkan karakter ingin 

tahu 

√   

        

Magelang,  1 Maret 2014 

Observer, 

 

 

Hidayat Fatoni, S.Pd 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



377 
  

 

Lampiran 54 

LEMBAR PENILAIAN SIKAP DALAM PEMBELAJARAN 

Sekolah   : SMA N 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Kelas   : X-6 (Eksperimen 1) 

Pertemuan ke- : 1 

Petunjuk : Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut. 

No Nama Siswa 

Sikap Pendidikan Karakter Ket 

religius 

perhatian 

& ingin 

tahu 

disiplin 
komuni-

katif 

kerja 

keras 
jujur 

tanggung 

jawab 
mandiri 

 

1 
Aidilia Fitrista U 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

2 
Alfredo Nugroho S 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

3 
Arina Rizqi Amalia 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

4 
Bagaskara Eka W 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

5 
Bagus Wahyu N 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

6 
Bella Nanda L 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

7 
Chusna Amanda M 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

8 
Disa Egalita G 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

9 
Farah Astri Nur W 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

10 
Farrel Ardhana R 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

11 
Farrel Febriano P P 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

12 
Garincha Desyta D 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

13 
Geulis R P 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

14 
Hans Frederik 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

15 
Ikke Indrawati 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

16 
Imam Malik F M 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

17 
Intan Trisha A 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
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18 
Lidya Aron Gian L 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

19 
Maharani Siti P 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

20 
Mega Anjani 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

21 
Nawang Syahda P 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

22 
Olyvia C H J 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

23 
Reza Ardi Pradana 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

24 
Reza Cahyo W 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

25 
Rinandha P 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

26 
Rivo Rivaldo 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

27 
Thesya Yuzevin 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

28 
Wahyu Pratiwi 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

29 
Wiradhika Nasarani 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

30 
Yunia Sita H 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

31 
Yusuf Jati Winahto 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

32 
Zulham Candra D 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

 

Magelang,  10 Februari 

2014 

Observer, 

 

Peneliti 
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP DALAM PEMBELAJARAN 

Sekolah   : SMA N 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Kelas   : X-6 (Eksperimen 1) 

Pertemuan ke- : 2 

Petunjuk : Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut. 

No Nama Siswa 

Sikap Pendidikan Karakter Ket 

religius 

perhatian 

& ingin 

tahu 

disiplin 
komuni-

katif 

kerja 

keras 
jujur 

tanggung 

jawab 
mandiri 

 

1 
Aidilia Fitrista U 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

2 
Alfredo Nugroho S 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

3 
Arina Rizqi Amalia 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

4 
Bagaskara Eka W 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

5 
Bagus Wahyu N 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

6 
Bella Nanda L 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

7 
Chusna Amanda M 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

8 
Disa Egalita G 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

9 
Farah Astri Nur W 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

10 
Farrel Ardhana R 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

11 
Farrel Febriano P P 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

12 
Garincha Desyta D 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

13 
Geulis R P 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

14 
Hans Frederik 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

15 
Ikke Indrawati 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

16 
Imam Malik F M 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

17 
Intan Trisha A 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

18 
Lidya Aron Gian L 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
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19 
Maharani Siti P 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

20 
Mega Anjani 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

21 
Nawang Syahda P 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

22 
Olyvia C H J 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

23 
Reza Ardi Pradana 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

24 
Reza Cahyo W 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

25 
Rinandha P 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

26 
Rivo Rivaldo 

- - - - - - - - 
sakit 

27 
Thesya Yuzevin 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

28 
Wahyu Pratiwi 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

29 
Wiradhika Nasarani 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

30 
Yunia Sita H 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

31 
Yusuf Jati Winahto 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

32 
Zulham Candra D 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

 

Magelang,  11 Februari 

2014 

Observer, 

 

Peneliti 
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP DALAM PEMBELAJARAN 

Sekolah   : SMA N 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Kelas   : X-6 (Eksperimen 1) 

Pertemuan ke- : 3 

Petunjuk : Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut. 

No Nama Siswa 

Sikap Pendidikan Karakter 

Ket 
religius 

perhatian 

& ingin 

tahu 

disiplin 
komuni-

katif 

kerja 

keras 
jujur 

tanggung 

jawab 
mandiri 

1 
Aidilia Fitrista U 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

2 
Alfredo Nugroho S 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

3 
Arina Rizqi Amalia 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

4 
Bagaskara Eka W 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

5 
Bagus Wahyu N 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

6 
Bella Nanda L 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

7 
Chusna Amanda M 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

8 
Disa Egalita G 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

9 
Farah Astri Nur W 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

10 
Farrel Ardhana R 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

11 
Farrel Febriano P P 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

12 
Garincha Desyta D 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

13 
Geulis R P 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

14 
Hans Frederik 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

15 
Ikke Indrawati 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

16 
Imam Malik F M 

- - - - - - - - 
POPDA 

17 
Intan Trisha A 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

18 
Lidya Aron Gian L 

- - - - - - - - 
POPDA 
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19 
Maharani Siti P 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

20 
Mega Anjani 

- - - - - - - - 
POPDA 

21 
Nawang Syahda P 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

22 
Olyvia C H J 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

23 
Reza Ardi Pradana 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

24 
Reza Cahyo W 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

25 
Rinandha P 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

26 
Rivo Rivaldo 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

27 
Thesya Yuzevin 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

28 
Wahyu Pratiwi 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

29 
Wiradhika Nasarani 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

30 
Yunia Sita H 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

31 
Yusuf Jati Winahto 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

32 
Zulham Candra D 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

 

Magelang,  24 Februari 

2014 

Observer, 

 

Peneliti 
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP DALAM PEMBELAJARAN 

Sekolah   : SMA N 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Kelas   : X-6 (Eksperimen 1) 

Pertemuan ke- : 4 

Petunjuk : Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut. 

No Nama Siswa 

Sikap Pendidikan Karakter Ket 

religius 

perhatian 

& ingin 

tahu 

disiplin 
komuni-

katif 

kerja 

keras 
jujur 

tanggung 

jawab 
mandiri 

 

1 
Aidilia Fitrista U 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

2 
Alfredo Nugroho S 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

3 
Arina Rizqi Amalia 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

4 
Bagaskara Eka W 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

5 
Bagus Wahyu N 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

6 
Bella Nanda L 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

7 
Chusna Amanda M 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

8 
Disa Egalita G 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

9 
Farah Astri Nur W 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

10 
Farrel Ardhana R 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

11 
Farrel Febriano P P 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

12 
Garincha Desyta D 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

13 
Geulis R P 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

14 
Hans Frederik 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

15 
Ikke Indrawati 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

16 
Imam Malik F M 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

17 
Intan Trisha A 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

18 
Lidya Aron Gian L 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
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19 
Maharani Siti P 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

20 
Mega Anjani 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

21 
Nawang Syahda P 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

22 
Olyvia C H J 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

23 
Reza Ardi Pradana 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

24 
Reza Cahyo W 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

25 
Rinandha P 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

26 
Rivo Rivaldo 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

27 
Thesya Yuzevin 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

28 
Wahyu Pratiwi 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

29 
Wiradhika Nasarani 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

30 
Yunia Sita H 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

31 
Yusuf Jati Winahto 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

32 
Zulham Candra D 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

 

Magelang,  28 Februari 

2014 

Observer, 

 

Peneliti 
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Lampiran 55 

LEMBAR PENILAIAN SIKAP DALAM PEMBELAJARAN 

Sekolah   : SMA N 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Kelas   : X-7 (Eksperimen 2) 

Pertemuan ke- : 1 

Petunjuk : Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut. 

No Nama Siswa 

Sikap Pendidikan Karakter 

Ket 
religius 

perhatian 

& ingin 

tahu 

disiplin 
komuni-

katif 

kerja 

keras 
jujur 

tanggung 

jawab 
mandiri 

1 
Afan Wicaksana I 

√ √ √ √ √ √ √ √  

2 
Afrizal Agung P 

√ √ √ √ √ √ √ √  

3 
Bariroh Tabah N 

√ √ √ √ √ √ √ √  

4 
Bekti Dwi Hapsari 

- - - - - - - - sakit 

5 
Bela Megawati 

√ √ √ √ √ √ √ √  

6 
Bindra Jati G 

√ √ √ √ √ √ √ √  

7 
Brillianti Fathonah 

√ √ √ √ √ √ √ √  

8 
Chindy Cherly I 

√ √ √ √ √ √ √ √  

9 
Damar Prasetyo W 

√ √ √ √ √ √ √ √  

10 
Dian Novita 

√ √ √ √ √ √ √ √  

11 
Dina Nur D 

√ √ √ √ √ √ √ √  

12 
Durrotunnafisah 

√ √ √ √ √ √ √ √  

13 
Dzikrina Saras K 

√ √ √ √ √ √ √ √  

14 
Enna Rizma W 

√ √ √ √ √ √ √ √  

15 
Fairuz Alia R 

√ √ √ √ √ √ √ √  

16 
Fransiska E Z D 

√ √ √ √ √ √ √ √  

17 
Isaac Anggito 

√ √ √ √ √ √ √ √  
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18 
Jery Budi P 

√ √ √ √ √ √ √ √  

19 
Katrina Mahditia 

√ √ √ √ √ √ √ √  

20 
Kumari Pramudita 

√ √ √ √ √ √ √ √  

21 
Maria Asmi A 

√ √ √ √ √ √ √ √  

22 
Muhtadi Wibowo 

√ √ √ √ √ √ √ √  

23 
Nicholas Farhan A 

- - - - - - - - sakit 

24 
Niko Darmawan 

√ √ √ √ √ √ √ √  

25 
Nur Faizah 

√ √ √ √ √ √ √ √  

26 
Renaldi Daffa H 

√ √ √ √ √ √ √ √  

27 
Rizki Ihsanida P 

√ √ √ √ √ √ √ √  

28 
Romulo Mulianto 

√ √ √ √ √ √ √ √  

29 
Salma Nabila 

√ √ √ √ √ √ √ √  

30 
Sislia Farah N 

√ √ √ √ √ √ √ √  

31 
Wulan Mukti R 

√ √ √ √ √ √ √ √  

32 
Yudha Kurniawan 

√ √ √ √ √ √ √ √  

 

Magelang,  11 Februari 

2014 

Observer, 

 

Peneliti 
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP DALAM PEMBELAJARAN 

Sekolah   : SMA N 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Kelas   : X-7 (Eksperimen 2) 

Pertemuan ke- : 2 

Petunjuk : Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut. 

No Nama Siswa 

Sikap Pendidikan Karakter 

Ket 
religius 

perhatian 

& ingin 

tahu 

disiplin 
komuni-

katif 

kerja 

keras 
jujur 

tanggung 

jawab 
mandiri 

1 
Afan Wicaksana I 

√ √ √ √ √ √ √ √  

2 
Afrizal Agung P 

√ √ √ √ √ √ √ √  

3 
Bariroh Tabah N 

√ √ √ √ √ √ √ √  

4 
Bekti Dwi Hapsari 

√ √ √ √ √ √ √ √  

5 
Bela Megawati 

√ √ √ √ √ √ √ √  

6 
Bindra Jati G 

√ √ √ √ √ √ √ √  

7 
Brillianti Fathonah 

√ √ √ √ √ √ √ √  

8 
Chindy Cherly I 

√ √ √ √ √ √ √ √  

9 
Damar Prasetyo W 

√ √ √ √ √ √ √ √  

10 
Dian Novita 

√ √ √ √ √ √ √ √  

11 
Dina Nur D 

√ √ √ √ √ √ √ √  

12 
Durrotunnafisah 

√ √ √ √ √ √ √ √  

13 
Dzikrina Saras K 

√ √ √ √ √ √ √ √  

14 
Enna Rizma W 

√ √ √ √ √ √ √ √  

15 
Fairuz Alia R 

√ √ √ √ √ √ √ √  

16 
Fransiska E Z D 

- - - - - - - - sakit 

17 
Isaac Anggito 

√ √ √ √ √ √ √ √  

18 
Jery Budi P 

√ √ √ √ √ √ √ √  
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19 
Katrina Mahditia 

√ √ √ √ √ √ √ √  

20 
Kumari Pramudita 

√ √ √ √ √ √ √ √  

21 
Maria Asmi A 

√ √ √ √ √ √ √ √  

22 
Muhtadi Wibowo 

√ √ √ √ √ √ √ √  

23 
Nicholas Farhan A 

√ √ √ √ √ √ √ √  

24 
Niko Darmawan 

√ √ √ √ √ √ √ √  

25 
Nur Faizah 

√ √ √ √ √ √ √ √  

26 
Renaldi Daffa H 

√ √ √ √ √ √ √ √  

27 
Rizki Ihsanida P 

√ √ √ √ √ √ √ √  

28 
Romulo Mulianto 

√ √ √ √ √ √ √ √  

29 
Salma Nabila 

√ √ √ √ √ √ √ √  

30 
Sislia Farah N 

√ √ √ √ √ √ √ √  

31 
Wulan Mukti R 

√ √ √ √ √ √ √ √  

32 
Yudha Kurniawan 

√ √ √ √ √ √ √ √  

 

Magelang,  21 Februari 

2014 

Observer, 

 

Peneliti 
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP DALAM PEMBELAJARAN 

Sekolah   : SMA N 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Kelas   : X-7 (Eksperimen 2) 

Pertemuan ke- : 3 

Petunjuk : Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut. 

No Nama Siswa 

Sikap Pendidikan Karakter 

Ket 
religius 

perhatian 

& ingin 

tahu 

disiplin 
komuni-

katif 

kerja 

keras 
jujur 

tanggung 

jawab 
mandiri 

1 
Afan Wicaksana I 

√ √ √ √ √ √ √ √  

2 
Afrizal Agung P 

√ √ √ √ √ √ √ √  

3 
Bariroh Tabah N 

√ √ √ √ √ √ √ √  

4 
Bekti Dwi Hapsari 

√ √ √ √ √ √ √ √  

5 
Bela Megawati 

√ √ √ √ √ √ √ √  

6 
Bindra Jati G 

√ √ √ √ √ √ √ √  

7 
Brillianti Fathonah 

√ √ √ √ √ √ √ √  

8 
Chindy Cherly I 

√ √ √ √ √ √ √ √  

9 
Damar Prasetyo W 

√ √ √ √ √ √ √ √  

10 
Dian Novita 

√ √ √ √ √ √ √ √  

11 
Dina Nur D 

√ √ √ √ √ √ √ √  

12 
Durrotunnafisah 

√ √ √ √ √ √ √ √  

13 
Dzikrina Saras K 

√ √ √ √ √ √ √ √  

14 
Enna Rizma W 

- - - - - - - - POPDA 

15 
Fairuz Alia R 

√ √ √ √ √ √ √ √  

16 
Fransiska E Z D 

√ √ √ √ √ √ √ √  

17 
Isaac Anggito 

√ √ √ √ √ √ √ √  

18 
Jery Budi P 

√ √ √ √ √ √ √ √  
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19 
Katrina Mahditia 

√ √ √ √ √ √ √ √  

20 
Kumari Pramudita 

- - - - - - - -  

21 
Maria Asmi A 

√ √ √ √ √ √ √ √  

22 
Muhtadi Wibowo 

√ √ √ √ √ √ √ √  

23 
Nicholas Farhan A 

- - - - - - - - POPDA 

24 
Niko Darmawan 

√ √ √ √ √ √ √ √  

25 
Nur Faizah 

√ √ √ √ √ √ √ √  

26 
Renaldi Daffa H 

√ √ √ √ √ √ √ √  

27 
Rizki Ihsanida P 

√ √ √ √ √ √ √ √  

28 
Romulo Mulianto 

√ √ √ √ √ √ √ √  

29 
Salma Nabila 

√ √ √ √ √ √ √ √  

30 
Sislia Farah N 

- - - - - - - - sakit 

31 
Wulan Mukti R 

- - - - - - - - sakit 

32 
Yudha Kurniawan 

√ √ √ √ √ √ √ √  

 

Magelang,  25 Februari 

2014 

Observer, 

 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 



391 
  

 

LEMBAR PENILAIAN SIKAP DALAM PEMBELAJARAN 

Sekolah   : SMA N 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Kelas   : X-7 (Eksperimen 2) 

Pertemuan ke- : 4 

Petunjuk : Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut. 

No Nama Siswa 

Sikap Pendidikan Karakter 

Ket 
religius 

perhatian 

& ingin 

tahu 

disiplin 
komuni-

katif 

kerja 

keras 
jujur 

tanggung 

jawab 
mandiri 

1 
Afan Wicaksana I 

√ √ √ √ √ √ √ √  

2 
Afrizal Agung P 

√ √ √ √ √ √ √ √  

3 
Bariroh Tabah N 

√ √ √ √ √ √ √ √  

4 
Bekti Dwi Hapsari 

- - - - - - - - Sakit 

5 
Bela Megawati 

√ √ √ √ √ √ √ √  

6 
Bindra Jati G 

√ √ √ √ √ √ √ √  

7 
Brillianti Fathonah 

√ √ √ √ √ √ √ √  

8 
Chindy Cherly I 

√ √ √ √ √ √ √ √  

9 
Damar Prasetyo W 

√ √ √ √ √ √ √ √  

10 
Dian Novita 

√ √ √ √ √ √ √ √  

11 
Dina Nur D 

√ √ √ √ √ √ √ √  

12 
Durrotunnafisah 

√ √ √ √ √ √ √ √  

13 
Dzikrina Saras K 

√ √ √ √ √ √ √ √  

14 
Enna Rizma W 

√ √ √ √ √ √ √ √  

15 
Fairuz Alia R 

√ √ √ √ √ √ √ √  

16 
Fransiska E Z D 

√ √ √ √ √ √ √ √  

17 
Isaac Anggito 

√ √ √ √ √ √ √ √  

18 
Jery Budi P 

√ √ √ √ √ √ √ √  
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19 
Katrina Mahditia 

√ √ √ √ √ √ √ √  

20 
Kumari Pramudita 

√ √ √ √ √ √ √ √  

21 
Maria Asmi A 

√ √ √ √ √ √ √ √  

22 
Muhtadi Wibowo 

√ √ √ √ √ √ √ √  

23 
Nicholas Farhan A 

√ √ √ √ √ √ √ √  

24 
Niko Darmawan 

√ √ √ √ √ √ √ √  

25 
Nur Faizah 

√ √ √ √ √ √ √ √  

26 
Renaldi Daffa H 

√ √ √ √ √ √ √ √  

27 
Rizki Ihsanida P 

√ √ √ √ √ √ √ √  

28 
Romulo Mulianto 

√ √ √ √ √ √ √ √  

29 
Salma Nabila 

√ √ √ √ √ √ √ √  

30 
Sislia Farah N 

√ √ √ √ √ √ √ √  

31 
Wulan Mukti R 

√ √ √ √ √ √ √ √  

32 
Yudha Kurniawan 

√ √ √ √ √ √ √ √  

 

Magelang,  27 Februari 

2014 

Observer, 

 

Peneliti 
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Lampiran 56 

LEMBAR PENILAIAN SIKAP DALAM PEMBELAJARAN 

Sekolah   : SMA N 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Kelas   : X-5 (Kontrol) 

Pertemuan ke- : 1 

Petunjuk : Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut. 

No Nama Siswa 

Sikap Pendidikan Karakter 

Ket 
religius 

perhatian 

& ingin 

tahu 

disiplin 
komuni-

katif 

kerja 

keras 
jujur 

tanggung 

jawab 
mandiri 

1 
Arlinda Devi U 

√ √ √ √ √ √ √ √  

2 
Aulia Adila 

√ √ √ √ √ √ √ √  

3 
Birgitta Arani P L 

√ √ √ √ √ √ √ √  

4 
Dea Kusuma U S 

√ √ √ √ √ √ √ √  

5 
Erickson D S 

- - - - - - - - sakit 

6 
Farchanah F 

√ √ √ √ √ √ √ √  

7 
Galih Landur B N 

√ √ √ √ √ √ √ √  

8 
Guardian K P M 

√ √ √ √ √ √ √ √  

9 
Gustia Anggid A S 

√ √ √ √ √ √ √ √  

10 
I Gusti Ayu D M 

√ √ √ √ √ √ √ √  

11 
Izky Rahma S 

√ √ √ √ √ √ √ √  

12 
Jaesan Akbar Al M 

√ √ √ √ √ √ √ √  

13 
Maisyah Nur K 

√ √ √ √ √ √ √ √  

14 
Maulana Malik I 

√ √ √ √ √ √ √ √  

15 
Monika Tita K A 

√ √ √ √ √ √ √ √  

16 
Muh Avicenna 

√ √ √ √ √ √ √ √  

17 
Muh Iqbal B P 

√ √ √ √ √ √ √ √  
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18 
Muh Wafiyudin 

√ √ √ √ √ √ √ √  

19 
Mutiara Salsabella 

√ √ √ √ √ √ √ √  

20 
Nabila Aziza A 

√ √ √ √ √ √ √ √  

21 
Norbertus K P 

√ √ √ √ √ √ √ √  

22 
Pradipta Resa F 

√ √ √ √ √ √ √ √  

23 
Relinda Resi Y A 

√ √ √ √ √ √ √ √  

24 
Rennes Artha E 

√ √ √ √ √ √ √ √  

25 
Reynaldo N 

√ √ √ √ √ √ √ √  

26 
Sandra Pangestu 

√ √ √ √ √ √ √ √  

27 
Sekarini Dwi A 

√ √ √ √ √ √ √ √  

28 
Taufik Nur H 

√ √ √ √ √ √ √ √  

29 
Theresia Lidwina 

√ √ √ √ √ √ √ √  

30 
Theresia Rianika S 

√ √ √ √ √ √ √ √  

31 
Zara Zettira 

√ √ √ √ √ √ √ √  

32 
Zoran Zamorano 

√ √ √ √ √ √ √ √  

 

Magelang,  10 Februari 

2014 

Observer, 

 

 

Peneliti 
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP DALAM PEMBELAJARAN 

Sekolah   : SMA N 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Kelas   : X-5 (Kontrol) 

Pertemuan ke- : 2 

Petunjuk : Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut. 

No Nama Siswa 

Sikap Pendidikan Karakter 

Ket 
religius 

perhatian 

& ingin 

tahu 

disiplin 
komuni-

katif 

kerja 

keras 
jujur 

tanggung 

jawab 
mandiri 

1 
Arlinda Devi U 

√ √ √ √ √ √ √ √  

2 
Aulia Adila 

√ √ √ √ √ √ √ √  

3 
Birgitta Arani P L 

√ √ √ √ √ √ √ √  

4 
Dea Kusuma U S 

√ √ √ √ √ √ √ √  

5 
Erickson D S 

- - - - - - - - Sakit 

6 
Farchanah F 

√ √ √ √ √ √ √ √  

7 
Galih Landur B N 

√ √ √ √ √ √ √ √  

8 
Guardian K P M 

√ √ √ √ √ √ √ √  

9 
Gustia Anggid A S 

√ √ √ √ √ √ √ √  

10 
I Gusti Ayu D M 

√ √ √ √ √ √ √ √  

11 
Izky Rahma S 

√ √ √ √ √ √ √ √  

12 
Jaesan Akbar Al M 

√ √ √ √ √ √ √ √  

13 
Maisyah Nur K 

√ √ √ √ √ √ √ √  

14 
Maulana Malik I 

√ √ √ √ √ √ √ √  

15 
Monika Tita K A 

√ √ √ √ √ √ √ √  

16 
Muh Avicenna 

√ √ √ √ √ √ √ √  

17 
Muh Iqbal B P 

√ √ √ √ √ √ √ √  

18 
Muh Wafiyudin 

√ √ √ √ √ √ √ √  
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19 
Mutiara Salsabella 

√ √ √ √ √ √ √ √  

20 
Nabila Aziza A 

√ √ √ √ √ √ √ √  

21 
Norbertus K P 

√ √ √ √ √ √ √ √  

22 
Pradipta Resa F 

√ √ √ √ √ √ √ √  

23 
Relinda Resi Y A 

√ √ √ √ √ √ √ √  

24 
Rennes Artha E 

√ √ √ √ √ √ √ √  

25 
Reynaldo N 

√ √ √ √ √ √ √ √  

26 
Sandra Pangestu 

√ √ √ √ √ √ √ √  

27 
Sekarini Dwi A 

- - - - - - - - Sakit 

28 
Taufik Nur H 

√ √ √ √ √ √ √ √  

29 
Theresia Lidwina 

√ √ √ √ √ √ √ √  

30 
Theresia Rianika S 

√ √ √ √ √ √ √ √  

31 
Zara Zettira 

√ √ √ √ √ √ √ √  

32 
Zoran Zamorano 

√ √ √ √ √ √ √ √  

 

Magelang,  13 Februari 

2014 

Observer, 

 

 

Peneliti 
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP DALAM PEMBELAJARAN 

Sekolah   : SMA N 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Kelas   : X-5 (Kontrol) 

Pertemuan ke- : 3 

Petunjuk : Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut. 

No Nama Siswa 

Sikap Pendidikan Karakter 

Ket 
religius 

perhatian 

& ingin 

tahu 

disiplin 
komuni-

katif 

kerja 

keras 
jujur 

tanggung 

jawab 
mandiri 

1 
Arlinda Devi U 

√ √ √ √ √ √ √ √  

2 
Aulia Adila 

√ √ √ √ √ √ √ √  

3 
Birgitta Arani P L 

√ √ √ √ √ √ √ √  

4 
Dea Kusuma U S 

√ √ √ √ √ √ √ √  

5 
Erickson D S 

- - - - - - - - sakit 

6 
Farchanah F 

√ √ √ √ √ √ √ √  

7 
Galih Landur B N 

√ √ √ √ √ √ √ √  

8 
Guardian K P M 

√ √ √ √ √ √ √ √  

9 
Gustia Anggid A S 

√ √ √ √ √ √ √ √  

10 
I Gusti Ayu D M 

√ √ √ √ √ √ √ √  

11 
Izky Rahma S 

√ √ √ √ √ √ √ √  

12 
Jaesan Akbar Al M 

√ √ √ √ √ √ √ √  

13 
Maisyah Nur K 

√ √ √ √ √ √ √ √  

14 
Maulana Malik I 

√ √ √ √ √ √ √ √  

15 
Monika Tita K A 

√ √ √ √ √ √ √ √  

16 
Muh Avicenna 

√ √ √ √ √ √ √ √  

17 
Muh Iqbal B P 

√ √ √ √ √ √ √ √  

18 
Muh Wafiyudin 

√ √ √ √ √ √ √ √  
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19 
Mutiara Salsabella 

√ √ √ √ √ √ √ √  

20 
Nabila Aziza A 

√ √ √ √ √ √ √ √  

21 
Norbertus K P 

√ √ √ √ √ √ √ √  

22 
Pradipta Resa F 

√ √ √ √ √ √ √ √  

23 
Relinda Resi Y A 

√ √ √ √ √ √ √ √  

24 
Rennes Artha E 

√ √ √ √ √ √ √ √  

25 
Reynaldo N 

- - - - - - - - sakit 

26 
Sandra Pangestu 

√ √ √ √ √ √ √ √  

27 
Sekarini Dwi A 

√ √ √ √ √ √ √ √  

28 
Taufik Nur H 

√ √ √ √ √ √ √ √  

29 
Theresia Lidwina 

√ √ √ √ √ √ √ √  

30 
Theresia Rianika S 

√ √ √ √ √ √ √ √  

31 
Zara Zettira 

√ √ √ √ √ √ √ √  

32 
Zoran Zamorano 

√ √ √ √ √ √ √ √  

 

Magelang,  24 Februari 

2014 

Observer, 

 

 

Peneliti 
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP DALAM PEMBELAJARAN 

Sekolah   : SMA N 4 Magelang 

Materi Pokok : Trigonometri 

Kelas   : X-5 (Kontrol) 

Pertemuan ke- : 4 

Petunjuk : Petunjuk: Berilah penilaian dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

berikut. 

No Nama Siswa 

Sikap Pendidikan Karakter 

Ket 
religius 

perhatian 

& ingin 

tahu 

disiplin 
komuni-

katif 

kerja 

keras 
jujur 

tanggung 

jawab 
mandiri 

1 
Arlinda Devi U 

√ √ √ √ √ √ √ √  

2 
Aulia Adila 

√ √ √ √ √ √ √ √  

3 
Birgitta Arani P L 

√ √ √ √ √ √ √ √  

4 
Dea Kusuma U S 

√ √ √ √ √ √ √ √  

5 
Erickson D S 

- - - - - - - - sakit 

6 
Farchanah F 

√ √ √ √ √ √ √ √  

7 
Galih Landur B N 

√ √ √ √ √ √ √ √  

8 
Guardian K P M 

√ √ √ √ √ √ √ √  

9 
Gustia Anggid A S 

√ √ √ √ √ √ √ √  

10 
I Gusti Ayu D M 

√ √ √ √ √ √ √ √  

11 
Izky Rahma S 

√ √ √ √ √ √ √ √  

12 
Jaesan Akbar Al M 

√ √ √ √ √ √ √ √  

13 
Maisyah Nur K 

√ √ √ √ √ √ √ √  

14 
Maulana Malik I 

√ √ √ √ √ √ √ √  

15 
Monika Tita K A 

√ √ √ √ √ √ √ √  

16 
Muh Avicenna 

√ √ √ √ √ √ √ √  

17 
Muh Iqbal B P 

√ √ √ √ √ √ √ √  

18 
Muh Wafiyudin 

√ √ √ √ √ √ √ √  
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19 
Mutiara Salsabella 

√ √ √ √ √ √ √ √  

20 
Nabila Aziza A 

√ √ √ √ √ √ √ √  

21 
Norbertus K P 

- - - - - - - - sakit 

22 
Pradipta Resa F 

√ √ √ √ √ √ √ √  

23 
Relinda Resi Y A 

√ √ √ √ √ √ √ √  

24 
Rennes Artha E 

√ √ √ √ √ √ √ √  

25 
Reynaldo N 

√ √ √ √ √ √ √ √  

26 
Sandra Pangestu 

√ √ √ √ √ √ √ √  

27 
Sekarini Dwi A 

√ √ √ √ √ √ √ √  

28 
Taufik Nur H 

√ √ √ √ √ √ √ √  

29 
Theresia Lidwina 

√ √ √ √ √ √ √ √  

30 
Theresia Rianika S 

√ √ √ √ √ √ √ √  

31 
Zara Zettira 

√ √ √ √ √ √ √ √  

32 
Zoran Zamorano 

√ √ √ √ √ √ √ √  

 

Magelang,  1 Maret 2014 

Observer, 

 

Peneliti 
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Lampiran 57 

CHART 

 

Gambar Perbandingan Trigonometri pada Segitiga Siku-siku 
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Gambar Menentukan Perbandingan Tigonometri dari beberapa Segitiga  
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Gambar Perbandingan Trigonometri pada Sudut-sudut Khusus 
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Gambar Perbandingan Trigonometri di Berbagai Kuadran 
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Lampiran 58 

SURAT-SURAT 
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CONTOH PEKERJAAN SISWA 
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