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ABSTRAK 

Awaliyah, Fista. 2016. Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas X 

SMA Materi Trigonometri dalam Pembelajaran Model Auditory Intellectually 

Repetition (AIR). Skripsi, Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Drs. Edy 

Soedjoko, M.Pd. dan Pembimbing Pendamping Dr. Isnarto, M.Si. 

Kata kunci: Analisis, Kemampuan Pemecahan Masalah, Auditory Intellectually 

Repetition (AIR). 

 

Kemampuan pemecahan masalah  merupakan salah satu sentral fokus utama 

dalam  pembelajaran  matematika. Berdasarkan hasil survey PISA 2009 menurut 

OECD (2010: 131), hanya 2,3% siswa mampu menyelesaikan masalah yang rumit 

dan mampu merumuskan, serta mengkomunikasikan hasil temuannya. Ini berarti 

presentase siswa yang mampu memecahkan masalah dengan strategi dan prosedur 

yang benar masih sedikit jika dibandingkan dengan presentase siswa yang 

menyelesaikan masalah dengan menggunakan rumus. Salah satu usaha untuk 

memperbaiki proses pembelajaran adalah dengan memilih model pembelajaran 

yang tepat dan inovatif dalam pembelajaran matematika, dalam penelitian ini 

model pembelajaran yang diterapkan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa adalah model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR), 

dengan tahapan dalam memecahkan masalah menurut Polya.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas X SMA dalam pembelajaran model AIR mencapai ketuntasan klasikal; 

mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X SMA pada 

materi trigonometri dalam pembelajaran model AIR. 
Penelitian ini merupakan penelitian campuran dengan desain penelitian 

eksplanatoris sekuensial. Subjek  penelitian  ini  adalah  6  siswa  kelas  X-6  SMA  

Negeri  9 Semarang,  yang  dipilih  dari  masing-masing  kelompok 2  subjek  

penelitian  secara purposive  sample.  Subjek  dipilih  dengan  mempertimbangkan  

penjelasan  guru mengenai  kemampuan  siswa  mengemukakan  pendapat  atau  jalan  

pikiran  secara lisan. Penentuan subjek penelitian didasarkan pada kedudukan siswa 

dalam rangking hasil  tes  kemampuan  pemecahan  masalah  siswa. 

Hasil penelitian menyatakan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 

pembelajaran model AIR mencapai ketuntasan klasikal dari hasil uji proporsi 

diperoleh          = 1,135                . Siswa kelompok atas mampu 

memahami masalah dengan baik, mampu merencanakan penyelesaian dengan 

tepat, mampu melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang 

direncanakan, dan mampu melihat kembali hasil serta proses. Siswa kelompok 

sedang kurang mampu memahami masalah, tetapi mampu merencanakan 

penyelesaian dengan tepat, mampu melaksanakan rencana penyelesaian sesuai 

dengan apa yang direncanakan, dan mampu melihat kembali hasil serta proses. 

Siswa kelompok bawah kurang mampu memahami masalah, tetapi mampu 

merencanakan penyelesaian dengan tepat, mampu melaksanakan rencana 

penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan, namun kurang mampu 

melihat kembali hasil dan proses. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern dan mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan 

memajukan daya pikir manusia (BSNP, 2006). Mengingat pentingnya matematika 

dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatannya dalam kehidupan 

sehari-hari membuat matematika menjadi objek vital yang harus ada dalam sistem 

pendidikan di seluruh dunia. 

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

matematika berkenaan dengan ide, aturan-aturan, hubungan-hubungan yang diatur 

secara logis sehingga  matematika  berkaitan  dengan  konsep-konsep  abstrak.  

Sementara  itu, matematika  menurut  Johnson  dan  Rising,  sebagaimana  dikutip  

oleh Suherman, dkk  (1999:  17),  adalah  pola  berfikir,  pola  mengorganisasikan,  

dan  pembuktian yang logis.  

Berdasarkan  pendapat-pendapat  di  atas,  matematika  merupakan  sebuah  

alat untuk  mengembangkan  cara  berpikir,  memiliki  objek  yang  bersifat  

abstrak, memiliki cara pemikiran deduktif, dan berhubungan dengan ide-ide 

struktual yang diatur  dalam  sebuah  struktur  logika, maka  dalam pembelajaran  

matematika  harus  dimulai  dari  objek  yang  konkret  agar objek matematika 

yang abstrak mudah dipahami. Untuk itulah siswa harus dilatih memecahkan 

masalah sehari-hari yang dikaitkan dengan situasi kehidupan  nyata. Oleh karena

1 
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 itu, tidak heran jika mata pelajaran matematika menjadi mata pelajaran yang 

wajib diberikan kepada siswa SD, SMP, maupun SMA. Tujuannya adalah agar 

keterampilan dan kemampuan para siswa dapat berkembang  dengan  baik 

sebagaimana diharapkan, yaitu menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkualitas.  

Pada tahun 2000, National Council of Teaching Mathematic (NCTM) 

menetapkan lima standar kemampuan matematis yang harus dimiliki siswa, yaitu 

kemampuan pemecahan masalah (problem solving), kemampuan komunikasi 

(communication), kemampuan koneksi (connection), kemampuan penalaran 

(reasoning), dan kemampuan representasi (representation) sehingga penelitian ini 

akan mengangkat kemampuan pemecahan masalah sebagai ukuran prestasi 

akademik siswa. Hal ini selaras dengan  Kajian Kebijakan Kurikulum Mata 

Pelajaran Matematika (Litbang,  2007:  4), tentang Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) mata pelajaran matematika adalah sebagai berikut. 

(1)   Memahami  konsep  matematika,  menjelaskan  keterkaitan  antarkonsep  

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, 

dan tepat dalam pemecahan masalah. 

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

manipulasi matematika  dalam  membuat  generalisasi,  menyusun  bukti,  

atau  menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

(3)  Memecahkan  masalah  meliputi  kemampuan  memahami  masalah,  

merancang model  matematika,  menyelesaikan  model  dan  menafsirkan  

solusi  yang diperoleh. 
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(4)   Mengkomunikasikan gagasan dengan  simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaaan 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. 

Sesuai dengan poin nomor tiga, kemampuan pemecahan masalah merupakan salah 

satu kemampuan yang penting dan wajib dimiliki siswa. Selain itu, menurut  

NCTM (2000:  52),  ditegaskan mengenai pentingnya pemecahan masalah karena  

pemecahan masalah merupakan bagian integral dalam pembelajaran  matematika,  

sehingga  hal  tersebut  tidak  boleh  dilepaskan  dari pembelajaran  matematika.   

Pentingnya  kemampuan  pemecahan  masalah  juga  diungkapkan  oleh 

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

pemecahan  masalah  adalah  jantungnya  matematika.  Kemampuan  pemecahan 

masalah  siswa  memiliki  keterkaitan  dengan  tahap  menyelesaikan  masalah 

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

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

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

supaya siswa  lebih  terampil  dalam  menyelesaikan  masalah  matematika,  yaitu  

terampil dalam menjalankan prosedur-prosedur dalam menyelesaikan masalah 

secara cepat dan  cermat  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Hudojo,  sebagaimana  

dikutip  oleh Yuwono  (2010:  40).  Pemecahan  masalah  menjadi  penting  dalam  

tujuan  pendidikan  matematika disebabkan  karena  dalam  kehidupan  sehari-hari  

manusia  memang  tidak  pernah dapat  lepas  dari  masalah.  Aktivitas  
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memecahkan  masalah  dapat  dianggap  suatu aktivitas  dasar  manusia.  Masalah  

harus  dicari  jalan  keluarnya  oleh  manusia  itu sendiri, jika tidak mau 

dikalahkan oleh kehidupan. 

Kelemahan kemampuan pemecahan masalah siswa dapat dilihat dari hasil 

tes PISA (Programme for International Student Assesment) dan TIMSS (Trends 

in International Mathematics and Science Study). Berdasarkan hasil survey PISA 

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

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

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

siswa mampu melaksanakan prosedur  dan strategi dalam pemecahan masalah. 

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

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

merumuskan, dan mengkomunikasikan hasil temuannya. Ini berarti presentase 

siswa yang mampu memecahkan masalah dengan strategi dan prosedur yang 

benar masih sedikit jika dibandingkan dengan presentase siswa yang 

menyelesaikan masalah dengan menggunakan rumus. 

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

menunjukkan bahwa rata-rata skor prestasi matematika Indonesia adalah sebesar 

386 dari nilai standar TIMSS yaitu 500. Ini berarti kemampuan bagian reasoning 

siswa Indonesia masih berada di bawah standar. Karena TIMSS menilai 

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

kemampuan reasoning  dan problem solving sangatlah berkaitan. Menurut Dunbar 

& Fugelsang (2006: 426) menyatakan bahwa reasoning dapat menjadi bagian dari 
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pemecahan masalah. Misalnya, ketika memecahkan suatu masalah baru, kita 

sering berpikir mengenai solusinya dengan dikaitkan pada masalah yang serupa. 

Proses mengaitkan dengan masalah serupa ini kita sebut sebagai reasoning by 

analogy. 

Ini berarti kemampuan pemecahan masalah siswa Indonesia berdasarkan 

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

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

pemecahan masalah matematika siswa Indonesia masih kurang. 

Badan Standar Nasional Pendidikan melalui Pusat Penilaian Pendidikan 

menyatakan presentase penguasaan materi soal matematika Ujian Nasional 

SMA/MA Tahun Pelajaran 2014/2015 di SMA Negeri 9 Semarang sebagai 

berikut: materi geometri dan trigonometri 51,31%, Kalkulus 53,14%, Logika 

Matematika, Statistik dan Peluang 58,73%, dan Operasi Aljabar 66,15%. Terlihat 

bahwa penguasaan materi geometri dan trigonometri paling rendah dibandingkan 

dengan penguasaan materi yang lain, artinya penguasaan materi trigonometri di 

SMA Negeri 9 Semarang masih kurang. 

Berdasarkan pengalaman saat Praktik Pengalaman Lapangan di SMA 

Negeri 9 Semarang pada bulan Agustus-Oktober 2015, kemampuan pemecahan 

masalah siswa masih tergolong rendah. Misalnya pada pengerjaan soal: Kakek 

mempunyai sebuah taman bermain berbentuk segitiga yang diketahui kelilingnya 

adalah 16 m. Taman bermain itu dibatasi titik A, B dan C. Panjang sisi BC 

adalah 3 m lebih panjang dari panjang sisi AC, sedangkan panjang sisi AB 
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adalah 4 m lebih panjang dari panjang sisi AC. Tentukan luas taman bermain 

tersebut! 

Hasil jawaban siswa ditunjukkan pada Gambar 1.1 berikut. 

  

 

 

Gambar 1.1 Contoh hasil pekerjaan siswa 

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

diketahui  dan  ditanyakan  dari  masalah,  artinya  siswa  belum  bisa  memahami 

masalah. Selain  itu  siswa  belum  bisa  menjelaskan  konsep apa  yang digunakan 

dalam menyelesaikan soal tersebut, artinya siswa belum bisa merencanakan 

penyelesaian dan melaksanakan rencana penyelesaian. Jika dilihat dari gambar, 

siswa juga belum menyimpulkan hasil yang diperoleh, artinya siswa belum 

mampu melihat kembali hasil dan proses. Padahal  memahami  masalah, 

merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, dan melihat 

kembali hasil dan proses  termasuk  bagian  dari  pemecahan  masalah matematika  

menurut  Polya.   

Sebagian besar siswa mengalami masalah pada saat menyelesaikan soal 

matematika. Siswa cenderung untuk menggunakan rumus atau cara cepat yang 

sudah biasa digunakan daripada menggunakan langkah prosedural dari 

penyelesaian masalah matematika. Sementara, berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru matematika SMA Negeri 9 Semarang, rata-rata nilai Ulangan 

Semester ganjil siswa kelas X tahun pelajaran 2014/2015 adalah 55,05 berarti  
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masih di bawah KKM (Ketuntasan Kriteria Minimal) dan kemampuan 

menyelesaikan soal pada materi trigonometri masih lemah, maka dari itu perlu 

dilakukan perbaikan agar penguasaan materi dan penyelesaian masalah 

trigonometri dapat meningkat. Guru ikut serta dalam proses memperbaiki 

penguasaan materi trigonometri, yakni dengan memperbaiki kegiatan 

pembelajaran disekolah. 

Salah satu usaha untuk memperbaiki proses pembelajaran adalah dengan 

memilih model pembelajaran yang tepat dan inovatif dalam pembelajaran 

matematika. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan guna 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah adalah Auditory Intellectually 

Repetition (AIR). Model Auditory Intellectually Repetition (AIR) terdiri  dari  tiga  

aspek,  yaitu yang pertama Auditory,  belajar  dengan  berbicara  dan  

mendengarkan, menyimak,  presentasi,  argumentasi,  mengemukakan pendapat,  

dan  menanggapi. Yang kedua, Intellectually,  kegiatan pikiran  siswa secara 

internal ketika mereka menggunakan kecerdasan untuk merenungkan 

pengalamannya, dan yang ketiga, Repetition, pengulangan  diperlukan dalam  

pembelajaran  agar  pemahaman  lebih  mendalam dan  luas. Ketiga tahap tersebut 

menekankan pada siswa untuk  memahami masalah, kemudian menemukan  

hubungan  antara  data  dan  yang  diketahui, melaksanakan  perencanaan  dari  

penyelesaian  masalah, periksa setiap langkah dan meninjau kembali solusi yang 

diperoleh. 

Kemampuan pemecahan masalah yang masih kurang perlu dikaji lebih 

lanjut untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemecahan masalah untuk tiap 
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siswa. Agar deskripsi kemampuan pemecahan masalah siswa dapat diketahui 

dengan lebih baik, maka dalam penelitian ini siswa diarahkan untuk menggunakan 

tahap pemecahan masalah  menurut Polya yang diberikan melalui pembelajaran 

Auditory Intellectually Repetition (AIR). 

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas 

X SMA  Materi Trigonometri dalam Pembelajaran Model Auditory Intellectually 

Repetition (AIR) ”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah menganalisis tentang kemampuan pemecahan 

masalah  siswa dalam penerapan pembelajaran model Auditory Intellectually 

Repetition (AIR). Dalam penelitian ini yang akan dianalisis yaitu kemampuan 

pemecahan masalah siswa menurut Polya.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah kemampuan pemecahan masalah siswa SMA kelas X dalam 

pembelajaran model Auditory Intellectually Repetition (AIR) mencapai 

ketuntasan klasikal? 

2. Bagaimana deskripsi kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X SMA 

pada materi trigonometri dalam pembelajaran model Auditory Intellectually 

Repetition (AIR)? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk menguji ketuntasan klasikal siswa kelas X SMA dalam pembelajaran 

model Auditory Intellectually Repetition (AIR) dalam mengukur 

kemampuan pemecahan masalah. 

2. Untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X 

SMA pada materi trigonometri dalam pembelajaran model Auditory 

Intellectually Repetition (AIR). 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan. 

2. Dapat menjadi referensi model pembelajaran yang dapat digunakan di 

dalam kelas. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Memperoleh pelajaran dan pengalaman dalam mengamati dan 

menganalisis kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X SMA pada 

materi trigonometri dalam pembelajaran model Auditory Intellectually 

Repetition (AIR). 

2. Mengetahui deskripsi kemampuan pemecahan masalah siswa SMA kelas 

X dalam pembelajaran model Auditory Intellectually Repetition (AIR). 

3. Memberikan informasi terkait inovasi yang perlu dikembangkan di dalam 

pembelajaran model Auditory Intellectually Repetition (AIR). 



 10 

 

 

1.6 Penegasan Istilah 

Agar diperoleh pengertian yang sama tentang istilah dalam penelitian ini 

dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari pembaca, maka perlu 

adanya penegasan istilah. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1.6.1 Analisis 

Secara umum analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah 

bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan Pusat 

Bahasa Depdiknas (2008:60) menyebutkan bahwa analisis adalah penguraian 

suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta 

hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman 

arti keseluruhan. 

Dalam penelitian ini analisis yang dimaksudkan adalah deskripsi 

kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X SMA materi trigonometri dalam 

pembelajaran model Auditory Intellectually Repetition (AIR), sehingga nantinya 

diperoleh gambaran yang tepat dan sesuai. 

1.6.2 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah adalah proses menerapkan pengetahuan yang telah 

diperoleh sebelumnya ke dalam situasi baru yang belum dikenal. Dengan 

demikian ciri dari pertanyaan atau penugasan berbentuk pemecahan masalah 

adalah (1) ada tantangan dalam materi tugas atau soal, (2) masalah tidak dapat 

diselesaikan dengan menggunakan prosedur rutin yang sudah diketahui penjawab 

(Wardhani, 2008). Jadi, kemampuan pemecahan masalah matematika adalah 
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kecakapan yang memungkinkan siswa memperoleh pengalaman menggunakan 

pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada 

masalah yang bersifat tidak rutin. Solusi soal pemecahan masalah  menurut Polya 

(1973) memuat empat langkah penyelesaian, yaitu: (1) memahami masalah 

(understanding the problem), (2)  merencanakan  penyelesaian  (devising  a  

plan),  (3)  melaksanakan  rencana (carrying  out  the  plan),  dan  (4)  memeriksa  

kembali  proses  dan  hasil  (looking back). 

Kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah  kemampuan 

pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal-soal tes pada  materi 

trigonometri. Kemampuan pemecahan masalah yang diukur adalah kemampuan 

memahami  masalah,  merencanakan  penyelesaian,  melaksanakan  rencana,  dan 

memeriksa kembali  penyelesaian terhadap proses dan hasil  yang telah 

dikerjakan. 

1.6.3 Materi Trigonometri 

Materi trigonometri merupakan salah satu materi yang terdapat dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada kelas X SMA semester genap 

yang tertera pada Standar Kompetensi (SK) 5: Menggunakan perbandingan, 

fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam pemecahan masalah dan 

Kompetensi Dasar (KD) 5.3: Merancang model matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri  dari 

sudut di semua kuadran, dan penafsirannya. 
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1.6.4 Model Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) 

Model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) dalam 

penelitian ini merupakan model pembelajaran yang menganggap bahwa suatu 

pembelajaran akan efektif jika memperhatikan tiga hal, yaitu Auditory, 

Intellectually, dan Repetition. Auditory berarti indera telinga digunakan dalam 

belajar dengan cara menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, 

mengemukakan pendapat, dan menanggapi. Intellectually kemampuan berpikir 

perlu dilatih melalui latihan bernalar, mencipta, memecahkan masalah, 

mengkonstruksi, dan menerapkan. Repetition berarti pengulangan diperlukan 

dalam pembelajaran agar pemahaman lebih mendalam dan lebih luas, siswa perlu 

dilatih melalui pengerjaan soal, pemberian tugas atau kuis. 

1.6.5 Ketuntasan Belajar 

Indikator ketuntasan belajar pada penelitian ini adalah suatu kelas dikatakan 

telah mencapai ketuntasan belajar klasikal jika dalam kelas tersebut terdapat 

     siswa yang telah tuntas belajarnya (Trianto, 2010). 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian  

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

1.7.1 Bagian Awal 

Bagian  ini  terdiri  dari  halaman  judul,  halaman  pengesahan,  pernyataan, 

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

daftar gambar dan daftar lampiran. 
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1.7.2 Bagian Isi 

Bagian ini merupakan bagian pokok skripsi yang terdiri dari 5 bab,  yaitu: 

Bab 1 Pendahuluan 

 Berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

 Berisi  tentang  teori-teori  yang  melandasi  permasalahan  skripsi  dan 

penjelasan  yang  merupakan  landasan  teoritis  yang  diterapkan  dalam skripsi, 

serta kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. 

Bab 3 Metode Penelitian 

 Berisi  tentang  subjek  penelitian, desain  penelitian, sumber data 

penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data. 

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya. 

Bab 5 Penutup 

Berisi tentang simpulan hasil penelitian dan saran dari peneliti. 

1.7.3 Bagian Akhir 

Merupakan bagian yang terdiri  dari daftar  pustaka dan lampiran  yang 

digunakan dalam penelitian. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Belajar dan Pembelajaran 

Belajar dan pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam 

kehidupan manusia. Belajar menurut Anni (2006:2) merupakan proses penting 

bagi perubahan perilaku dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa dengan belajar 

manusia dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Tanpa belajar 

manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Akan tetapi 

menurut Hamalik (2001) belajar bukan suatu tujuan, tetapi belajar merupakan 

suatu proses untuk mencapai tujuan. 

Menurut Anni (2006) menyebutkan bahwa belajar mengandung tiga unsur 

utama (1) belajar berkaitan dengan perubahan perilaku; (2) perubahan perilaku itu 

terjadi karena didahului oleh proses pengalaman; (3) perubahan perilaku karena 

belajar itu bersifat relatif permanen. Pada hakikatnya pembelajaran bertujuan 

untuk membangun pengetahuan. Unsur utama dalam pembelajaran adalah 

pengalaman anak sebagai seperangkat event sehingga terjadi proses belajar 

(Sugandi, 2004:6). 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar dan 

pembelajaran saling berkaitan. Proses belajar bersifat internal dan unik dalam diri 

individu siswa, sedangkan pembelajaran bersifat eksternal yang sengaja 

direncanakan dan bersifat rekayasa perilaku. 
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2.2 Proses Belajar Mengajar Matematika 

Belajar merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Pengetahuan, keterampilan, 

kebiasaan, kegemaran, dan sikap seseorang terbentuk dan berkembang disebabkan 

karena belajar. Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa “belajar adalah suatu 

proses yang terjadi karena adanya usaha untuk mengadakan perubahan terhadap 

diri manusia yang melakukan, dengan maksud memperoleh perubahan dalam 

dirinya baik berupa pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap” (Arikunto, 1990: 

19). Sedangkan menurut Hudojo (1990: 5) “mengajar adalah suatu kegiatan 

dimana pengajar menyampaikan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki 

kepada peserta didik dengan tujuan agar pengetahuan yang disampaikan itu dapat 

dipahami peserta didik”. Banyak komponen terkait dalam proses belajar mengajar 

matematika, dan antar komponen tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling 

mempengaruhi. Komponen-komponen tersebut adalah guru, tujuan, bahan atau 

materi, metode, evaluasi, dan siswa. Kedudukan seorang guru di sini sangat 

penting peranannya sebagai penentu peningkatan kemampuan siswa. Sebagai 

bekal untuk memahami, mendorong, dan memberi arah kegiatan belajar, maka 

perlu disusun prinsip dasar bagi bentuk pengajaran. 

2.3 Teori Belajar 

Teori  yang mendukung model pembelajaran  AIR  adalah  aliran  psikologi  

tingkah  laku (Ngalimun, 2013). 

Menurut Suherman (2003: 27), Psikologi Belajar atau yang disebut pula 

dengan Teori Belajar adalah teori yang mempelajari perkembangan intelektual 

(mental) siswa. Di dalamnya terdiri atas dua hal, yaitu: 
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a. uraian tentang apa yang terjadi dan diharapkan terjadi pada intelektual anak, 

dan 

b. uraian tentang kegiatan intelektual anak mengenai hal-hal yang bisa dipikirkan 

pada usia tertentu. 

Psikologi Mengajar atau Teori Mengajar berisi tentang petunjuk bagaimana 

semestinya mengajar siswa pada usia tertentu, bila ia sudah siap belajar. Jadi pada 

teori mengajar terdapat prosedur dan tujuan mengajar. 

 Pada pelaksanaannya kedua teori tersebut tidak dapat dipisahkan, seperti 

halnya kata belajar dan mengajar. Peristiwa mengajar selalu disertai dengan 

peristiwa belajar, ada guru yang mengajar maka haruslah ada pula siswa yang 

belajar. Tetapi jika dibalik, ada siswa yang  belajar belum tentu ada guru yang 

mengajar, sebab belajar bisa dilakukan secara sendiri. Jadi dalam peristiwa belajar 

mengajar, siswa merupakan subjek dan bukan objek. Selanjutnya peristiwa belajar 

mengajar ini, sesuai dengan istilah dalam kurikulum akan disebut pembelajaran, 

yang berkonotasi pada proses kinerja yang sinergi antara setiap komponennya. 

Dengan menguasai psikologi pembelajaran, guru bisa mengetahui kemampuan 

yang telah dimiliki siswa dan bagaimana menciptakan kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan kondisi siswa dan tujuan pengajaran. 

 Teori belajar yang mendukung Aliran Psikologi Tingkah Laku yaitu Teori 

Thorndike, Teori Skinner, Teori Ausubel, dan Teori Gagne (Suherman, 2003). 

2.3.1 Teori Thorndike 

Edward L. Thorndike, sebagaimana dikutip oleh Suherman (2003: 28) 

mengemukakan beberapa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan Law of 
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Effect. Menurut hukum ini belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap 

stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Rasa senang atau 

kepuasan ini bisa timbul sebagai akibat anak mendapatkan pujian atau ganjaran 

lainnya. Teori ini menyatakan bahwa pada hakikatnya belajar merupakan proses 

pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Terdapat tiga dalil atau 

hukum, hukum kesiapan (law of readiness), hukum latihan (law of exercise) dan 

hukum akibat (law of effect).  

Hukum kesiapan menyatakan bahwa seorang anak akan lebih berhasil 

belajarnya, jika ia telah siap untuk melakukan kegiatan belajar. Hukum latihan 

menyatakan bahwa jika hubungan stimulus dan respon sering terjadi, akibatnya 

hubungan akan semakin kuat, sedangkan makin jarang hubungan stimulus-respon 

digunakan, maka akan makin lemah hubungan yang terjadi. Seorang anak yang 

dihadapkan pada suatu persoalan yang sering ditemuinya akan segera melakukan 

tanggapan secara cepat sesuai dengan pengalaman yang diperoleh dalam waktu 

sebelumnya. Kenyataan menunjukkan bahwa pengulangan yang akan memberikan 

dampak positif adalah pengulangan yang frekuensinya teratur, bentuk 

pengulangan yang tidak membosankan, dan kegiatan disajikan dengan cara yang 

menarik. Hukum akibat menjelaskan bahwa kepuasaan yang terlahir dari adanya 

ganjaran dari guru akan memberikan kepuasan bagi anak, dan anak cenderung 

untuk berusaha melakukan atau meningkatkan apa yang telah dicapainya itu. Dari 

hukum akibat ini dapat disimpulkan bahwa jika terdapat asosiasi yang kuat antara 

pertanyaan dan jawaban, maka bahan yang disajikan akan tertanam lebih lama 

dalam ingatan anak. Selain itu banyaknya pengulangan akan sangat menentukan 
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lamanya konsep diingat anak. Makin sering pengulangan dilakukan akan makin 

kuat konsep tertanam dalam ingatan anak.  

Dengan demikian dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan teori 

Thorndike, yaitu dengan langkah-langkah dalam model pembelajaran AIR terdiri 

dari tahap persiapan, tahap penyampaian, tahap pelatihan, dan tahap 

meyampaikan hasil.  

2.3.2 Teori Skinner 

Burhus Frederic Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan 

mempunyai peranan amat penting dalam proses belajar. Penguatan terdiri atas 

penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan dapat dianggap sebagai 

stimulus positif, jika penguatan tersebut seiring dengan meningkatnya perilaku 

anak dalam melakukan pengulangan perilakunya itu. Dalam hal ini penguatan 

yang diberikan pada anak, memperkuat tindakan anak, sehingga anak semakin 

sering melakukannya. 

Yang termasuk contoh penguatan positif diantaranya adalah pujian yang 

diberikan pada anak. Penguatan akan berbekas pada diri anak, mereka yang 

mendapat pujian setelah berhasil menyelesaikan tugas atau menjawab pertanyaan 

biasanya akan berusaha memenuhi tugas berikutnya dengan penuh semangat. 

Penguatan yang berbentuk hadiah atau pujian akan memotivasi anak untuk rajin 

belajar dan mempertahankan prestasi yang diraihnya.  

Skinner menambahkan jika respon siswa baik (menunjang efektivitas 

pencapaian tujuan) harus segera diberi penguatan positif agar respon tersebut 

lebih baik lagi, atau minimal perbuatan baik itu dipertahankan. Sebaliknya jika 
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respon siswa kurang atau tidak diharapkan sehingga tidak menunjang tujuan 

pengajaran, harus segera diberi penguatan negatif agar respon tersebut tidak 

diulangi lagi dan berubah menjadi respon yang sifatnya positif. Penguatan negatif 

bisa berupa teguran, peringatan, atau sanksi (hukuman edukatif). 

2.3.3 Teori Ausubel 

Teori ini terkenal dengan belajar bermakna dan pentingnya pengulangan 

sebelum belajar dimulai. Ausubel membedakan antara belajar menemukan dengan 

belajar menerima, selain itu juga membedakan antara belajar menghafal dengan 

belajar bermakna. Makna dibangun ketika guru memberikan permasalahan yang 

relevan dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada sebelumnya, 

memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan idenya 

sendiri. Pada belajar menghafal, siswa menghafalkan materi yang sudah 

diperolehnya, tetapi pada belajar bermakna materi yang telah diperoleh itu 

dikembangkan dengan keadaan yang lain sehingga belajarnya lebih dimengerti 

(Suherman, 2003:32). Teori ini mendukung siswa dalam meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah, yakni dalam menyelesaikan soal-soal tidak rutin 

diperlukan ide yang ditemukan sendiri atau pengalaman yang sudah diperoleh 

sebelumnya. 

2.3.4 Teori Gagne 

Menurut Gagne, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat 

diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tak langsung. Objek tak langsung 

antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, 

bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. 
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Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. 

Menurut Gagne, belajar dapat dikelompokkan menjadi 8 tipe belajar, yaitu belajar 

isyarat, stimulus respon, rangkaian gerak, rangkaian verbal, membedakan, 

pembentukan konsep, pembentukan aturan, dan pemecahan masalah. Belajar 

pemecahan masalah adalah tipe belajar yang paling tinggi karena lebih kompleks 

dari pembentukan aturan.  

Dalam pemecahan masalah, biasanya ada lima langkah yang harus 

dilakukan yaitu: 

a. Menyajikan masalah dalam bentuk yang jelas; 

b. Menyatakan masalah dalam bentuk yang operasional; 

c. Menyusun hipotesis-hipotesis alternatif dan prosedur kerja yang 

diperkirakan baik; 

d. Mengetes hipotesis dan melakukan kerja untuk memperoleh hasilnya; 

e. Mengecek kembali hasil yang sudah diperoleh. 

Dalam penelitian ini, akan mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah 

siswa, berdasarkan teori gagne pemecahan masalah adalah tipe belajar yang paling 

tinggi, karena lebih kompleks dengan lima langkah yang biasanya dilakukan, 

adanya keterkaitan dengan langkah pemecahan masalah menurut Polya. 

2.4 Pendekatan Behavioristik 

Pendekatan belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan 

perilaku yang diamati, diukur dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi 

melalui rangsangan (stimulans) yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif 

(respon) berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulans tidak lain adalah 
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lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal yang menjadi 

penyebab belajar. Sedangkan respons adalah akibat atau dampak, berupa reaksi 

fisik terhadap stimulans. Belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat dan 

kecenderungan perilaku S-R (stimulus-respons). Penekanan pendekatan 

Behavioristik ini adalah perubahan tingkah laku setelah terjadi proses belajar 

dalam diri siswa. Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam pendekatan 

Behavioristik ini lebih menekankan atau mementingkan pada: 

1. Mementingkan faktor lingkungan 

2. Menekankan pada faktor bagian 

3. Menekankan pada tingkah laku yang Nampak dengan 

mempergunakan metode obyektif 

4. Sifatnya mekanis 

5. Mementingkan masa lalu. 

2.5 Materi Trigonometri 

Materi yang akan diteliti dalam penelitian adalah materi trigonometri  sub 

bab  aturan sinus, aturan cosinus, dan luas segitiga. Materi ini dalam KTSP 2006 

dipelajari di kelas X SMA semester II. Uraian materinya sebagai berikut. 

2.5.1 Aturan Sinus 

Dalam tiap segitiga ABC, perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut 

yang berhadapan dengan sisi itu mempunyai nilai yang sama, dirumuskan sebagai 

berikut. 
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2.5.2 Aturan Cosinus 

Pada segitiga A𝐵𝐶 berlaku aturan cosinus yang dapat dinyatakan dengan 

persamaan sebagai berikut. 

                  

                  

                  

Jika dalam 𝛥A𝐵𝐶 diketahui sisi-sisi          , maka besar sudut-sudut 

  𝐵 dan 𝐶 dapat ditentukan melalui persamaan 

      
        

   
 

     
        

   
  

      
        

   
 

2.5.3 Luas Segitiga 

a. Luas Segitiga dengan Dua Sisi dan Satu Sudut Diketahui 

Luas    𝐵𝐶 jika diketahui panjang dua sisi dan besar sudut yang diapit 

oleh kedua sisi itu dapat ditentukan dengan menggunakan salah satu 

rumus berikut. 
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b. Luas Segitiga dengan Dua Sudut dan Satu Sisi Diketahui 

Luas   𝐵𝐶 jika  diketahui  besar  dua  sudut  dan panjang  satu  sisi  

yang  terletak  di  antara  kedua  sudut  itu  dapat  ditentukan  dengan 

menggunakan salah satu rumus berikut. 

  
             

       
 

  
             

       
 

  
             

       
 

c. Luas Segitiga dengan Ketiga Sisinya Diketahui 

  √  (   )(   )(   ) 

2.6 Model Auditory Intellectually Repetition (AIR)  

Model Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) adalah model 

pembelajaran  yang  menganggap  bahwa  suatu  pembelajaran  akan  efektif  jika 

memperhatikan tiga hal, yaitu Auditory, Intellectually, dan Repetition. 

1)   Auditory 

Belajar  dengan  berbicara  dan  mendengar.  Dalam  pembelajaran,  

hendaknya peserta  didik  diajak  membicarakan  apa  yang  sedang  mereka  

pelajari, menerjemahkan  pengalaman  peserta  didik  dengan  suara.  Mengajak  

mereka berbicara saat memecahkan  masalah,  membuat model, mengumpulkan  

informasi, membuat  rencana  kerja,  menguasai  keterampilan,  membuat  

tinjauan  pengalaman belajar,  atau  menciptakan  makna-makna  pribadi  bagi  

diri  mereka  sendiri  (Meier, 2002: 97).  
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Beberapa contoh aktifitas auditory di dalam pembelajaran, antara lain: 

(1) membaca keras-keras; 

(2) mempraktikan  suatu  keterampilan  atau  memeragakan  sesuatu sambil 

mengucapkan secara terperinci apa yang sedang dikerjakan; 

(3) pembelajar  berpasang-pasangan  membincangkan  secara  terperinci  

apa yang baru mereka pelajari. 

(4) diskusi secara berkelompok untuk memecahkan suatu masalah 

       (Meier, 2002: 96). 

 

2)   Intellectually 

Belajar  dengan  memecahkan  masalah  dan  merenung.  Tindakan  

pembelajar yang melakukan sesuatu dengan pikiran mereka secara internal ketika 

menggunakan kecerdasan  untuk  merenungkan  suatu  pengalaman  dan  

menciptakan  hubungan, makna, rencana, dan nilai dari pengalaman tersebut. 

Meier (2002:100) menemukan bahwa   aspek   dalam   intellectually  dalam  

belajar   akan  terlatih   jika   peserta didik   dilibatkan   dalam   aktifitas   

memecahkan  masalah,   menganilisis pengalaman, mengerjakan perencanaan 

strategis, melahirkan gagasan kreatif, mencari dan menyaring informasi, 

menemukan pertanyaan, menciptakan model mental,   menerapkan   gagasan   

baru,  menciptakan   makna   pribadi   dan meramalkan implikasi suatu gagasan. 

Hal ini sejalan dengan teori belajar Bruner (Slameto,  2010:  11)  bahwa  dalam  

belajar  memerlukan  partisipasi  aktif  dari  tiap peserta didik melalui kegiatan 

eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang belum dikenal  atau  pengertian  yang  

mirip  dengan  yang  sudah  diketahui,  dan  mengenal dengan baik adanya 

perbedaan kemampuan.  

Beberapa  contoh  aktifitas  intellectually  di  dalam  pembelajaran  :  “(1)   



 25 

 

 

memecahkan  masalah;  (2)  melahirkan  gagasan  kreatif;  (3)  merumuskan 

pertanyaan” (Meier, 2002: 99).  

3)   Repetition 

Trianto  (2007:  22)  menyatakan  masuknya  informasi  ke  dalam  otak  

yang diterima  melalui  proses  penginderaan  akan  masuk  ke  dalam  memori  

jangka pendek,  penyimpanan  informasi  dalam  memori  jangka  pendek  

memiliki  jumlah dan  waktu  terbatas.  Proses  mempertahankan  ini  dapat  

dilakukan  dengan  adanya kegiatan  pengulangan  informasi  yang  masuk  ke  

dalam  otak.  Dengan  adanya latihan  dan  pengulangan  akan  membantu  dalam  

proses  mengingat,  karena semakin  lama  informasi  tersebut  tinggal  dalam  

memori  jangka  pendek,  maka semakin besar kesempatan memori tersebut 

ditransfer ke memori jangka panjang. 

Pengulangan  yang  dilakukan  tidak  berarti  dilakukan  dengan  bentuk 

pertanyaan  atau  pun  informasi  yang  sama,  melainkan  dalam  bentuk  

informasi yang bervariatif sehingga tidak membosankan. Dengan pemberian soal 

dan tugas, siswa  akan  mengingat informasi-informasi yang diterimanya.  

2.6.1 Langkah-langkah Pembelajaran AIR 

Menurut Meier (2002: 105-108), pembelajaran Auditory Intellectually 

Repetition (AIR) akan tercapai dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan baik 

jika empat tahap berikut dilaksanakan dengan baik. Empat tahapan tersebut adalah 

sebagai berikut. 
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(1) Tahap Persiapan 

Langkah ini dilakukan pada saat tahap pendahuluan dalam kegiatan belajar 

mengajar. Dalam langkah ini guru membangkitkan minat siswa dan perasaan 

positif untuk mengikuti pelajaran yang akan dilaksanakan. Hal-hal tersebut 

dilakukan untuk menyiapkan mereka agar dapat mengikuti kegiatan pembelajaran 

secara maksimal. 

(2) Tahap Penyampaian 

Setelah melakukan persiapan di kegiatan pendahuluan, guru selanjutnya 

memberikan penjelasan konsep kepada siswa. Memberi kesempatan siswa untuk 

menyimak, bertanya, dan menanggapi (auditory). 

(3) Tahap Pelatihan 

Setelah mengikuti kegiatan penyampaian tadi, guru kemudian memfasilitasi 

siswa untuk dapat terlibat dalam aktivitas-aktivitas intelektual. Hal ini dilakukan 

agar siswa lebih menyerap pengetahuan. Kegiatan adalah berupa diskusi dengan 

kelompok kecil (4-5), mengemukakan pendapat dan menyampaikan hasil diskusi. 

Yang kemudian membuat mereka mengalami pengalaman berpikir dan belajar 

serta keadaan lingkungan untuk dijadikan pengetahuan baru (auditory dan 

intellectually). 

(4) Tahap Menyampaikan Hasil 

Pada tahap ini siswa menerapkan pengetahuan baru yang mereka peroleh 

pada pekerjaan. Siswa mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh guru secara 

individu. Dengan diarahkan oleh guru siswa membuat kesimpulan secara lisan 
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tentang materi yang telah dibahas, sehingga hasil belajar akan melekat. 

(repetition).  

2.6.2 Implementasi Model AIR pada Pembelajaran Matematika 

Beberapa contoh aktivitas auditory di dalam pembelajaran yang 

dikemukakan oleh Huda (2013: 290) adalah: (1) melaksanakan diskusi kelas atau 

debat, (2) meminta siswa presentasi, (3) meminta siswa untuk membaca keras-

keras, (4) meminta siswa untuk mendiskusikan ide mereka secara verbal, (5) 

melaksanakan belajar kelompok. Sedangkan untuk karakteristik intellectually 

menurut Meier (2005) aktivitas-aktivitas intelektual adalah seperti: (1) 

memecahkan masalah, (2) menganalisis pengalaman, (3) mengerjakan 

perencanaan strategis, (4) memilih gagasan kreatif, (5) mencari dan menyaring 

informasi, (6) merumuskan pertanyaan, (7) menciptakan model mental, (8) 

menerapkan gagasan baru pada pekerjaan, (9) menciptakan makna pribadi, dan 

(10) meramalkan implikasi suatu gagasan. Dan kegiatan repetition dapat berupa 

mengajak siswa untuk menyebutkan dan menjelaskan kesimpulan yang diperoleh 

secara lisan atau dengan pemberian soal dan tugas. 

Dengan demikian, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, 

model pembelajaran AIR memiliki kelebihan-kelebihan bila dilaksanakan dalam 

proses pembelajaran, diantaranya adalah 

(1) Melatih pemahaman dan penggunaan kemampuan pemecahan masalah 

(Auditory). 

(2) Melatih siswa untuk menyelidiki, mengidentifikasi dan memecahkan 

masalah secara aktif dan kreatif (Intellectually). 
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(3) Memberi kesempatan siswa untuk mengingat kembali tentang materi yang 

telah dipelajari (Repetition). 

2.7 Kemampuan Pemecahan Masalah 

2.7.1 Pengertian Masalah Matematika 

Setiap  persoalan  yang  dihadapi  dalam  kehidupan  sehari-hari  tidak  

dapat sepenuhnya dikatakan masalah. Menurut Newell dan Simon, sebagaimana 

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

individu  ingin melakukan  sesuatu  tetapi  tidak  tahu  cara  atau  tindakan  yang  

diperlukan  untuk memperoleh  apa  yang dia inginkan. Hudojo, sebagaimana 

dikutip oleh Yuwono (2010:  35),  menyatakan  bahwa  sesuatu  disebut  masalah  

bagi  siswa  jika:  (1) pertanyaan  yang  dihadapkan  kepada  peserta  didik  harus  

dapat  dimengerti  oleh peserta didik tersebut, namun pertanyaan itu harus 

merupakan tantangan baginya untuk menjawab, dan (2) pertanyaan tersebut tidak 

dapat dijawab dengan prosedur rutin yang telah diketahui peserta didik.  

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

sebagai  situasi  yang  memiliki  tujuan  yang  jelas  tetapi  berhadapan  dengan 

halangan akibat kurangnya algoritma yang diketahui untuk menguraikannya agar 

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

menjelaskan masalah matematika dalam dua jenis, yaitu masalah mencari 

(problem to find) dan masalah membuktikan (problem to prove). Masalah mencari 

yaitu masalah yang bertujuan untuk mencari, menentukan, atau mendapatkan nilai 

objek tertentu yang tidak diketahui dalam soal dan memberi kondisi yang sesuai. 
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Sedangkan masalah membuktikan  yaitu  masalah  dengan  suatu  prosedur  untuk  

menentukan  suatu pernyataan benar atau tidak benar. 

Berdasarkan pengertian mengenai masalah dan masalah matematika di atas 

dapat disimpulkan bahwa masalah matematika merupakan merupakan situasi yang 

terhalang karena  belum diberikannya  algoritma dalam mencari solusi yang dicari 

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

bertujuan  untuk  mencari  nilai  yang  dicari  dan  masalah  yang  bertujuan  untuk 

membuktikan suatu pernyataan dalam matematika benar atau tidak benar. 

2.7.2 Pemecahan Masalah Matematika 

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

ini dikarenakan adanya kemungkinan bahwa orang lain tersebut pernah mendapati 

dan memecahkan masalah seperti seseorang tersebut. Suatu masalah yang datang 

pada  seseorang  mengakibatkan  orang  tersebut  agar  setidaknya  berusaha  

untuk menyelesaikan  masalah  yang  sedang  dihadapinya.  Sehingga  dia  harus 

menggunakan  berbagai  cara  seperti  berpikir,  mencoba,  dan  bertanya  untuk 

menyelesaikan masalahnya tersebut. Bahkan dalam hal ini, proses menyelesaikan 

masalah antara satu orang dengan orang yang lain kemungkinan berbeda.  

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

proses terencana yang perlu dilaksanakan agar memperoleh penyelesaian tertentu 

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

mendefinisikan  bahwa  pemecahan  masalah  sebagai  usaha  mencari  jalan  

keluar dari  suatu  kesulitan.  Menurut  Goldstein  dan  Levin  sebagaimana  

dikutip  oleh Rosdiana  &  Misu  (2013:  2),  pemecahan  masalah  telah  
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didefinisikan  sebagai proses kognitif tingkat tinggi  yang memerlukan  modulasi 

dan kontrol lebih dari keterampilan rutin atau dasar.  

Branca,  sebagaimana  dikutip  oleh  Syaiful  (2012:  37),  mengungkapkan 

bahwa (1) kemampuan pemecahan masalah merupakan tujuan umum pengajaran 

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

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

dalam kurikulum matematika; dan (3) pemecahan masalah merupakan 

kemampuan dasar dalam belajar matematika. Pada  saat  memecahkan  masalah  

matematika,  siswa  dihadapkan  dengan beberapa  tantangan  seperti  kesulitan  

dalam  memahami  soal.  Hal  ini  disebabkan karena  masalah  yang  dihadapi  

bukanlah  masalah  yang  pernah  dihadapi  siswa sebelumnya. 

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

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

memeriksa  kembali.   Pemecahan  masalah  Polya  dapat  dilihat  pada  Gambar  

2.1 berikut. 

 

Gambar  2.1 Tahap Kemampuan Pemecahan Masalah (Polya, 1975: 3) 

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

dirinci sebagai berikut. 
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1.  Memahami masalah (understand the problem) 

Tahap pertama pada penyelesaian masalah adalah memahami soal. Siswa perlu 

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

dan nilai-nilai yang  terkait  serta  apa  yang  sedang  mereka  cari.  Beberapa  

saran  yang  dapat  membantu siswa  dalam  memahami  masalah  yang  

kompleks:  (1) memberikan pertanyaan mengenai apa yang diketahui dan dicari, 

(2) menjelaskan masalah  sesuai  dengan  kalimat  sendiri,  (3)  

menghubungkannya  dengan  masalah lain  yang serupa,  (4) fokus pada bagian  

yang penting dari masalah tersebut, (5) mengembangkan model, dan (6) 

menggambar diagram. 

2.  Membuat rencana (devise a plan) 

Siswa  perlu  mengidentifikasi  operasi  yang  terlibat  serta  strategi  yang 

diperlukan untuk menyelesaikan masalah  yang diberikan. Hal ini bisa dilakukan 

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

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

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

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

analogi, dan (12) mengurutkan data/informasi.  

3.  Melaksanakan rencana (carry out the plan) 

Apa  yang  diterapkan  jelaslah  tergantung  pada  apa  yang  telah  

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

informasi  yang diberikan  ke  dalam bentuk  matematika;  dan  (2)  melaksanakan  

strategi  selama proses  dan  penghitungan  yang berlangsung.  Secara  umum  
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pada  tahap  ini  siswa perlu mempertahankan rencana yang sudah dipilih. Jika 

semisal rencana tersebut tidak bisa terlaksana, maka siswa dapat memilih cara 

atau rencana lain.  

4.  Melihat kembali (looking back) 

Aspek-aspek  berikut  perlu  diperhatikan  ketika  mengecek  kembali  langkah-

langkah  yang  sebelumnya  terlibat  dalam  menyelesaikan  masalah,  yaitu:  (1) 

mengecek  kembali  semua  informasi  yang  penting  yang  telah  teridentifikasi;  

(2) mengecek  semua  penghitungan  yang  sudah  terlibat;  (3)  

mempertimbangkan apakah  solusinya  logis;  (4)  melihat  alternatif  penyelesaian  

yang  lain;  dan  (5) membaca  pertanyaan  kembali  dan  bertanya  kepada  diri  

sendiri  apakah pertanyaannya sudah benar-benar terjawab.  

 Selanjutnya,  penelitian  ini  akan  menggunakan  tahap  pemecahan  

masalah Polya  yang  meliputi:  (a)  memahami  masalah/understand  the  

problem,  (b) membuat  rencana  penyelesaian/devise  a  plan,  (c)  melaksanakan  

rencana penyelesaian/carry  out  the  plan,  dan  (d)  melihat  kembali/looking  

back.  Hal  ini dimaksudkan  supaya  siswa  lebih  terampil  dalam  menyelesaikan  

masalah matematika,  yaitu  terampil  dalam  menjalankan  prosedur-prosedur  

dalam menyelesaikan  masalah  secara  cepat  dan  cermat  seperti  yang  

diungkapkan  oleh Hudojo sebagaimana dikutip oleh Yuwono (2010: 40). Selain 

itu, menurut Saad & Ghani  (2008:  121),  tahap  pemecahan  masalah  menurut  

Polya  juga  digunakan secara  luas  di  kurikulum  matematika  di  dunia  dan  

merupakan  tahap  pemecahan masalah yang jelas. 
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 Sementara  itu,  indikator  dari  tahap  pemecahan  masalah  menurut  Polya 

yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

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

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

dengan kalimat sendiri. 

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

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

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

mengurutkan informasi. 

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

diberikan  dalam  bentuk  kalimat  matematika,  dan  (b)  melaksanakan  

strategi selama proses dan penghitungan berlangsung.  

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

penghitungan  yang  terlibat,  (b)  mempertimbangkan  apakah  solusinya  

logis, (c)  melihat  alternatif  penyelesaian  yang  lain,  (d)  membaca  

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

terjawab. 

2.8 Penelitian yang Relevan 

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

Pemecahan  Masalah  Matematika  Siswa  Kelas  VII-A  SMP  Negeri  1 

Kepahiang Tentang Bangun Datar Siswa dengan Teori Van Hielle” diperoleh 

bahwa distribusi kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VII-A merata 

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

melaksanakan rencana penyelesaian, dan memeriksa kembali hasil. Tingkat II 

berarti  siswa  sudah  mampu  memahami  masalah  akan  tetapi  belum  

mampu menyusun  rencana  penyelesaian,  melaksanakan  rencana 

penyelesaian,  dan memeriksa kembali hasil. Tingkat III berarti siswa sudah 

mampu memahami masalah,  menyusun  rencana  penyelesaian,  melaksanakan  

rencana penyelesaian tetapi belum memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 

Tingkat IV  berarti  siswa  sudah  mampu  memahami  masalah,  menyusun  

rencana penyelesaian  masalah,  melaksanakan  rencana  penyelesaian,  dan  

memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 

2. Hardiyanti (2013) dengan penelitian tentang “Pengaruh Penggunaan Model 

Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Kelas X” diperoleh bahwa Adanya  pengaruh  yang  signifikan terhadap 

hasil  belajar  siswa  kelas  X  SMA Laboratorium  Undiksha  Singaraja yang  

diberikan perlakuan  dengan  menggunakan  model pembelajaran  Auditory  

Intellectually  Repetition (AIR) untuk materi Microsoft Word 2010. 

3. Burhan (2014) dengen penelitian tentang “Penerapan Model Pembelajaran AIR 

pada Pembelajaran Matematika Siswa Kelas VIII SMPN 18 Padang” diperoleh 

bahwa kemampuan    pemahaman  konsep  matematika  siswa dengan  model  

pembelajaran  AIR  lebih    baik    daripada kemampuan  pemahaman  konsep  

matematika  siswa dengan pembelajaran  konvensional. 
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2.9 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran matematika di sekolah memiliki tujuan agar keterampilan dan 

kemampuan para siswa dapat berkembang dengan  baik sebagaimana diharapkan, 

yaitu menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Salah satu 

keterampilan dan kemampuan yang harus dimiliki siswa yaitu kemampuan 

pemecahan masalah. Hal ini disebabkan karena kehidupan sehari-hari manusia 

tidak lepas dari masalah. Sehingga manusia perlu mencari solusi agar tidak 

dikalahkan oleh kehidupan. Meskipun pemecahan masalah sangat penting, tetapi 

kemampuan pemecahan masalah siswa masih kurang. Hal ini terlihat dari hasil 

PISA dan TIMSS, hasil penelitian dan wawancara dengan salah satu guru 

matematika. Hasil PISA ((Programme for International Student Assesment) hanya 

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

dan mengkomunikasikan hasil temuannya. Ini berarti presentase siswa yang 

mampu memecahkan masalah dengan strategi dan prosedur yang benar masih 

sedikit jika dibandingkan dengan presentase siswa yang menyelesaikan masalah 

dengan menggunakan rumus. Berdasarkan penelitian dan juga wawancara dengan 

salah satu guru matematika, diperoleh bahwa siswa masih mengalami kesulitan 

dalam memecahkan masalah matematika. Siswa cenderung menggunakan rumus 

cepat dan tidak melaksanakan prosedur pemecahan masalah dengan baik. Agar 

kemampuan pemecahan masalah siswa dapat tercapai dengan maksimal, maka 

diperlukan model pembelajaran yang inovatif, model yang akan diterapkan dalam 

penelitian ini adalah model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR). 

Dalam pembelajaran model Auditory Intellectually Repetition (AIR), guru 
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menerapkan empat tahapan yang sesuai dengan strategi pemecahan masalah. Hal 

ini dimaksudkan supaya siswa lebih terampil dalam menyelesaikan masalah 

matematika, yaitu terampil dalam menjalankan prosedur-prosedur menyelesaikan 

masalah secara cepat dan cermat.  

Berdasarkan alasan tersebut, dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa berdasarkan 

pengelompokkan pengetahuan siswa. Sementara kerangka berpikir penelitian ini 

disajikan pada Gambar 2.2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir Penelitian 

Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa 

Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Masih Rendah 

Model Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) 

Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Terasah dan 

Mencapai Ketuntasan 

Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa kelas X menurut Polya 

Memahami masalah  

Membuat rencana 

Melaksanakan rencana 

Melihat kembali 

Menentukkan kedudukan siswa dalam 

kelompok 

Atas   

Sedang 

Bawah  

Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas X dalam pembelajaran model Auditory Intellectually 

Repetition (AIR) 

 

Deskripsi Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas X dalam pembelajaran model Auditory Intellectually 

Repetition (AIR) untuk setiap kelompok 
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2.10 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan  kajian  teori  dan  kerangka  berpikir  di  atas  maka  peneliti 

mengambil hipotesis yaitu persentase  banyaknya  siswa  yang  memperoleh  nilai  

kemampuan pemecahan  masalah  sekurang-kurangnya  75  dalam  pembelajaran 

model Auditory Intellectually Repetiton (AIR)  lebih dari atau sama dengan 85%. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed methods. 

Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua 

bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan 

penelitian kuantitatif. Menurut Creswell sebagaimana dikutip oleh Sirnayatin 

(2013) penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang 

mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif.  

Menurut pendapat Sugiyono (2013: 39) menyatakan bahwa metode  

penelitian tidak dapat digabungkan karena padigmanya berbeda. Tetapi dalam 

penelitian kuantitatif dapat menggabungkan penggunaan teknik pengumpulan data 

(bukan metodenya), seperti penggunaan triangulasi pada penelitian kualitatif. 

Menurut Creswell sebagaimana dikutip oleh Sirnayatin (2013), strategi-

strategi dalam mixed methods, yaitu: 

1. Strategi metode campuran sekuensial/ bertahap (sequential mixed methods) 

merupakan strategi bagi peneliti untuk menggabungkan data yang ditemukan 

dari satu metode dengan metode lainnya. Strategi ini dapat dilakukan dengan 

interview terlebih dahulu untuk mendapatkan data kualitatif, lalu diikuti 

dengan data kuantitatif dalam hal ini menggunakan survey. Strategi ini dibagi 

menjadi tiga bagian, yaitu: 

38 
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a. Strategi eksplanatoris sekuensial. Dalam strategi ini tahap pertama adalah 

mengumpulkan dan menganalsis data kuantitatif kemudian diikuti oleh 

pengumpulan dan menganalisis data kualitatif yang dibangun berdasarkan 

hasil awal kuantitatif.  

b. Strategi eksploratoris sekuensial. Strategi ini kebalikan dari strategi 

ekspalanatoris sekuensial, pada tahap pertama peneliti mengumpulkan dan 

menganalisis data kualitatif kemudian mengumpulkan dan menganalisis 

data kuantitatif pada tahap kedua yang didasarkan pada hasil dari tahap 

pertama.  

c. Strategi transformatif sekuensial. Pada Strategi ini peneliti menggunakan 

perspektif teori untuk membentuk prosedur-prosedur tertentu dalam 

penelitian. Dalam model ini, peneliti boleh memilih untuk menggunakan 

salah satu dari dua metode dalam tahap pertama, dan bobotnya dapat 

diberikan pada salah satu dari keduanya atau dibagikan secara merata pada 

masing-masing tahap penelitian.  

2. Strategi metode campuran konkuren/sewaktu waktu (concurrent mixed 

methods) merupakan penelitian yang menggabungkan antara data kuantitatif 

dan data kualitatif dalam satu waktu. Terdapat tiga strategi pada strategi 

metode campuran konkuren ini, yaitu: 

a. Strategi triangulasi konkuren. Dalam strategi ini, peneliti mengumpulkan 

data kuantitatif dan data kualitatif dalam waktu bersamaan pada tahap 

penelitian, kemudian membandingkan antara data kualitatif dengan data 

kuantitatif untuk mengetahui perbedaan atau kombinasi.  
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b. Strategi embedded konkuren. Strategi ini hampir sama dengan model 

triangulasi konkuren, karena sama-sama mengumpulkan data kualitatif dan 

kuantitatif dalam waktu yang bersamaan. Membedakannya adalah model ini 

memiliki metode primer yang memandu proyek dan data sekunder yang 

memiliki peran pendukung dalam setiap prosedur penelitian. Metode 

sekunder yang kurang begitu dominan/berperan (baik itu kualitatif atau 

kuantitatif) ditancapkan (embedded) ke dalam metode yang lebih dominan 

(kualitatif atau kuantitatif).  

c. Strategi transformatif konkuren. Seperti model transformatif sekuensial 

yaitu dapat diterapkan dengan mengumpulkan data kualitatif dan data 

kuantitatif secara bersamaan serta didasarkan pada perspektif teoritis 

tertentu. 

3. Prosedur metode campuran transformatif (transformative mixed methods) 

merupakan prosedur penelitian dimana peneliti menggunakan kacamata 

teoritis sebagai perspektif overaching yang didalamnya terdiri dari data 

kualitatif dan  data kuantitatif. Perspektif inilah yang nantinya akan 

memberikan kerangka kerja untuk topik penelitian, teknik pengumpulan 

data, dan hasil yang diharapkan dari penelitian.  

Dalam penelitian ini menggunakan strategi metode campuran 

sekuensial/bertahap (sequential mixed method) terutama strategi eksplanatoris 

sekuensial. Dalam penelitian ini pada tahap pertama mengumpulkan dan 

menganalisis data kuantitatif dalam menjawab rumusan masalah pertama apakah 

kemampuan pemecahan masalah siswa SMA kelas X dalam model pembelajaran 
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Auditory Intellectually Repetition (AIR) mencapai ketuntasan  klasikal. Kemudian 

diikuti oleh pengumpulan dan menganalisis data kualitatif yang dibangun 

berdasarkan hasil awal kuantitatif dalam menjawab rumusan masalah kedua, yaitu 

bagaimana deskripsi kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X SMA pada 

materi trigonometri dalam pembelajaran model Auditory Intellectually Repetition 

(AIR). 

3.2 Desain Penelitian  

Menurut McMillan dalam Sirnayatin (2013), jenis desain penelitian pada 

penelitian mixed methods dibagi menjadi tiga yaitu sequential explanatory 

designs, sequential exploratory designs, dan concurrent triangulation designs. 

Pertama, sequential explanatory designs, pengumpulan data kuantitatif dan 

kualitatif dilaksanakan dalam dua tahap, dengan penekanan utama pada metode 

kuantitatif. Kedua, sequential exploratory designs yaitu pengumpulan data 

kualitatif dilakukan pertama kali dan dianalisis, kemudian data kuantitatif 

dikumpulkan dan dianalisis. Jenis sequential exploratory lebih menekankan pada 

kualitatif. Ketiga adalah concurrent triangulation designs (juga disebut desain 

integrantive atau konvergen) di mana peneliti secara bersamaan mengumpulkan 

data kuantitatif dan kualitatif, menggabungkan dalam analisis metode analisis data 

kuantitatif dan kualitatif, dan kemudian menafsirkan hasilnya bersama-sama 

untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dari fenomena yang menarik. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sequential 

explanatory, yaitu dalam strategi ini tahap pertama adalah mengumpulkan dan 

menganalisis data kuantitatif kemudian diikuti oleh pengumpulan dan 
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menganalisis data kualitatif yang dibangun berdasarkan hasil awal kuantitatif. 

Alasan pemilihan pendekatan penelitian tersebut adalah bahwa kedua jenis 

penelitian tersebut saling memperkuat dan saling melengkapi sehingga akan 

dicapai hasil penelitian yang tidak hanya obyektif, terstruktur dan terukur namun 

akan dicapai juga hasil penelitian yang mendalam dan faktual.  

Pada penelitian ini, data kuantitatif dianalisis terlebih dulu, selanjutnya 

dilakukan analisis data kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui 

apakah rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa SMA kelas X dalam 

pembelajaran model Auditory Intellectually Repetition (AIR) mencapai ketuntasan 

nilai KKM. Sedangkan metode kualitatif digunakan untuk memperoleh jawaban 

atas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana deskripsi kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas X SMA pada materi trigonometri dalam 

pembelajaran model Auditory Intellectually Repetition (AIR). Data kualitatif ini 

didapatkan melalui wawancara dengan partisipan secara mendalam.  

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 23 Februari hingga 7 April tahun 

2016 bertempat di SMA Negeri 9 Semarang, yang beralamat di Jalan Cemara 

Raya Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. 

3.4 Subjek Penelitian 

Menurut  Patton  (1990:  184),  “There  are  no  rules  for  sample  size  in 

qualitative inquiry. Sample size depends on what you want to know, the purpose 

of the inquiry, what's at stake, what will be useful, what will have credibility, and 

what  can  be  done  with  available  time  and  resources.”  Hal  ini  berarti  tidak  



 43 

 

 

ada aturan  khusus  mengenai  jumlah  subjek  penelitian  kualitatif.  Subjek  

dalam penelitian ini adalah 6 siswa kelas X-6 SMA Negeri 9 Semarang, yang 

dipilih 2 siswa dari masing-masing kelompok atas, sedang, dan rendah. 

Pemilihan  kelas  didasarkan  pertimbangan  guru  matematika  yang 

mengampu kelas X di SMA Negeri 9 Semarang. Sedangkan cara pengambilan 

subjek  penelitian  dalam  penelitian  ini  dengan  cara  purposive  sample  (sampel 

bertujuan) yang dipilih berdasarkan tujuan yang hendak dicapai yaitu mengetahui 

kemampuan  pemecahan  masalah  siswa  dari  tiap-tiap kelompok . Subjek dalam 

penelitian ini dipilih dengan mempertimbangkan penjelasan guru  mengenai  

kemampuan  siswa  mengemukakan  pendapat  atau  jalan  pikiran secara lisan.   

3.5 Teknik Penentuan Subjek Penelitian 

Subjek  penelitian  yang  dipilih  adalah  subjek  penelitian  yang  dapat 

memberikan informasi sebanyak mungkin dalam penelitian ini. Penentuan subjek 

penelitian didasarkan pada hasil tes  kemampuan  pemecahan  masalah  siswa.  

Hasil tes kemampuan pemecahan masalah dikategorikan  menjadi  tiga kelompok  

yaitu  kelompok atas, sedang, dan bawah. Peneliti akan mengelompokkan 

kedudukan siswa berdasarkan standar deviasi.  

Menurut (Arikunto, 2009)  yang dimaksud dengan penentuan kedudukan 

siswa dengan standar deviasi adalah penentuan kedudukan dengan membagi 

kelas atas kelompok-kelompok. Tiap kelompok dibatasi oleh suatu standar 

deviasi tertentu. Penentuan kedudukan dengan standar deviasi dalam penelitian 

ini dengan pengelompokkan atas 3 ranking. Langkah-langkah dalam  menentukan 

kedudukan siswa dalam 3 ranking, sebagai berikut: 
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(1) Menjumlah skor semua siswa 

(2) Mencari nilai rata-rata dan simpangan baku  

(3) Menentukan batas-batas kelompok. 

- Kelompok Atas 

Semua siswa yang mempunyai skor sebanyak skor rata-rata plus satu 

standar deviasi ke atas. 

- Kelompok Sedang 

Semua siswa yang mempunyai skor antara -1 SD dan +1 SD. 

- Kelompok Bawah 

Semua siswa yang mempunyai skor -1 SD dan yang kurang dari itu. 

Perhitungan rata-rata dan simpangan baku (standar deviasi) langsung dari angka 

(skor) kasar menggunakan rumus, 

Mencari rata-rata (Mean) 

 ̅  
∑ 

 
 

Jadi untuk mencari nilai rata-rata, tinggal menjumlah semua skor kemudian 

dibagi dengan banyaknya siswa yang memiliki skor itu. 

Mencari Standar Deviasi 

 𝐷   √
∑  

 
 (

∑ 

 
)

 

 

di mana 

SD = Standar Deviasi 

∑  

 
 = tiap skor dikuadratkan lalu dijumlahkan kemudian dibagi N 
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(
∑ 

 
)
 

 = semua skor dijumlahkan, dibagi N, lalu dikuadratkan 

Selanjutnya dari hasil pengelompokan tes  kemampuan  pemecahan  

masalah,  setiap  kelompok siswa dipilih 2 subjek penelitian secara  purposive 

sample. Subjek dipilih dengan mempertimbangkan penjelasan guru mengenai 

kemampuan siswa mengemukakan pendapat  atau  jalan  pikiran  secara  lisan.  

Subjek  penelitian  yang  telah  terpilih secara  purposive  selanjutnya  akan  

dianalisis  kemampuan  pemecahan  masalah matematikanya sesuai dengan hasil 

pekerjaan tes kemampuan pemecahan masalah pada materi trigonometri. 

Pemilihan  subjek  penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Pemilihan Subjek Penelitian 

Pembelajaran model AIR di kelas 

Tes kemampuan pemecahan masalah 

Penentuan kedudukan siswa dalam 

kelompok 

Pengecekan 

 ulang  

Diperoleh lebih dari seorang siswa 

untuk setiap kelompok 

Dipilih 2 subjek untuk kelompok 

Selesai 

Apakah setiap 

kelompok telah terisi 

subjek 
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3.6 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Data merupakan hal yang terpenting dalam suatu penelitian. Tanpa adanya 

data maka suatu penelitian tidak akan berjalan. Data dapat diperoleh dari sumber 

data. Sumber data dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber 

sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pada penelitian yang akan 

dilaksanakan ini, menggunakan sumber data primer.  

Data primer ini merupakan data tertulis dari hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah dan hasil wawancara dengan siswa yang menjadi subjek 

penelitian. Data deskripsi kemampuan pemecahan masalah siswa berupa uraian 

mengenai tahap kemampuan pemecahan masalah dari kelompok atas, sedang, dan 

bawah. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

3.7.1 Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data nama siswa  kelas X-5 

sebagai kelas uji coba dan kelas X-6 sebagai kelas penelitian, yang diperlukan 

sebagai data penelitian. 

3.7.2 Tes 

 Arikunto  (2009:  53)  mengemukakan  tes  merupakan  suatu  alat  atau 

prosedur  yang  digunakan  untuk  mengetahui  atau  mengukur  sesuatu  dalam 

suasana,  dengan  cara  dan  aturan-aturan  yang  sudah  ditentukan.  Metode  tes 

digunakan untuk mendapatkan nilai kemampuan pemecahan  masalah siswa  kelas 
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penelitian. Tes dilakukan setelah siswa memperoleh pembelajaran materi 

trigonometri model Auditory Intellectually Repetition (AIR). Sebelum dilakukan 

tes, soal terlebih dahulu diujicobakan pada kelas uji coba. Uji coba dilakukan 

untuk mengetahui tingkat kesahihan dan keabsahan tes yang meliputi reliabilitas, 

taraf kesukaran dan daya pembeda dari tiap-tiap butir soal. Tes yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa soal tes bentuk uraian. Sebelum  tes  diberikan,  

terlebih  dahulu  diujicobakan  pada  kelas  uji  coba  untuk mengetahui  validitas,  

reliabilitas,  daya  pembeda,  dan  taraf  kesukaran  butir  soal tes. 

3.7.3 Wawancara 

Menurut  Moleong  (2007:  186)  wawancara  adalah  percakapan  dengan 

maksud  tertentu.  Percakapan  ini  dilakukan  oleh  dua  pihak,  yaitu 

pewawancara (interviewer)  yang mengajukan pertanyaan  dan terwawancara  

(interviewer)  yang memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  tersebut.  Wawancara  

dalam  penelitian  ini digunakan  untuk  memperoleh  data  secara  langsung  

mengenai  kemampuan siswa dalam hal memecahkan masalah.  Esterberg dalam  

Sugiyono  (2010:  319-320)  mengemukakan  beberapa  macam  wawancara, yaitu 

wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur.  

Wawancara  terstruktur  digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan  data,  

bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diperoleh. Oleh  karena  itu  dalam  melakukan  wawancara,  peneliti  telah  

menyiapkan instrumen  penelitian  berupa  pertanyaan-pertanyaan  tertulis  yang  

alternatif jawabannya  pun  telah  disiapkan.  Dengan  wawancara  terstruktur  ini  

setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan peneliti mencatatnya. 
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Wawancara semiterstruktur termasuk dalam kategori in-depth interview, di  

mana  dalam  pelaksanaannya  lebih  bebas  bila  dibandingkan  dengan  

wawancara terstruktur.  Tujuan  dari  wawancara  jenis  ini  adalah  untuk  

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat  dan  ide-idenya.  Dalam  melakukan  wawancara,  

peneliti  perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan 

oleh responden. 

Wawancara  tidak  terstruktur  adalah  wawancara  yang  bebas  di  mana 

peneliti  tidak  menggunakan  pedoman  wawancara  yang  telah  tersusun  secara 

sistematis  dan  lengkap  untuk  pengumpulan  data.  Pedoman  wawancara  yang 

digunakan  hanya  berupa  garis-garis  besar  permasalahan  yang  akan  

ditanyakan. Dalam  wawancara  tidak  terstruktur,  peneliti  belum  mengetahui  

secara  pasti  apa yang  akan  diperoleh,  sehingga  peneliti  lebih  banyak  

mendengarkan  apa  yang diceritakan oleh responden. 

Peneliti  menggunakan  pedoman  wawancara  sebagai  acuan  dalam 

pelaksanaan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap subjek penelitian dengan 

menggunakan  audio  recorder  sebagai  alat  perekam  sehingga  hasil  

wawancara menunjukkan  keabsahan  dan  dapat  diorganisir  dengan  baik  untuk  

analisis selanjutnya. Perekaman dilakukan secara bergiliran. Artinya wawancara 

dilakukan satu  persatu  secara  bergantian  sehingga  peneliti  mudah  

menyimpulkan kemampuan  pemecahan  masalah  setiap  siswa  dalam  

menyelesaikan  butir  soal pada materi trigonometri. 
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3.8 Prosedur Penelitian 

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

pada Gambar 3.3 berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Tahap-tahap Pelaksanaan Penelitia 

Melihat Latar Subjek 

Mempersiapkan Instrumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Instrumen Tes Kemampuan 

Pemecahan Masalah, dan Pedoman Wawancara 

Validasi Instrumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Instrumen Tes Kemampuan Pemecahan 

Masalah, dan Pedoman Wawancara 

Proses Pembelajaran model AIR disertai Penyelesaian soal pemecahan masalah dengan Mengacu 

Pada Tahap Kemampuan Pemecahan Masalah Polya dan Pengamatan Peneliti 

Pelaksanaan Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Pengelompokkan siswa berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah   

Penentuan Subjek Wawancara Kemampuan Pemecahan Masalah 

 

Analisis Data 

Pendiskripsian Kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X dalam pembelajaran model AIR 

Penarikan Kesimpulan 
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3.9 Instrumen Penelitian 

3.9.1 Tes 

Materi  yang  digunakan  untuk  menyusun  soal  tes  adalah  materi  aturan 

sinus, cosinus, dan luas segitiga yang berbentuk soal uraian. 

Langkah-langkah pengembangan tes untuk mengukur tingkat kemampuan 

pemecahan masalah sebagai berikut: 

1. Menentukan bentuk soal yang digunakan yaitu soal uraian. 

2. Menentukan banyaknya jumlah soal dan alokasi waktu untuk mengerjakan 

tes. 

3. Menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan indikator tujuan pembelajaran dan 

indikator kemampuan pemecahan masalah.  

4. Menyusun butir soal sesuai dengan kisi-kisi. 

5. Mereview dan merevisi soal. 

6. Membuat kunci jawaban soal dan pedoman penskoran 

7. Melakukan validasi soal oleh dosen pembimbing. 

8. Melakukan uji coba soal. 

9. Menganalisis hasil uji coba soal, meliputi hal validitas, reliabilitas, daya 

pembeda, dan taraf kesukaran. 

10. Memperbaiki dan menetapkan soal berdasarkan hasil analisis uji coba soal. 

3.9.2 Pedoman Wawancara 

Pedoman  wawancara  digunakan  sebagai  acuan  dalam  melakukan 

wawancara  kepada  subjek  penelitian  setelah  menyelesaikan  soal  tes  

kemampuan  pemecahan  masalah  yang  diberikan. Pedoman  wawancara  ini  
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bersifat  semi  terstruktur.  Wawancara  semi  terstruktur menurut Sugiyono 

(2010: 320) dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan  wawancara  

terstruktur.  Tujuan  dari  wawancara  jenis  ini  adalah  untuk menemukan  

permasalahan  secara  lebih  terbuka,  di  mana  pihak  yang  diajak wawancara 

diminta pendapat dan ide-idenya. 

3.10 Analisis Instrumen Penelitian Tes 

Instrumen  tes  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  berupa  soal 

untuk  mengukur  kemampuan  pemecahan  masalah  yang  berbentuk  uraian. 

Instrumen  tersebut  harus  dimantapkan  kualitasnya  melalui  suatu  

langkah  yang disebut uji coba. Sebelum diberikan kepada  siswa  pada  kelas 

penelitian,  soal-soal tersebut diuji cobakan terlebih dahulu kepada  siswa kelas uji 

coba. Dari data hasil uji coba perangkat tes dipilih butir soal yang memenuhi 

validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukaran yang menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

3.10.1 Validitas Tes 

Menurut Arikunto (2009:66) tes disebut valid jika memenuhi kriteria 

validitas isi, validitas konstruk, validitas empiris, dan validitas prediksi. Berkaitan 

dengan penelitian ini, tes yang disusun tidak bersifat prediktif karena tes ini 

bertujuan untuk mengetahui gambaran kemampuan pemecahan masalah siswa, 

dan tidak untuk memprediksi suatu apapun. 

Validitas isi berkaitan dengan mampu tidaknya tes ini mengukur 

ketercapaian tujuan yang telah dirumuskan. Sedangkan validitas konstruk 

berkaitan dengan kemampuan masing-masing butir soal untuk membangun tujuan 
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tes. Tujuan tes dapat tercapai jika setiap butir tes mampu mengukur indikator 

yang berkaitan. Untuk mengetahui validitas isi dan validitas konstruk kemudian 

dilakukan pengecekan oleh pakar dalam hal ini adalah dosen pembimbing dan 

guru pengampu. Sementara validitas empiris dilakukan melalui hasil tes uji coba. 

Validitas  didefinisikan  sebagai  ukuran  seberapa  cermat  suatu  tes 

melakukan fungsi ukurnya. Jadi untuk dikatakan valid tes harus mengukur sesuatu  

dan melakukannya dengan cermat. Untuk mengetahui butir soal digunakan rumus 

korelasi product moment sebagai berikut: 

    
  ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) 
 

Keterangan : 

    : koefisien korelasi butir soal 

  : banyaknya peserta tes 

  : skor butir soal 

  : skor total 

Setelah diperoleh harga       kemudian dibandingkan dengan          dengan 

taraf signifikan     .  Jika                maka  soal  dikatakan  valid  dan 

sebaliknya.  

Berdasarkan hasil uji coba soal tes kemampuan pemecahan masalah yang 

telah dilaksanakan diperoleh         untuk N = 35 dan taraf signifikan      

adalah 0,334. Pada analisis hasil uji coba soal tes kemampuan pemecahan masalah 
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dari 9 butir soal uraian diperoleh 9 butir soal tersebut valid karena             . 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 31. 

3.10.2 Reliabilitas 

Selain validitas, suatu tes juga harus reliabel. Tes ini dikatakan reliabel jika 

mampu memberikan hasil yang tetap sesuai dengan kenyataannya. Untuk 

mengetahui reliabilitias tes menggunakan rumus alpa sebagai berikut: 
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Keterangan : 

r11  : Reliabilitas instrumen yang dicari 

n  : Banyaknya butir soal 

N  : Jumlah peserta 

X  : Skor tiap butir soal 

i  : Nomor butir soal 

2

t   : Varians total 

Kriteria pengujian reliabilitas tes adalah setelah didapat koefisien korelasi 

yaitu     kemudian dikonsultasikan dengan tabel r product moment dengan taraf 

signifikansi  , dan jika            maka item tes yang diujicobakan tersebut 

reliabel.  
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Berdasarkan hasil analisis uji coba soal tes kemampuan pemecahan masalah 

diperoleh nilai     sebesar  0,793 dan         = 0,334 maka           , sehingga 

item tes yang diujicobakan tersebut reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 32. 

3.10.3 Tingkat Kesukaran 

Menurut  Arifin  (2012:147),  tingkat  kesukaran  soal  adalah  peluang  

untuk menjawab  benar  suatu  soal  pada  tingkat  kemampuan  tertentu  yang  

bisa dinyatakan  dengan  indeks.  Rumus  yang  digunakan  untuk  mencari  

tingkat kesukaran soal uraian adalah sebagai berikut. 

          
                                            

                               
 

   (                 )  
         

                       
 

Untuk  menginterpolasikan  tingkat  kesukaran  soal  digunakan  tolak  ukur  

sebagai berikut. 

Kriteria: 

             :soal sukar 

             :soal sedang 

             :soal mudah 

(Arifin, 2012: 147-148). 

Berdasarkan  perhitungan  tingkat  kesukaran  soal  diperoleh  7  soal  

dengan kriteria sedang yaitu soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 8, dan 9. Selain itu diperoleh 

2 soal dengan kriteria mudah yaitu soal nomor 6 dan 7.  Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 34. 
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3.10.4 Daya Pembeda 

Menurut Arifin  (2012: 145), daya pembeda soal adalah kemampuan suatu 

soal  untuk  membedakan  antara  siswa  yang  pandai  (menguasai  materi) 

dengan siswa  yang kurang pandai  (kurang/tidak menguasai materi).  Untuk 

menguji daya pembeda, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut. 

1.  Menghitung jumlah skor total tiap siswa. 

2.  Mengurutkan skor total mulai dari skor terbesar sampai dengan skor terkecil. 

3.  Menetapkan 27%  skor terbesar sebagai kelompok atas dan 27% skor terkecil  

sebagai kelompok bawah.  

4.  Menghitung  rata-rata  skor  untuk  masing-masing  kelompok  (kelompok  atas 

maupun kelompok bawah). 

5. Menghitung daya pembeda soal dengan rumus: 

𝐷  
 ̅    ̅ 𝐵

             
 

Keterangan: 

DP : daya pembeda 

 ̅   : rata-rata kelompok atas 

 ̅ 𝐵 : rata-rata kelompok bawah 

Tabel 3.1 Kategori Daya Pembeda 

Daya Pembeda (DP) Klasifikasi 

DP       Sangat baik 

     𝐷        Baik 

     𝐷        Cukup 

𝐷        Kurang baik 

(Arifin, 2012: 146) 
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Berdasarkan perhitungan daya pembeda soal, diperoleh 3 soal dengan 

klasifikasi sangat baik yaitu soal nomor 1, 3, dan  9.  Selain itu diperoleh 3 soal 

dengan klasifikasi baik yaitu soal nomor 5, 6, dan 8. Sedangkan 3 soal dengan 

klasifikasi kurang baik yaitu soal nomor 2, 4, dan 7. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 33. 

3.11 Teknik Analisis Data 

3.11.1 Analisis Data Kuantitatif 

3.11.1.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data kemampuan 

pemecahan masalah pada kelas penelitian berdistribusi normal atau tidak. Jika 

data berdistribusi normal, maka perhitungan yang digunakan adalah statistik 

nonparametris. Perhitungan dilakukan dari data nilai tes kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas penelitian. Dalam penelitian ini data diuji normalitasnya 

menggunakan bantuan program SPSS 16.0. Hipotesisnya sebagai berikut. 

    data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

    data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Kriteria pengujiannya    diterima jika nilai sig        

3.11.1.2 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah proporsi siswa yang 

kemampuan pemecahan masalahnya mencapai nilai lebih dari 75 dengan model 

Auditory Intellectually Repetition (AIR) mencapai lebih dari 85%. Untuk menguji 

hipotesis ini, akan digunakan uji proporsi pihak kiri, hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut. 
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           (siswa yang mendapatkan nilai hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah lebih dari 75 dengan menggunakan model Auditory Intellectually 

Repetition (AIR) lebih dari atau sama dengan 85%) 

           (siswa yang mendapatkan nilai hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah lebih dari 75 dengan menggunakan model Auditory Intellectually 

Repetition (AIR) kurang dari 85%) 

Untuk mengujinya menggunakan statistik z sebagai berikut. 

  

 
    

√  
(    )

 

 

Keterangan: 

   : nilai z hitung 

  : banyaknya siswa yang tuntas 

  : jumlah siswa keseluruhan 

  : nilai ketuntasan klasikal minimal yang telah ditentukan. 

Kriteria yang digunakan adalah    ditolak jika                , dimana        

Didapat dari distribusi bormal baku dengan peluang (     ) dengan     . 

(Sudjana, 2005: 234). 

3.11.2 Analisis Data Kualitatif 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, mejabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 
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diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2014: 89). Teknik analisis data yang 

akan digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis sebelum di lapangan dan 

analisis selama di lapangan Model Miles dan Huberman, yaitu data reduction, 

data display, dan conclusion drawing/ verification. Namun, sebelum mereduksi 

data, data yang masih berbentuk verbal, akan di transkrip terlebih dahulu agar 

memudahkan dalam analisis. Berikut ini model interaktif dalam analisis data 

menurut Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono (2014:92). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Komponen dalam analisis data (interactive model) 

3.11.2.1 Membuat Transkrip Data Verbal 

Dari data proses tes lisan dan wawancara terhadap beberapa subjek 

penelitian yang terkumpul dalam bentuk data verbal dalam media elektronik 

berupa rekaman audio maupun rekaman visual. Untuk memudahkan analisis hasil 

tes lisan dan wawancara, maka peneliti melakukan transkripsi data dengan 

memperhatikan segala aspek di dalam tes lisan dan wawancara yang ada. 

Transkripsi akan memberikan data terkait kemampuan pemecahan masalah siswa. 

3.11.2.2 Mereduksi Data 

Reduksi  data  mengarah  kepada  proses  menyeleksi,  memfokuskan, 

menyederhanakan,  mengabstraksikan,  serta  mentransformasikan  data  mentah 

Data Collection 

Data Reduction 

Data Display 

Conclusions: 

drawing/verifying 
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yang ditulis pada catatan lapangan yang diikuti dengan perekaman. Tahap reduksi 

data dalam penelitian ini meliputi: 

1.    Mengoreksi  hasil  tes  kemampuan  pemecahan  masalah  siswa yang 

kemudian dikelompokkan menjadi tiga,  untuk  menentukan  siswa yang 

akan dijadikan sebagai subjek penelitian.  

2.   Hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa yang akan dijadikan 

sebagai subjek penelitian yang merupakan data mentah ditransformasikan 

pada catatan sebagai bahan untuk wawancara. 

3.   Hasil wawancara disederhanakan menjadi susunan bahasa yang baik dan 

rapi yang kemudian diolah agar menjadi data yang siap digunakan.  

3.11.2.3 Penyajian Data 

 Penyajian data dilakukan dengan memunculkan kumpulan data yang sudah 

terorganisir dan terkategori yang memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan. 

Data yang disajikan berupa hasil dan tes kemampuan pemecahan masalah siswa, 

hasil wawancara, dan hasil analisis data. 

3.11.2.4 Menarik Simpulan dan Verifikasi 

 Simpulan  dalam  penelitian  kualitatif  yang  diharapkan  adalah  

merupakan temuan  baru  yang  belum  pernah  ada.  Temuan  ini  dapat  berupa  

deskripsi  atau gambaran  suatu  objek  yang  sebelumnya  masih  samar  sehingga  

diteliti  agar menjadi  jelas.  Kesimpulan  dalam  penelitian  kualitatif  dapat  

berupa  hubungan kausal  atau  interaktif,  hipotesis  atau  teori.  Hasil  yang  

diperoleh  dalam  seluruh proses  analisis  selanjutnya  disimpulkan  secara  

deskriptif  komparatif  dengan melihat data-data temuan yang ditemukan selama 
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proses penelitian. Simpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

membandingkan hasil pekerjaan siswa dan hasil wawancara. Dari kegiatan ini 

dapat ditarik simpulan kemampuan pemecahan masalah yang dilakukan oleh 

siswa untuk tiap-tiap kelompok sehingga (persentase) permasalahan dan tujuan 

dari penelitian ini dapat dijawab.  

Simpulan akhir mungkin tidak muncul hingga pengumpulan data berakhir. 

Membuat simpulan berkaitan dengan besarnya kumpulan catatan lapangan, 

pengkodean, penyimpanan dan kecakapan peneliti. Apabila ada data baru akan 

mengubah kesimpulan sementara hingga segera melakukan perbaikan data yang 

diperoleh. Hal ini terus dilakukan sampai seluruh data dikumpulkan. 

3.12 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Setelah  data  dianalisis,  selanjutnya  peneliti  memeriksa  keabsahan  data 

yang telah didapatkan. Keabsahan data menurut Moleong (2013: 320-321) adalah 

bahwa setiap keadaan harus memenuhi: (1) mendemonstrasikan nilai yang benar; 

(2)  menyediakan  dasar  agar  hal  itu  dapat  diterapkan;  (3)  memperbolehkan 

keputusan  luar  yang  dapat  dibuat  tentang  konsistensi  dari  prosedurnya  dan 

kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.  Keabsahan data sangat 

perlu dilakukan  agar  data  yang  dihasilkan  dapat  dipercaya  dan  

dipertangungjawabkan secara  ilmiah.  Pemeriksaan  keabsahan  data  merupakan  

suatu  langkah  untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data 

penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir suatu penelitian.  

Pada  penelitian  ini  keabsahan  data  dilakukan  dengan  triangulasi  

sumber. Menurut  Patton,  sebagaimana  dikutip  oleh  Moleong  (2007:  330),  
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triangulasi sumber  yaitu  membandingkan  dan  mengecek  balik  derajat  

kepercayaan  suatu informasi  yang diperoleh melalui waktu dan alat  yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif.  Dalam  penelitian  ini,  triangulasi  sumber  

dilakukan  dengan  cara membandingkan  data  dari  subjek  ke-i  secara  tertulis  

dari  hasil  tes  kemampuan pemecahan masalah dengan data subjek ke-i secara 

lisan dari hasil wawancara. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas dalam Model Auditory 

Intellectually Repetition (AIR) 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas X-6 SMA Negeri 9 Semarang. 

Pelaksanaan pembelajaran model Auditory Intellectually Repetition (AIR) 

dilakukan melalui beberapa prosedur sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada 

Bab 3. Uraian lebih lanjut untuk masing-masing prosedur adalah sebagai berikut. 

1. Menyusun instrumen rencana pelaksanaan pembelajaran 

Instrumen rencana pelaksanaan pembelajaran disusun berdasarkan panduan 

pembuatan RPP KTSP 2006, karena kurikulum yang digunakan pada kelas 

penelitian adalah KTSP 2006. RPP disusun dengan melalui bimbingan dari dosen 

pembimbing. Jumlah pertemuan yang dilaksanakan adalah 3 pertemuan dengan 

materi aturan sinus, aturan cosinus, dan luas segitiga.  

2. Melakukan validasi instrumen rencana pelaksanaan pembelajaran 

Pengujian validitas instrumen  rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan 

oleh 3 validator yang ditunjukkan pada Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 Validator Instrumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

No Nama Validator Keterangan 

1 Drs. Edy Soedjoko, M.Pd. Dosen Jurusan Matematika Unnes 

2 Dr. Isnarto, M.Si. Dosen Jurusan Matematika Unnes 

3 Dra. Erna Sulistiyaningsih Guru Matematika SMA N 9 Semarang 
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Oleh validator pertama dan kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah 

dibuat layak digunakan dengan perbaikan. Beberapa bagian masih perlu direvisi, 

seperti penulisan dan redaksi pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat. 

Sementara itu, menurut validator ketiga, instrumen rencana pelaksanaan 

pembelajaran sudah layak digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran model 

Auditory Intellectually Repetition (AIR). Karena instrumen rencana pelaksanaan 

pembelajaran dikatakan valid oleh ketiga validator, maka instrumen rencana 

pelaksanaan pembelajaran valid untuk digunakan. 

3. Melakukan proses pembelajaran model Auditory Intellectually Repetition 

(AIR) pada kelas penelitian selama 3 kali pertemuan. 

 Pembelajaran model Auditory Intellectually Repetition (AIR) dilaksanakan 

di kelas penelitian, yaitu kelas X-6 dengan materi aturan sinus, aturan cosinus, 

dan luas segitiga dengan rincian jadwal seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.2 

berikut. 

Tabel 4.2 Jadwal Pelaksanaan Pembelajaran 

Pertemuan Hari, Tanggal Waktu Sub Materi 

1 Selasa, 23 Februari 2016 2 x 45 menit  Aturan Sinus 

2 Rabu, 24 Februari 2016 2 x 45 menit Aturan Cosinus 

3 Selasa, 8 Maret 2016 2 x 45 menit Luas Segitiga 

 

Penjelasan aktivitas siswa untuk masing-masing pertemuan, mulai dari pertemuan 

pertama, kedua dan ketiga adalah sebagai berikut. 

a. Pertemuan Pertama 

Pembelajaran pertama dilakukan pada tanggal 23 Februari 2016 diikuti oleh 

sebanyak 36 siswa. Pembelajaran dimulai pada pukul 10.15 WIB dan diakhiri 



 64 

 

 

pada pukul 11.45 WIB. Pertemuan pertama terdiri dari 1 aktivitas yaitu 

menemukan rumus aturan sinus.  

Pada tahap persiapan, siswa mampu mengamati video motivasi tentang 

kerja sama dalam suatu kelompok. Siswa juga mampu menyampaikan pesan dari 

video yang telah ditayangkan, sehingga siswa memiliki minat belajar dan 

perasaan positif untuk mengikuti pelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. 

Pada tahap penyampaian, guru memberikan materi apersepsi mengenai 

perbandingan sisi trigonometri, kemudian guru meminta siswa untuk 

menyampaikannya di depan kelas, dan ternyata siswa mampu menanggapi materi 

apersepsi dengan baik, karena materi ini sudah dijelaskan pada pertemuan 

sebelumnya. Kemudian, guru memberikan waktu kepada siswa untuk membaca 

materi dan berdiskusi secara berpasang-pasangan dengan teman sebangku 

mengenai materi aturan sisus yang ada pada buku paket.  

Pada tahap pelatihan, guru membagi siswa menjadi 9 kelompok secara 

heterogen, sehingga tidak ada kelompok yang semua anggotanya termasuk 

golongan siswa yang pandai dan tidak ada kelompok yang semua anggotanya 

termasuk golongan siswa yang kurang pandai. Kemudian guru memfasilitasi 

siswa untuk dapat terlibat dalam aktivitas-aktivitas intelektual, melalui media 

Lembar Kerja Siswa 1 (LKS 1), Lembar Tugas Siswa 1 (LTS 1). Pada tahap ini, 

awalnya siswa masih bingung bagaimana harus mengisi LKS yang diberikan, 

namun setelah guru menjelaskan kembali tujuan penggunaan LKS, yaitu melalui 

LKS ini nantinya siswa dapat menemukan rumus aturan sinus, siswa menjadi 

lebih mengerti dan mengerjakan LKS sesuai dengan petunjuk yang tersedia pada 
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LKS. Pada saat mengerjakan LKS, masing-masing kelompok mampu berdiskusi 

untuk menemukan gagasan baru yaitu menemukan rumus aturan sinus yang ada di 

Lembar Kerja Siswa 1 (LKS 1), tetapi masih banyak pertanyaan yang mereka 

ajukan kepada guru dalam proses pengerjaannya, namun antusias siswa dalam 

mengerjakan LKS sangat tinggi, mereka saling bertukar pendapat satu sama lain 

dalam kelompok dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS 

sampai akhirnya mereka menemukan rumus aturan sinus, dan membuat 

kesimpulannya. Kemudian, mereka melanjutkan untuk mengerjakan LTS yang 

diberikan oleh guru, dengan mengunakan rumus aturan sinus yang telah mereka 

temukan tadi, dengan arahan guru siswa mampu memecahkan masalah, 

menganalisis pengalaman, dan mengerjakan perencanaan strategis saat 

mengerjakan soal 1 dan soal 2 yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang 

tersedia di Lembar Tugas Siswa 1 (LTS 1). 

Pada tahap menyampaikan hasil, siswa mampu menerapkan pengetahuan 

baru yang mereka peroleh, untuk mengerjakan kuis yang diberikan oleh guru 

secara individu. Siswa juga mampu membuat kesimpulan secara lisan dibuktikan 

dengan siswa menyampaikan kesimpulan materi di depan kelas.  

b. Pertemuan Kedua 

Pembelajaran kedua dilakukan pada tanggal 24 Februari 2016 diikuti oleh 

sebanyak 36 siswa. Pembelajaran dimulai pada pukul 14.00 WIB dan diakhiri 

pada pukul 15.30 WIB. Pertemuan kedua terdiri dari 3 aktivitas yaitu menemukan 

rumus aturan cosinus pada sisi AB, BC, dan AC dalam segitiga ABC.  
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Pada tahap persiapan, siswa mampu mengamati video motivasi tentang 

bangun pemudi pemuda Indonesia. Siswa juga mampu menyampaikan pesan dari 

video yang telah ditayangkan, sehingga siswa memiliki semangat belajar dan 

perasaan positif untuk mengikuti pelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. 

Pada tahap penyampaian, guru memberikan materi apersepsi mengenai 

perbandingan sisi trigonometri dan teorema phytagoras, kemudian guru meminta 

siswa untuk menyampaikannya di depan kelas, dan ternyata siswa mampu 

menanggapi materi apersepsi dengan baik pada materi perbandingan sisi 

trigonometri dan teorema phytagoras, karena materi ini sudah dijelaskan pada 

pertemuan pertama bab trigonometri. Kemudian, guru memberikan waktu kepada 

siswa untuk membaca materi dan berdiskusi secara berpasang-pasangan dengan 

teman sebangku mengenai materi aturan cosinus yang ada pada buku paket.  

Pada tahap pelatihan, guru membagi siswa menjadi 9 kelompok masih sama 

dengan kelompok pada pertemuan pertama. Kemudian guru memfasilitasi siswa 

untuk dapat terlibat dalam aktivitas-aktivitas intelektual. melalui media Lembar 

Kerja Siswa 2 (LKS 2), Lembar Tugas Siswa 2 (LTS 2). Pada tahap ini, siswa 

sudah tahu bahwa nantinya mereka akan menemukan rumus aturan cosinus. Pada 

saat mengerjakan LKS, masing-masing kelompok mampu berdiskusi untuk 

menemukan gagasan baru yaitu menemukan rumus aturan cosinus yang ada di 

Lembar Kerja Siswa 2 (LKS 2). Aktivitas 1 siswa diarahkan dalam LKS untuk 

menemukan panjang sisi AB apabila diketahui dua panjang sisi yang lain yaitu 

BC dan AC, serta besar sudut yang mengapit panjang sisi BC dan AC. Tetapi 

masih ada yang bingung dalam proses pengerjaannya, karena dalam menerapkan 
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teorema phytagoras apabila diganti atau berubah segitiganya untuk menemukan 

panjang salah satu sisinya harus secara perlahan, tetapi pada akhirnya siswa 

mampu menemukan rumus aturan cosinus, dan bisa melanjutkan ke aktivitas 2 

dan aktivitas 3 yang kaitannya dengan panjang sisi BC dan AC, serta mampu 

membuat kesimpulannya. Kemudian, mereka melanjutkan untuk mengerjakan 

LTS yang diberikan oleh guru, dengan mengunakan rumus aturan cosinus yang 

telah mereka temukan tadi, siswa mampu memecahkan masalah, menganalisis 

pengalaman, dan mengerjakan perencanaan strategis saat mengerjakan soal 1 dan 

soal 2 yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang tersedia di Lembar 

Tugas Siswa 2 (LTS 2). 

Pada tahap menyampaikan hasil, siswa mampu menerapkan pengetahuan 

baru yang mereka peroleh, untuk mengerjakan kuis yang diberikan oleh guru 

secara individu. Siswa juga mampu membuat kesimpulan secara lisan dibuktikan 

dengan siswa menyampaikan kesimpulan materi di depan kelas.  

c. Pertemuan Ketiga 

Pembelajaran ketiga dilakukan pada tanggal 8 Maret 2016 diikuti oleh 

sebanyak 36 siswa. Pembelajaran dimulai pada pukul 10.15 WIB dan diakhiri 

pada pukul 11.45 WIB. Pertemuan ketiga terdiri dari 3 aktivitas yaitu menemukan 

rumus luas segitiga apabila diketahui panjang dua sisi, dan besar salah satu sudut, 

menemukan rumus luas segitiga apabila diketahui panjang satu sisi, dan besar dua 

sudut, menemukan rumus luas segitiga apabila diketahui panjang ketiga sisinya.   

Pada tahap persiapan, siswa mampu mengamati video motivasi tentang 

membuat Indonesia tersenyum kembali. Siswa juga mampu menyampaikan pesan 
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dari video yang telah ditayangkan, sehingga siswa memiliki semangat belajar dan 

perasaan positif untuk mengikuti pelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. 

Pada tahap penyampaian, guru memberikan materi apersepsi mengenai cara 

menghitung nilai sinus sudut pada kuadran II dan rumus luas segituga siku-siku, 

kemudian guru meminta siswa untuk menyampaikannya di depan kelas, dan 

ternyata siswa mampu menanggapi materi apersepsi dengan baik, karena materi 

ini sudah dijelaskan pada pertemuan materi nilai sinus sudut di berbagai kuadran. 

Kemudian, guru memberikan waktu kepada siswa untuk membaca materi dan 

berdiskusi secara berpasang-pasangan dengan teman sebangku mengenai materi 

luas segitiga yang ada pada buku paket.  

Pada tahap pelatihan, guru membagi siswa menjadi 9 kelompok masih sama 

dengan kelompok pada pertemuan kedua. Kemudian guru memfasilitasi siswa 

untuk dapat terlibat dalam aktivitas-aktivitas intelektual, melalui media Lembar 

Kerja Siswa 3 (LKS 3), Lembar Tugas Siswa 3 (LTS 3). Pada tahap ini, siswa 

sudah tahu bahwa nantinya mereka akan menemukan rumus luas segitiga. Pada 

saat mengerjakan LKS, masing-masing kelompok mampu berdiskusi untuk 

menemukan gagasan baru yaitu menemukan rumus luas segitiga yang ada di 

Lembar Kerja Siswa 3 (LKS 3). Aktivitas 1 siswa diarahkan dalam LKS untuk 

menemukan rumus luas segitiga apabila diketahui panjang dua sisi dan besar satu 

sudut. Pada aktivitas 1 siswa mampu menemukan rumus luas segitiga dengan baik 

sesuai dengan petunjuk yang ada di LKS, karena pada aktivitas 1 ini ada 

kaitannya dengan aturan sinus yang telah dibahas pada pertemuan pertama, serta 

mampu membuat kesimpulannya. Kemudian, Aktivitas 2 siswa diarahkan dalam 
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LKS untuk menemukan rumus luas segitiga apabila diketahui panjang satu sisi 

dan besar dua sudut. Pada aktivitas 2 siswa masih banyak yang bingung, karena 

dalam menemukan rumus luas segitiga pada aktivitas 2 ini ada kaitannya dengan 

aturan cosinus yang telah dibahas pada pertemuan kedua, tetapi lebih rumit, 

namun dengan bimbingan guru siswa mampu menyelesaikannya dan menemukan 

rumusnya serta mampu membuat kesimpulannya. Aktivitas 3 siswa diarahkan 

dalam LKS untuk menemukan rumus luas segitiga apabila diketahui panjang satu 

ketiga sisinya. Pada aktivitas 3 siswa mampu dengan cepat dalam menemukan 

rumus luas segitiga, karena pada aktivitas 3 proses menemukan rumus luas 

segitiganya lebih sederhana, pada akhirnya siswa mampu menemukan rumusnya 

serta mampu membuat kesimpulannya. Kemudian, siswa melanjutkan 

mengerjakan LTS yang diberikan oleh guru, dengan mengunakan rumus luas 

segitiga yang telah mereka temukan tadi, siswa mampu memecahkan masalah, 

menganalisis pengalaman, dan mengerjakan perencanaan strategis saat 

mengerjakan soal 1 dan soal 2 yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang 

tersedia di Lembar Tugas Siswa 3 (LTS 3). 

Pada tahap menyampaikan hasil, siswa mampu menerapkan pengetahuan 

baru yang mereka peroleh, untuk mengerjakan kuis yang diberikan oleh guru 

secara individu. Siswa juga mampu membuat kesimpulan secara lisan dibuktikan 

dengan siswa menyampaikan kesimpulan materi di depan kelas. 
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4.1.2 Pelaksanaan Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Pelaksanaan tes kemampuan pemecahan masalah dilakukan melalui 

beberapa prosedur sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada Bab 3. Uraian lebih 

lanjut untuk masing-masing prosedur adalah sebagai berikut. 

1. Menyusun instrumen tes kemampuan pemecahan masalah 

Tes kemampuan pemecahan masalah disusun dengan pertimbangan dan 

saran dari dosen pembimbing. Tes yang diberikan terdiri dari enam masalah 

mengenai aturan sinus, cosinus, dan luas segitiga. Alokasi untuk pengerjaan tes 

kemampuan pemecahan masalah adalah 60 menit. Masalah yang dibuat dengan 

mengacu pada tahap pemecahan masalah menurut Polya. 

2. Melakukan validasi instrumen tes kemampuan pemecahan masalah. 

Pengujian validitas instrumen tes kemampuan pemecahan masalah 

dilakukan oleh 2 validator yang ditunjukkan pada Tabel 4.3 berikut 

Tabel 4.3 Daftar Nama Validator Instrumen Tes Kemampuan Pemecahan Masalah  

No Nama Validator Keterangan 

1 Drs. Edy Soedjoko, M.Pd. Dosen Jurusan Matematika Unnes 

2 Dr. Isnarto, M.Si. Dosen Jurusan Matematika Unnes 

 

Menurut validator pertama, untuk masalah 4 ada sedikit perubahan pada redaksi 

masalah. Redaksi masalah 4 sebelum validasi adalah sebagai berikut. 

“Ibu mempunyai sebuah taman berbentuk jajargenjang. Diketahui panjang sisi 

alas taman AB adalah 7 m, dan panjang sisi miring taman AD adalah 6 m, 

sedangkan panjang diagonal tamannya yaitu BD adalah 8 m. Tentukan nilai 

cosinus sudut yang terbentuk antara panjang sisi alas taman AB dan panjang sisi 

miring taman AD!” 
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Setelah divalidasi, redaksi masalah 4 direvisi sebagai berikut. 

“Ibu mempunyai sebuah taman berbentuk jajargenjang. Diketahui panjang sisi 

alas taman AB adalah 7 m, dan panjang sisi miring taman AD adalah 6 m, 

sedangkan panjang salah satu diagonal tamannya yaitu BD adalah 8 m. Tentukan 

nilai cosinus sudut yang terbentuk antara panjang sisi alas taman AB dan 

panjang sisi miring taman AD!” 

Sementara itu, menurut validator kedua, untuk masalah 1 pada tes kemampuan 

pemecahan masalah, sedikit perlu ada revisi terkait dengan penggunaan Ejaan 

Yang Disempurnakan (EYD). Untuk masalah 5, perlu ada perubahan pada redaksi 

masalah. Redaksi masalah 5 sebelum validasi adalah sebagai berikut. 

“Nenek mempunyai sebuah taman bermain berbentuk segitiga yang diketahui 

kelilingnya adalah 16 m. Taman bermain itu dibatasi titik A, B dan C. Panjang 

sisi a adalah 3 m lebih panjang dari panjang sisi b, sedangkan panjang sisi c 

adalah 4 m lebih panjang dari panjang sisi b. Tentukan luas taman bermain 

tersebut!” 

Setelah divalidasi, redaksi masalah 4 direvisi sebagai berikut. 

“Nenek mempunyai sebuah taman bermain berbentuk segitiga yang diketahui 

kelilingnya adalah 16 m. Taman bermain itu dibatasi titik A, B dan C. Panjang 

sisi BC adalah 3 m lebih panjang dari panjang sisi AC, sedangkan panjang sisi 

AB adalah 4 m lebih panjang dari panjang sisi AC. Tentukan luas taman bermain 

tersebut!” 

Untuk masalah 1,2,3, dan 6 tidak perlu direvisi. Kemudian, validator 2 

memberikan saran agar soal yang telah direvisi untuk dikonsultasikan dengan 
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guru kelas apakah soal yang akan digunakan untuk tes akhir ini tidak terlalu sulit, 

setelah peneliti konsultasikan dengan guru kelas, pada awalnya berkomentar 

soalnya tidak terlalu sulit tetapi terlalu banyak, karena soal tesnya berbentuk 

uraian, namun setelah berdiskusi kembali dengan mempertimbangkan beberapa 

alasan guru kelas akhirnya menyetujui soal tes kemampuan pemecahan masalah 

yang peneliti buat. Karena instrumen tes kemampuan pemecahan masalah 

dikatakan valid oleh kedua validator, maka instrumen rencana pelaksanaan 

pembelajaran valid untuk digunakan. 

3. Melakukan tes kemampuan pemecahan masalah pada kelas penelitian 

Tes kemampuan pemecahan masalah dilaksanakan setelah pertemuan ketiga 

selesai dilaksanakan. Tes kemampuan pemecahan masalah dilaksanakan tepatnya 

pada hari Rabu, 30 Maret 2016 pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 

WIB di kelas X-6. Tes terdiri dari 6 butir soal dilaksanakan selama 60 menit dan 

diikuti oleh sebanyak 36 siswa. Sebelum mengerjakan tes guru memberikan 

instruksi dan petunjuk pengerjaan tes kepada siswa. Setelah selesai diberikan 

informasi, siswa dipersilahkan mengerjakan tes yang diberikan. Setelah waktu 

habis, siswa diminta untuk mengumpulkan hasil tesnya kepada guru. 

4. Melaksanakan penskoran dan penilaian terhadap tes kemampuan pemecahan 

masalah pada kelas penelitian. 

Penskoran tes kemampuan pemecahan masalah dapat dilihat pada Lampiran 37.  

4.1.3 Hasil Kedudukan Siswa dalam Kelompok 

Menurut (Arikunto, 2009) yang dimaksud dengan kedudukan siswa dalam 

kelompok adalah letak seseorang siswa di dalam urutan tingkatan. Dalam istilah 
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umum, disebut ranking. Untuk dapat diketahui ranking dari siswa-siswa di suatu 

kelas maka harus diadakan pengurutan nilai siswa-siswa tersebut dari yang paling 

atas sampai ke nilai yang paling bawah. Dengan pengelompokkan atas 3 ranking 

berdasar standar deviasi, diperoleh kedudukan siswa dalam kelompok seperti pada 

Tabel 4.4 berikut.   

Tabel 4.4 Pengelompokkan Siswa Kelas X-6 SMA Negeri 9 Semarang 

NO KODE NILAI KELOMPOK NO KODE NILAI KELOMPOK 

1 ADR 95 ATAS 19 MLP 93 ATAS 

2 AES 93 ATAS 20 MBS 82 SEDANG 

3 ARF 77 SEDANG 21 MRA 77 SEDANG 

4 ANS 93 ATAS 22 NAL 97 ATAS 

5 ABM 58 BAWAH 23 NWM 85 SEDANG 

6 AM 77 SEDANG 24 NA 88 SEDANG 

7 AAK 82 SEDANG 25 RA 45 BAWAH 

8 ARP 78 SEDANG 26 RAA 93 ATAS 

9 ASH 80 SEDANG 27 RAT 88 SEDANG 

10 BWK 83 SEDANG 28 RKS 80 SEDANG 

11 DRY 90 SEDANG 29 RDR 82 SEDANG 

12 DAP 77 SEDANG 30 RMK 85 SEDANG 

13 DKN 77 SEDANG 31 SY 87 SEDANG 

14 DS 58 BAWAH 32 SRA 83 SEDANG 

15 HW 87 SEDANG 33 SA 87 SEDANG 

16 INM 82 SEDANG 34 UK 87 SEDANG 

17 KAK 78 SEDANG 35 WBA 83 SEDANG 

18 LM 93 ATAS 36 NSP 78 SEDANG 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa 7 siswa termasuk kelompok atas, 26 siswa 

termasuk kelompok sedang, dan 3 siswa termasuk dalam kelompok bawah, maka 

kelompok siswa yang dominan di kelas X-6 adalah kelompok sedang. Perhitungan 

selengkapnya untuk menentukan kedudukan siswa dalam kelompok dapat dilihat 

pada Lampiran 41. 
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4.1.4 Hasil Penentuan Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah 6 siswa kelas X-6 SMA Negeri 9 Semarang, 

yang dipilih secara purposive sample 2 siswa dari masing-masing kelompok. 

Purposive sample (sampel bertujuan) adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu, dalam hal ini dipilih berdasarkan tujuan yang hendak 

dicapai yaitu mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa untuk kelompok 

atas, sedang, dan bawah. Penentuan siswa termasuk kelompok atas, sedang, atau 

bawah berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah. Hasil analisis nilai 

tes kemampuan pemecahan masalah diperoleh 7 siswa masuk dalam kelompok 

atas, 26 siswa kategori masuk dalam kelompok sedang, dan 3 siswa masuk dalam 

kelompok bawah.  

Dari hasil pengelompokan siswa dengan mempertimbangkan hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah, setiap kelompok dipilih 2 subjek penelitian 

secara purposive sample yang akan dianalisis kemampuan pemecahan masalah 

matematika. Subjek penelitian yang diwawancarai oleh peneliti dapat dilihat pada 

Tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 Daftar Nama Subjek Penelitian Wawancara 

NO KODE KEDUDUKAN 

1 ADR ATAS 

2 NAL ATAS 

3 WBA SEDANG 

4 SRA SEDANG 

5 DS BAWAH 

6 ABM BAWAH 

 

Selanjutnya peneliti melaksanakan wawancara dengan subjek penelitian. 

Data wawancara direkam dengan menggunakan audio recorder dan handphone. 
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Wawancara dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan peneliti dengan subjek 

penelitian yaitu pada tanggal 7 April 2016. 

4.2 Analisis Data 

Setelah melaksanakan pembelajaran pada kelas penelitian yaitu kelas X-6 

dan melakukan tes kemampuan pemecahan masalah dengan 6 butir soal uraian, 

diperoleh data akhir berupa nilai tes kemampuan pemecahan masalah dan 

klasifikasi kedudukan siswa dalam kelompok. Data akhir nilai tes kemampuan 

pemecahan masalah kelas X-6 disajikan dalam Tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 Data Akhir Nilai Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Kemampuan 

yang diukur 

Banyak 

Siswa 

(N) 

Rata-rata 

(Mean) 

Standar 

Deviasi 

Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah 

36 82.08 

 

10.54 

 
97 45 

     

4.2.1 Analisis Data Kuantitatif  

4.2.1.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data kemampuan 

pemecahan masalah pada kelas penelitian berdistribusi normal atau tidak. Jika 

data berdistribusi normal, maka perhitungan yang digunakan adalah statistik 

nonparametris. Perhitungan dilakukan dari data nilai tes kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas penelitian. Dalam penelitian ini data diuji normalitasnya 

menggunakan bantuan program SPSS 16.0. Berdasarkan perhitungan uji 

normalitas menggunakan bantuan program SPSS 16.0 diperoleh bahwa nilai sig = 
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0,052 > 0,05 yang berarti  H0 diterima. Jadi, data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 39. 

4.2.1.2 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah proporsi siswa yang 

kemampuan pemecahan masalahnya mencapai nilai lebih dari 75 dengan model 

Auditory Intellectually Repetition (AIR) mencapai lebih dari 85%. Uji z dilakukan 

untuk menguji proporsi ( ) kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas 

penelitian dapat mencapai ketuntasan belajar klasikal 85%. Hipotesis uji proporsi 

yang diajukan adalah sebagai berikut. 

           (siswa yang mendapatkan nilai hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah lebih dari 75 dengan menggunakan model Auditory Intellectually 

Repetition (AIR) lebih dari atau sama dengan 85%) 

           (siswa yang mendapatkan nilai hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah lebih dari 75 dengan menggunakan model Auditory Intellectually 

Repetition (AIR) kurang dari 85%). 

Kriteria yang digunakan adalah    ditolak jika                , dimana        

Didapat dari distribusi bormal baku dengan peluang (     ) dengan     . 

Hasil uji proporsi (uji satu pihak, pihak kiri) dapat dilihat pada Tabel 4.7 dibawah 

ini. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Proporsi 

                  Kesimpulan Artinya 

1,135 5%                       Proporsi siswa yang mendapatkan 

nilai hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah lebih dari 75 dengan 

menggunakan model  AIR lebih dari 

atau sama dengan 85% 
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Berdasarkan Tabel 4.6 terlihat bahwa         = 1,135 dengan       diperoleh 

                 = - 1,64. Hal ini menunjukkan bahwa                . Jadi, 

   diterima yang berarti proporsi siswa yang mendapatkan nilai hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah lebih dari 75 dengan menggunakan model 

Auditory Intellectually Repetition (AIR) lebih dari atau sama dengan 85%. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 40. 

4.2.2 Analisis Data Kualitatif 

Subjek mengerjakan 6 butir soal tes kemampuan pemecahan masalah, 

namun pada paparan dan analisis data berikut, peneliti hanya mengambil 3 butir 

soal untuk dianalisis. Hal ini sejalan dengan pendapat Creswell (2003: 14), yaitu 

pengambilan sampel untuk memaksimalkan persamaan dan perbedaan informasi. 

Tujuan pengambilan sampel 3 butir soal yaitu untuk memfokuskan analisis data 

dari masing-masing kelompok, sehingga akan terlihat perbedaan kemampuan 

pemecahan masalah dari masing-masing kelompok. 

4.2.2.1 Paparan dan Analisis Data Kelompok Atas dengan Subjek ADR 

1. Data hasil kerja Subjek ADR dalam menyelesaikan nomor 1 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah  

1) Memahami Masalah 

Gambar 4.1 Memahami Masalah Nomor 1 Subjek ADR 
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Pada tahap memahami masalah ini ADR menuliskan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan secara lengkap dan tepat, ADR juga mampu menjelaskan 

masalah sesuai dengan kalimat sendiri, sehingga dapat diprediksi bahwa ADR 

mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

Gambar 4.2 Merencanakan Penyelesaian Nomor 1 Subjek ADR 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, yang dilakukan ADR adalah 

menggambar segitiga ABC, memberi keterangan pada segitiga ABC sesuai 

dengan apa yang diketahui pada soal, kemudian ADR menuliskan rumus aturan 

sinus yang menurutnya akan digunakan untuk menyelesaikan soal. Sehingga dari 

sini terlihat bahwa ADR mampu menyederhanakan masalah dalam mengerjakan 

soal, mampu  membuat  eksperimen dengan mensketsa gambar, mampu  mencari  

sub-tujuan (hal-hal yang perlu dicari sebelum menyelesaikan masalah) dan 

mampu mengurutkan informasi. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Gambar 4.3 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 1 Subjek ADR 
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Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, yang dilakukan ADR 

adalah menuliskan kembali rumus aturan sinus yang akan digunakan,  

mensubstitusikan panjang AC,  besar sudut A, dan besar sudut B  yang diketahui 

pada soal ke dalam rumus, melaksanakan perhitungan dengan urut, mengalikan 

panjang AC dengan sin sudut A, kemudian membaginya dengan sin sudut B, 

sampai diperoleh panjang BC. Dari sini terlihat bahwa ADR mampu 

melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan, dan 

menghitungnya dengan tepat. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

Gambar 4.4 Memeriksa Kembali Proses dan Hasil Nomor 1 Subjek ADR 

Pada tahap memeriksa kembali, yang dilakukan ADR adalah menjawab 

sesuai dengan pertanyaan yang ada pada soal, yaitu menentukan jarak titik puncak 

C dan titik B, menuliskan kembali hasil perhitungannya dengan tepat. Sehingga 

dari sini terlihat bahwa subjek ADR mampu mengecek  semua  informasi  dan 

penghitungan  yang  terlibat dengan tepat. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek ADR pada nomor 1 soal 

tes kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 1 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Mudah. 
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P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Paham. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 1 itu soalnya bagaimana. 

S : Ana dan Ani sedang berkunjung ke Semarang, Ana mengamati puncak Tugu 

Muda (titik C) dari Lawang Sewu (titik A) dan Ani  mengamati dari Jalan 

Mgr Sugiopranoto (titik B) yang letaknya segaris dengan bagian bawah tugu 

muda (titik N). Posisi Ana dan Ani saat mengamati Tugu Muda ternyata 

membentuk segitiga (ABC). Jika jarak titik A dan C sama dengan 200 m, 

besar sudut CBA = 45 , dan besar sudut BAC = 60 . 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Yang saya tulis adalah rumus aturan sinus. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Membuat segitiga terlebih dahulu, segitiganya yaitu ABC, dengan titik 

puncak ada di titik C. 

P : Setelah itu? 

S : Dengan menggunakan rumus aturan sinus, saya hitung jarak antara titik B dan 

titik C. 

P : Setelah kamu peroleh jawaban    √     apakah kamu merasa yakin dengan 

jawabanmu ini benar? 

S : Yakin. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 
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S : Saya menulis kembali hasilnya, dan menuliskan apa yang ditanyakan dari 

soal. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Iya. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak. 

c. Triangulasi Data 

 Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara 

pada soal nomor 1, ADR memiliki kecenderungan jawaban yang sama pada kedua 

metode pengambilan data. ADR mampu memahami masalah dengan baik, mampu 

merencanakan penyelesaian masalah secara lengkap, mampu melaksanakan 

rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan dan mampu 

memeriksa jawaban yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

pada tahap memahami masalah ADR menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan secara lengkap dan tepat, menjelaskan masalah sesuai dengan 

kalimat sendiri. Pada tahap merencanakan penyelesaian, ADR menyederhanakan 

masalah dalam mengerjakan soal, mampu  membuat  eksperimen dengan 

mensketsa gambar, mampu  mencari  sub-tujuan (hal-hal yang perlu dicari 

sebelum menyelesaikan masalah) dan mampu mengurutkan informasi. Pada tahap 

melaksanakan rencana penyelesaian, ADR mampu melaksanakan rencana 
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penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan dan menghitungnya dengan 

tepat. Pada tahap memeriksa kembali, ADR melakukan pengecekan hasil 

pekerjaan langkah demi langkah secara detail dan tidak memiliki cara lain untuk 

mengerjakan soal nomor 1. 

2. Data hasil kerja Subjek ADR dalam menyelesaikan nomor 3 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah  

1) Memahami Masalah 

Gambar 4.5 Memahami Masalah Nomor 3 Subjek ADR 

Pada tahap memahami masalah ini ADR menuliskan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan secara lengkap dan tepat, ADR juga mampu menjelaskan 

masalah sesuai dengan kalimat sendiri, sehingga dapat diprediksi bahwa ADR 

mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

Gambar 4.6 Merencanakan Penyelesaian Nomor 3 Subjek ADR 
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Pada tahap merencanakan penyelesaian, yang dilakukan ADR adalah 

menggambar lingkaran dengan pusat O, memberi keterangan pada lingkaran 

sesuai dengan apa yang diketahui pada soal yaitu jari-jari OA = OB, besar sudut 

AOB = 120  kemudian ADR menuliskan rumus luas lingkaran dan rumus aturan 

cosinus sisi AB yang menurutnya akan digunakan untuk menyelesaikan soal. 

Sehingga dari sini terlihat bahwa ADR mampu menyederhanakan masalah dalam 

mengerjakan soal, mampu  membuat  eksperimen dengan mensketsa gambar, 

mampu  mencari  sub-tujuan (hal-hal yang perlu dicari sebelum menyelesaikan 

masalah) dan mampu mengurutkan informasi. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Gambar 4.7 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 3 Subjek ADR 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, yang dilakukan ADR 

adalah menuliskan kembali rumus luas lingkaran yang akan digunakan untuk 

menemukan panjang jari-jari OA = OB, menghitung panjang jari-jari OA = OB,   

menuliskan kembali rumus aturan cosinus sisi AB, mensubstitusikan panjang jari-

jari OA = OB = 7 cm, yang telah ditemukan sebelumnya, melaksanakan 

perhitungan dengan urut, sampai diperoleh panjang sisi AB. Dari sini terlihat 
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bahwa ADR mampu melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang 

direncanakan, dan menghitungnya dengan tepat. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

Gambar 4.8 Memeriksa Kembali Proses dan Hasil Nomor 3 Subjek ADR 

Pada tahap memeriksa kembali, yang dilakukan ADR adalah menjawab 

sesuai dengan pertanyaan yang ada pada soal, yaitu menentukan panjang tali 

busur AB, menuliskan kembali hasil perhitungannya dengan tepat. Sehingga dari 

sini terlihat bahwa subjek ADR mampu mengecek  semua  informasi  dan 

penghitungan  yang  terlibat dengan tepat. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek ADR pada nomor 3 soal 

tes kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 3 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Sedang. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Paham bu. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 3 itu soalnya bagaimana. 
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S : Sebuah lingkaran berpusat di titik O memiliki luas 154     . Titik A dan B 

terletak pada lingkaran, sehingga apabila titik O, A, dan B dihubungkan 

terbentuk segitiga AOB, dengan ∠AOB = 120° dan OA = OB = r (jari-jari). 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Yang saya tulis adalah rumus luas lingkaran dan rumus aturan cosinus. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Jadi, saya mencari jari-jari lingkarannya dulu dengan menggunakan rumus 

luasnya nanti ketemu jari-jarinya. Setelah itu, menggunakan rumus aturan 

cosinus ketemu deh panjang tali busur AB. 

P : Setelah kamu peroleh  √  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini 

benar? 

S : Yakin. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Saya menulis kembali hasil yang saya peroleh. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Iya bu. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara 

pada soal nomor 3, ADR memiliki kecenderungan jawaban yang sama pada kedua 

metode pengambilan data. ADR mampu memahami masalah dengan baik, mampu 

merencanakan penyelesaian masalah secara lengkap, mampu melaksanakan 
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rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan dan mampu 

memeriksa jawaban yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

pada tahap memahami masalah ADR menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan secara lengkap dan tepat, menjelaskan masalah sesuai dengan 

kalimat sendiri. Pada tahap merencanakan penyelesaian, ADR menyederhanakan 

masalah dalam mengerjakan soal, mampu  membuat  eksperimen dengan 

mensketsa gambar, mampu  mencari  sub-tujuan (hal-hal yang perlu dicari 

sebelum menyelesaikan masalah) dan mampu mengurutkan informasi. Pada tahap 

melaksanakan rencana penyelesaian, ADR mampu melaksanakan rencana 

penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan dan menghitungnya dengan 

tepat.. Pada tahap memeriksa kembali, ADR melakukan pengecekan hasil 

pekerjaan langkah demi langkah secara detail dan tidak memiliki cara lain untuk 

mengerjakan soal nomor 3. 

3. Data hasil kerja Subjek ADR dalam menyelesaikan nomor 5 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah  

1) Memahami Masalah 

Gambar 4.9 Memahami Masalah Nomor 5 Subjek ADR 
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Pada tahap memahami masalah ini ADR menuliskan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan secara lengkap dan tepat, ADR juga mampu menjelaskan 

masalah sesuai dengan kalimat sendiri, sehingga dapat diprediksi bahwa ADR 

mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Merencanakan Penyelesaian Nomor 5 Subjek ADR 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, yang dilakukan ADR adalah 

menggambar segitiga ABC, memberi keterangan pada ABC sesuai dengan apa 

yang diketahui pada soal yaitu AB = 4 m + AC, BC = 3 m + AC. Kemudian ADR 

menuliskan rumus keliling segitiga yaitu AB + BC + AC yang menurutnya akan 

digunakan dalam menyelesaikan soal ini, ini bukti bahwa ADR mampu menebak 

cara penyelesaian yang akan digunakan dalam menyelesaikan soal tersebut. ADR 

juga mampu menyederhanakan  masalah dengan mensketsa gambar, dan mampu 

mengurutkan informasi sesuai dengan apa yang diketahui pada soal. 

 

 



 88 

 

 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Gambar 4.11 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 5 Subjek ADR 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, yang dilakukan ADR 

adalah menuliskan kembali rumus keliling segitiga ABC yang kemudian 

digunakan untuk menemukan panjang sisi AB, BC, dan AC. Setelah ditemukan 

panjang sisi AB, BC, dan AC kemudian ADR menuliskan rumus luas segitiganya, 

dan mensubstitusikannya, hingga diperoleh luas segitiga ABC tersebut. Dari sini 

terlihat bahwa ADR mampu melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan 

apa yang direncanakan, dan menghitungnya dengan tepat. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

Gambar 4.12 Memeriksa Kembali Proses dan Hasil Nomor 5 Subjek ADR 

Pada tahap memeriksa kembali, yang dilakukan ADR adalah menjawab 

sesuai dengan pertanyaan yang ada pada soal, yaitu menentukan luas taman 

bermain, menuliskan kembali hasil perhitungannya dengan tepat. Sehingga dari 

sini terlihat bahwa subjek ADR mampu mengecek  semua  informasi  dan 

penghitungan  yang  terlibat dengan tepat. 
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b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek ADR pada nomor 5 soal 

tes kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 5 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Sedang. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya bu. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Paham bu. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 5 itu soalnya bagaimana. 

S : Taman berbentuk segitiga dengan keliling 16 m. Taman itu dibatasi titik A, B, 

dan C. Panjang sisi BC 3m lebih panjang dari sisi AC, sedangkan panjang sisi 

AB 4m lebih panjang dari sisi AC. Yang ditanyakan adalah luas segitiga 

ABCnya. 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Rumus keliling segitiga ABC. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Saya mencari panjang sisi AB, AC, dan BC dulu. 

P : Setelah itu? 

S : Baru menggunakan rumus luas segitiga yang apabila diketahui panjang ketiga 

sisinya. 

P : Setelah kamu peroleh  √  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini 

benar? 
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S : Yakin bu. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Saya menulis kembali hasil yang saya peroleh. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Iya bu. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara 

pada soal nomor 5, ADR memiliki kecenderungan jawaban yang sama pada kedua 

metode pengambilan data. ADR mampu memahami masalah dengan baik, mampu 

merencanakan penyelesaian masalah walaupun kurang lengkap, mampu 

melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan dan 

mampu memeriksa jawaban yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

pada tahap memahami masalah ADR menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan secara lengkap dan tepat, menjelaskan masalah sesuai dengan 

kalimat sendiri. Pada tahap merencanakan penyelesaian, ADR menyederhanakan 

masalah dalam mengerjakan soal, mampu  membuat  eksperimen dengan 

mensketsa gambar, mampu  mencari  sub-tujuan (hal-hal yang perlu dicari 

sebelum menyelesaikan masalah) dan mampu mengurutkan informasi. Pada tahap 



 91 

 

 

melaksanakan rencana penyelesaian, ADR mampu melaksanakan rencana 

penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan dan menghitungnya dengan 

tepat. Pada tahap memeriksa kembali, ADR melakukan pengecekan hasil 

pekerjaan langkah demi langkah secara detail dan tidak memiliki cara lain untuk 

mengerjakan soal nomor 5. 

4.2.2.2 Paparan dan Analisis Data Kelompok Atas dengan Subjek NAL 

1. Data hasil kerja Subjek NAL dalam menyelesaikan nomor 1 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah  

1) Memahami Masalah 

Gambar 4.13 Memahami Masalah Nomor 1 Subjek NAL 

Pada tahap memahami masalah ini NAL menuliskan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan secara lengkap dan tepat, NAL juga mampu menjelaskan 

masalah sesuai dengan kalimat sendiri, sehingga dapat diprediksi bahwa NAL 

mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

Gambar 4.14 Merencanakan Penyelesaian Nomor 1 Subjek NAL 
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Pada tahap merencanakan penyelesaian, yang dilakukan NAL adalah 

menggambar segitiga ABC, memberi keterangan pada segitiga ABC sesuai 

dengan apa yang diketahui pada soal, kemudian NAL menuliskan rumus aturan 

sinus yang menurutnya akan digunakan untuk menyelesaikan soal. Sehingga dari 

sini terlihat bahwa NAL mampu menyederhanakan masalah dalam mengerjakan 

soal, mampu  membuat  eksperimen dengan mensketsa gambar, mampu  mencari  

sub-tujuan (hal-hal yang perlu dicari sebelum menyelesaikan masalah) dan 

mampu mengurutkan informasi. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Gambar 4.15 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 1 Subjek NAL 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, yang dilakukan NAL 

adalah menuliskan kembali rumus aturan sinus yang akan digunakan,  

mensubstitusikan panjang AC,  besar sudut A, dan besar sudut B  yang diketahui 

pada soal ke dalam rumus, melaksanakan perhitungan dengan urut, mengalikan 

panjang AC dengan sin sudut A, kemudian membaginya dengan sin sudut B, 

sampai diperoleh panjang BC. Dari sini terlihat bahwa NAL mampu 

melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan, dan 

menghitungnya dengan tepat. 
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4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

Gambar 4.16 Memeriksa Kembali Proses dan Hasil Nomor 1 Subjek NAL 

Pada tahap memeriksa kembali, yang dilakukan NAL adalah menjawab 

sesuai dengan pertanyaan yang ada pada soal, yaitu menentukan jarak titik puncak 

C dan titik B, menuliskan kembali hasil perhitungannya dengan tepat. Sehingga 

dari sini terlihat bahwa subjek NAL mampu mengecek  semua  informasi  dan 

penghitungan  yang  terlibat dengan tepat. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek NAL pada nomor 1 soal 

tes kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 1 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Sedang. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya bu. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Paham kok bu. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 1 itu soalnya bagaimana. 

S : Ana mengamati Lawang Sewu yaitu titik A. Ani kemudian mengamati dari 

jalan Mgr. Soegiopranoto yaitu titik B yang letaknya segaris dengan bagian 

bawah Tugu Muda yaitu titik N dan membentuk segitiga ABC. Jarak A dan B 
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adalah 200 m, dan sudut yang terbentuk dari CBA adalah 45 , sudut BAC 

adalah 60 , dan ditanyakan jarak titik A dengan B. 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Rumus aturan sinus. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Menulis rumus aturan sinus dulu, setelah itu masukkan nilai-nilai yang sudah 

ada. 

P : Setelah itu? 

S : Menghitung nilai sin nya dulu, mengalikkan silang sehingga nanti ketemu 

jarak antara titik A dan B. 

P : Setelah kamu peroleh hasil 100√  apakah kamu merasa yakin dengan 

jawabanmu ini benar? 

S : Yakin benar. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Jawaban dan kesimpulan saya. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Iya bu. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak. 

c. Triangulasi Data 

 Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara 

pada soal nomor 1, NAL memiliki kecenderungan jawaban yang sama pada kedua 

metode pengambilan data. NAL mampu memahami masalah dengan baik, mampu 
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merencanakan penyelesaian masalah secara lengkap, mampu melaksanakan 

rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan dan mampu 

memeriksa jawaban yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

pada tahap memahami masalah NAL menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan secara lengkap dan tepat, menjelaskan masalah sesuai dengan kalimat 

sendiri. Pada tahap merencanakan penyelesaian, NAL  menyederhanakan masalah 

dalam mengerjakan soal, mampu  membuat  eksperimen dengan mensketsa 

gambar, mampu  mencari  sub-tujuan (hal-hal yang perlu dicari sebelum 

menyelesaikan masalah) dan mampu mengurutkan informasi. Pada tahap 

melaksanakan rencana penyelesaian, NAL mampu melaksanakan rencana 

penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan dan menghitungnya dengan 

tepat. Pada tahap memeriksa kembali, NAL melakukan pengecekan hasil 

pekerjaan langkah demi langkah secara detail dan tidak memiliki cara lain untuk 

mengerjakan soal nomor 1. 

2. Data hasil kerja Subjek NAL dalam menyelesaikan nomor 3 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah  

1) Memahami Masalah 

Gambar 4.17 Memahami Masalah Nomor 3 Subjek NAL 
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Pada tahap memahami masalah ini NAL menuliskan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan secara lengkap dan tepat, NAL juga mampu menjelaskan 

masalah sesuai dengan kalimat sendiri, sehingga dapat diprediksi bahwa NAL 

mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

Gambar 4.18 Merencanakan Penyelesaian Nomor 3 Subjek NAL 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, yang dilakukan NAL adalah 

menggambar lingkaran dengan pusat O, memberi keterangan pada lingkaran 

sesuai dengan apa yang diketahui pada soal yaitu jari-jari OA = OB, tetapi sudah 

menyertakan panjang OA dan OB padahal belum diketahui dalam soal, 

menuliskan besar sudut AOB = 120  kemudian NAL menuliskan rumus luas 

lingkaran dan rumus aturan cosinus sisi AB yang menurutnya akan digunakan 

untuk menyelesaikan soal. Sehingga dari sini terlihat bahwa NAL mampu 

menebak cara penyelesaian yang tepat dalam mengerjakan soal, mampu 

menyederhanakan  masalah dengan mensketsa gambar, tapi belum mampu 

mengurutkan informasi. 
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3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Gambar 4.19 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 3 Subjek NAL 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, yang dilakukan NAL 

adalah menuliskan kembali rumus luas lingkaran yang akan digunakan untuk 

menemukan panjang jari-jari OA = OB, menghitung panjang jari-jari OA = OB, 

setelah dilakukan perhitungan dengan tepat, ditemukan panjang jari-jari OA = OB 

= 7 cm kemudian menuliskan kembali rumus aturan cosinus sisi AB, 

mensubstitusikan panjang jari-jari OA = OB = 7 cm, yang telah ditemukan 

sebelumnya, melaksanakan perhitungan dengan urut, sampai diperoleh panjang 

sisi AB. Dari sini terlihat bahwa NAL mampu melaksanakan rencana 

penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan, dan menghitungnya dengan 

tepat. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

Gambar 4.20 Memeriksa Kembali Proses dan Hasil Nomor 3 Subjek NAL 

Pada tahap memeriksa kembali, yang dilakukan NAL adalah menjawab 

sesuai dengan pertanyaan yang ada pada soal, yaitu menentukan panjang tali 
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busur AB, menuliskan kembali hasil perhitungannya dengan tepat. Sehingga dari 

sini terlihat bahwa subjek NAL mampu mengecek  semua  informasi  dan 

penghitungan  yang  terlibat dengan tepat. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek NAL pada nomor 3 soal 

tes kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 3 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Sedang. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya bu. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Iya paham. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 3 itu soalnya bagaimana. 

S : Ada sebuah lingkaran yang berpusat di O mempunyai luas 154 cm
2
. Titik A 

dan B pada lingkaran dan dihubungkan terbentuk segitiga AOB. Sudut AOB 

besarnya 120  dan OA = OB = jari-jari lingkaran. Yang ditanyakan yaitu 

panjang tali busur AB. 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Saya menulis rumus luas lingkaran dan rumus aturan cosinus untuk 

menghitung panjang tali busur ABnya. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 
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S : Saya mencari panjang jari-jarinya dulu bu, pakai rumus luas lingkaran tadi 

yang saya tulis, kan luasnya 154 cm
2
, saya masukkan ke rumus terus ketemu 

jari-jarinya deh. 

P : Setelah itu? 

S : Kan sudah ketemu panjang jari-jarinya, saya masukkan ke rumus aturan 

cosinus, yang sudah saya tulis juga tadi, ketemu jari-jarinya 7 cm, terus 

dihitung sampai ketemu panjang tali busur ABnya bu. 

P : Setelah kamu peroleh  √  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini 

benar? 

S : Yakin bu. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Saya nulis lagi jawaban saya dan kesimpulannya. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Iya bu. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak bu. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara 

pada soal nomor 3, NAL memiliki kecenderungan jawaban yang sama pada kedua 

metode pengambilan data. NAL  mampu memahami masalah dengan baik, 

mampu merencanakan penyelesaian masalah secara lengkap, mampu 

melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan dan 
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mampu memeriksa jawaban yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

pada tahap memahami masalah NAL menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan secara lengkap dan tepat, menjelaskan masalah sesuai dengan kalimat 

sendiri. Pada tahap merencanakan penyelesaian, NAL  menyederhanakan masalah 

dalam mengerjakan soal, mampu  membuat  eksperimen dengan mensketsa 

gambar, mampu  mencari  sub-tujuan (hal-hal yang perlu dicari sebelum 

menyelesaikan masalah) dan mampu mengurutkan informasi. Pada tahap 

melaksanakan rencana penyelesaian, NAL mampu melaksanakan rencana 

penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan dan menghitungnya dengan 

tepat. Pada tahap memeriksa kembali, NAL melakukan pengecekan hasil 

pekerjaan langkah demi langkah secara detail dan tidak memiliki cara lain untuk 

mengerjakan soal nomor 3. 

3. Data hasil kerja Subjek NAL dalam menyelesaikan nomor 5 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah  

1) Memahami Masalah 

Gambar 4.21 Memahami Masalah Nomor 5 Subjek NAL 
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Pada tahap memahami masalah ini NAL menuliskan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan secara lengkap dan tepat, NAL juga mampu menjelaskan 

masalah sesuai dengan kalimat sendiri, sehingga dapat diprediksi bahwa NAL 

mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

Gambar 4.22 Merencanakan Penyelesaian Nomor 5 Subjek NAL 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, yang dilakukan NAL adalah 

menggambar segitiga ABC, memberi keterangan pada ABC sesuai dengan apa 

yang diketahui pada soal yaitu AB = 4 m + AC, BC = 3 m + AC. Kemudian NAL 

menuliskan rumus keliling segitiga yaitu AB + BC + AC. NAL sudah mampu 

menebak cara penyelesaian yang akan digunakan dalam menyelesaikan soal 

tersebut, dengan menyertakan rumus luas segitiga apabila diketahui panjang 

ketiga sisinya. Sehingga dari sini terlihat bahwa NAL mampu menebak cara 

penyelesaian yang tepat dalam mengerjakan soal, dan sudah mampu 

menyederhanakan  masalah dengan mensketsa gambar, dan mampu mengurutkan 

informasi. 
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3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Gambar 4.23 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 5 Subjek NAL 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, yang dilakukan NAL 

adalah menuliskan kembali rumus keliling segitiga ABC yang kemudian 

digunakan untuk menemukan panjang sisi AB, BC, dan AC. Setelah ditemukan 

panjang sisi AB, BC, dan AC kemudian NAL menuliskan rumus luas segitiganya, 

dan mensubstitusikannya, hingga diperoleh luas segitiga ABC tersebut. Dari sini 

terlihat bahwa NAL mampu melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan 

apa yang direncanakan, dan menghitungnya dengan tepat. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Memeriksa Kembali Proses dan Hasil Nomor 5 Subjek NAL 
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Pada tahap memeriksa kembali, yang dilakukan NAL adalah menjawab 

sesuai dengan pertanyaan yang ada pada soal, yaitu menentukan luas taman 

bermain, menuliskan kembali hasil perhitungannya dengan tepat. Sehingga dari 

sini terlihat bahwa subjek NAL mampu mengecek  semua  informasi  dan 

penghitungan  yang  terlibat dengan tepat. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek NAL pada nomor 5 soal 

tes kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 5 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Lumayan susah. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya bu tertantang. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Lumayan paham bu. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 5 itu soalnya bagaimana. 

S : Nenek mempunyai sebuah taman berbentuk segitiga, dengan kelilingnya 16 

m. Kebun itu dibatasi titik A,B, dan C. Panjang BC 3 m ditambah panjang 

AC. Panjang AB 4 m ditambah panjang AC. Yang ditanyakan yaitu luas 

taman nenek. 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Saya menulis rumus keliling segitiga, rumus luas segitiga apabila diketahui 

panjang ketiga sisinya lalu saya menggambar ilustrasinya. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 
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S : Saya menulis kembali rumus keliling segitiganya, terus memasukkan panjang 

AB, BC, dan AC. Setelah itu ketemu panjang AC, saya cari panjang BC dan 

AB.  

P : Setelah itu? 

S : Saya hitung s yaitu setengah keliling segitiganya, masukkan ke rumus luas 

segitiganya, terus saya hitung ketemu deh jawabannya. 

P : Setelah kamu peroleh  √  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini 

benar? 

S : Yakin bu. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Saya nulis lagi jawabannya terus kesimpulannya. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Iya bu. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak bu. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara 

pada soal nomor 5, NAL memiliki kecenderungan jawaban yang sama pada kedua 

metode pengambilan data. NAL mampu memahami masalah dengan baik, mampu 

merencanakan penyelesaian masalah secara lengkap, mampu melaksanakan 

rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan dan mampu 

memeriksa jawaban yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

data tersebut valid. 
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d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

pada tahap memahami masalah NAL menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan secara lengkap dan tepat, menjelaskan masalah sesuai dengan kalimat 

sendiri. Pada tahap merencanakan penyelesaian, NAL menyederhanakan masalah 

dalam mengerjakan soal, mampu  membuat  eksperimen dengan mensketsa 

gambar, mampu  mencari  sub-tujuan (hal-hal yang perlu dicari sebelum 

menyelesaikan masalah) dan mampu mengurutkan informasi. Pada tahap 

melaksanakan rencana penyelesaian, NAL mampu melaksanakan rencana 

penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan dan menghitungnya dengan 

tepat. Pada tahap memeriksa kembali, NAL melakukan pengecekan hasil 

pekerjaan langkah demi langkah secara detail dan tidak memiliki cara lain untuk 

mengerjakan soal nomor 5. 

4.2.2.3 Paparan dan Analisis Data Kelompok Sedang dengan Subjek WBA 

1. Data hasil kerja Subjek WBA dalam menyelesaikan nomor 1 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah  

1) Memahami Masalah 

Gambar 4.25 Memahami Masalah Nomor 1 Subjek WBA 
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Pada tahap memahami masalah ini WBA langsung menggambar segitiga 

ABC, memberi keterangan pada segitiga ABC, tetapi tidak menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan secara lengkap dan tepat. WBA tidak 

menjelaskan masalah sesuai dengan kalimat sendiri, sehingga tidak dapat 

diprediksi bahwa WBA mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

Gambar 4.26 Merencanakan Penyelesaian Nomor 1 Subjek WBA 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, yang dilakukan WBA adalah 

menuliskan rumus aturan sinus yang menurutnya akan digunakan untuk 

menyelesaikan soal. Sehingga dari sini terlihat bahwa WBA mampu menebak 

cara penyelesaian yang tepat dalam mengerjakan soal. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

 

 

Gambar 4.27 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 1 Subjek WBA 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, yang dilakukan WBA 

adalah mensubstitusikan panjang AC,  besar nilai sinus sudut A, dan besar nilai 

sinus sudut B  yang diketahui pada soal ke dalam rumus, melaksanakan 

perhitungan dengan singkat sampai diperoleh panjang BC. Dari sini terlihat 

bahwa WBA mampu melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang 
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direncanakan, dan menghitungnya dengan tepat walaupun perhitungannya terlihat 

singkat. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

 

Gambar 4.28 Memeriksa Kembali Proses dan Hasil Nomor 1 Subjek WBA 

Pada tahap memeriksa kembali, yang dilakukan WBA adalah menjawab 

sesuai dengan pertanyaan yang ada pada soal, yaitu menentukan jarak titik puncak 

C dan titik B, menuliskan kembali hasil perhitungannya dengan tepat. Sehingga 

dari sini terlihat bahwa subjek WBA mampu mengecek  semua  informasi  dan 

penghitungan  yang  terlibat dengan tepat. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek WBA pada nomor 1 soal 

tes kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 1 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Sedang. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Cukup paham. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 1 itu soalnya bagaimana. 
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S : Ada segitiga ABC, jarak titik A dan C adalah 200 m. Yang ditanyakan jarak 

titik B dan C. 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Rumus aturan sinus untuk ketiga sisi segitiga ABC. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Langsung masukkan aja nilai-nilainya, jarak A dan C, nilai sinus sudutnya. 

P : Setelah itu? 

S : Menghitung jarak titik B dan  C. 

P : Setelah kamu peroleh 100√  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu 

ini benar? 

S : Kurang yakin. 

P : Kenapa kurang yakin? 

S : Ya takut salah hitung aja. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Jawaban sama kesimpulannya bu. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Iya bu. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak. 

c. Triangulasi Data 

 Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara 

pada soal nomor 1, WBA memiliki kecenderungan jawaban yang sama pada 

kedua metode pengambilan data. WBA kurang mampu memahami masalah, tetapi 
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mampu merencanakan penyelesaian masalah dengan tepat, mampu melaksanakan 

rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan walaupun singkat dan 

mampu memeriksa jawaban yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan 

 Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

pada tahap memahami masalah WBA belummenuliskan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan secara lengkap dan tepat dan belum mampu menjelaskan 

masalah sesuai dengan kalimat sendiri. Pada tahap merencanakan penyelesaian, 

WBA mampu menyederhanakan masalah dalam mengerjakan soal dan mampu 

merencanakan penyelesaian dengan tepat. Pada tahap melaksanakan rencana 

penyelesaian, WBA mampu melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan 

apa yang direncanakan dan menghitungnya dengan tepat. Pada tahap memeriksa 

kembali, WBA melakukan pengecekan hasil pekerjaan dan tidak memiliki cara 

lain untuk mengerjakan soal nomor 1. 

2. Data hasil kerja Subjek WBA dalam menyelesaikan nomor 3 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah  

1) Memahami Masalah 

Gambar 4.29 Memahami Masalah Nomor 3 Subjek WBA 
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Pada tahap memahami masalah ini WBA langsung menggambar lingkaran 

dengan pusat O, memberi keterangan pada lingkaran bahwa OA = OB = r, namun 

tidak menghubungkan titik A dan B dalam lingkaran, padahal yang ditanyakan 

pada soal adalah panjang tali busur AB, WBA juga tidak menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan secara lengkap dan tepat. WBA tidak 

menjelaskan masalah sesuai dengan kalimat sendiri, sehingga tidak dapat 

diprediksi bahwa WBA mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

 

 

Gambar 4.30 Merencanakan Penyelesaian Nomor 3 Subjek WBA 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, yang dilakukan WBA adalah 

menuliskan rumus luas lingkaran dan rumus aturan cosinus sisi AB yang 

menurutnya akan digunakan untuk menyelesaikan soal. Sehingga dari sini terlihat 

bahwa WBA mampu menebak cara penyelesaian yang tepat dalam mengerjakan 

soal, WBA mampu menyederhanakan  masalah dengan mensketsa gambar, dan 

mengurutkan informasi walaupun WBA menuliskannya pada tahap memahami 

masalah. 
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3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Gambar 4.31 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 3 Subjek WBA 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, yang dilakukan WBA 

adalah menghitung panjang jari-jari OA = OB, setelah dilakukan perhitungan 

dengan tepat, ditemukan panjang jari-jari OA = OB = 7 cm kemudian 

mensubstitusikan panjang jari-jari OA = OB = 7 cm, yang telah ditemukan 

sebelumnya, melaksanakan perhitungan dengan urut, sampai diperoleh panjang 

sisi AB. Dari sini terlihat bahwa WBA mampu melaksanakan rencana 

penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan, dan menghitungnya dengan 

tepat. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

Gambar 4.32 Memeriksa Kembali Proses dan Hasil Nomor 3 Subjek NAL 

Pada tahap memeriksa kembali, yang dilakukan WBA adalah menjawab 

sesuai dengan pertanyaan yang ada pada soal, yaitu menentukan panjang tali 
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busur AB, menuliskan kembali hasil perhitungannya dengan tepat. Sehingga dari 

sini terlihat bahwa subjek WBA mampu mengecek  semua  informasi  dan 

penghitungan  yang  terlibat dengan tepat. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek WBA pada nomor 3 soal 

tes kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 3 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Sedang. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Cukup paham. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 3 itu soalnya bagaimana. 

S : Ada lingkaran, luasnya 154 m
2
. Pada lingkaran itu ada titik A dan B terus 

yang ditanyakan panjang busur AB. 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Rumus luas lingkaran dan aturan cosinus. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Saya hitung jari-jarinya dulu, kan udah diketahui luas lingkarannya, dari 

luasnya bisa dicari jari-jarinya, ketemu 7 m. 

P : Setelah itu? 

S : Saya hitung panjang AB nya pakai rumus cosinus, OA = OB = jari-jari = 7 m. 

Masukkan ke rumus yang udah ditulis tadi bu. 
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P : Setelah kamu peroleh 7√  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini 

benar? 

S : Insya Allah yakin bu. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Jawabannya saya tulis lagi bu sama kesimpulannya. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Iya. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak bu. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara 

pada soal nomor 3, WBA memiliki kecenderungan jawaban yang sama pada 

kedua metode pengambilan data. WBA kurang mampu memahami masalah 

dengan baik, tetapi mampu merencanakan penyelesaian masalah, mampu 

melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan dan 

mampu memeriksa jawaban yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

pada tahap memahami masalah WBA menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan kurang lengkap, belum mampu menjelaskan masalah sesuai 

dengan kalimat sendiri. Pada tahap merencanakan penyelesaian, WBA belum 

mampu menyederhanakan masalah dalam mengerjakan soal tetapi mampu 
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merencanakan penyelesaian dengan tepat. Pada tahap melaksanakan rencana 

penyelesaian, WBA mampu melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan 

apa yang direncanakan dan menghitungnya dengan tepat. Pada tahap memeriksa 

kembali, WBA melakukan pengecekan hasil pekerjaan dan tidak memiliki cara 

lain untuk mengerjakan soal nomor 3. 

3. Data hasil kerja Subjek WBA dalam menyelesaikan nomor 5 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah  

1) Memahami Masalah 

Gambar 4.33 Memahami Masalah Nomor 5 Subjek WBA 

Pada tahap memahami masalah ini WBA hanya menggambar segitiga ABC, 

memberi keterangan pada segitiga ABC, kemudian menuliskan apa yang ditanya 

sekadar “luas taman?”. WBA tidak menjelaskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dengan kalimatnya sendiri, sehingga tidak dapat diprediksi bahwa 

WBA mampu memahami masalah.  

2) Merencanakan Penyelesaian 

Gambar 4.34 Merencanakan Penyelesaian Nomor 5 Subjek WBA 
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Pada tahap merencanakan penyelesaian, yang dilakukan WBA adalah 

menuliskan rumus keliling segitiga yaitu AB + BC + AC. WBA belum mampu 

menebak cara penyelesaian yang akan digunakan dalam menyelesaikan soal 

tersebut, karena belum menyertakan rumus luas segitiga apabila diketahui panjang 

ketiga sisinya. Sehingga dari sini terlihat bahwa WBA belum mampu menebak 

cara penyelesaian yang tepat dalam mengerjakan soal, tetapi sudah mampu 

menyederhanakan  masalah dengan mensketsa gambar, dan mampu mengurutkan 

informasi. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Gambar 4.35 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 5 Subjek WBA 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, yang dilakukan WBA 

adalah menuliskan kembali rumus keliling segitiga ABC yang kemudian 

digunakan untuk menemukan panjang sisi AB, BC, dan AC. Setelah ditemukan 

panjang sisi AB, BC, dan AC kemudian WBA menuliskan rumus luas 

segitiganya, dan mensubstitusikannya, hingga diperoleh luas segitiga ABC 

tersebut. Dari sini terlihat bahwa WBA mampu melaksanakan rencana 

penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan, dan menghitungnya dengan 
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tepat walaupun sebelumya WBA tidak menuliskan rumus luas segitiga yang akan 

digunakannya dalam menyelesaikan masalah. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

Gambar 4.36 Memeriksa Kembali Proses dan Hasil Nomor 5 Subjek WBA 

Pada tahap memeriksa kembali, yang dilakukan WBA adalah menjawab 

sesuai dengan pertanyaan yang ada pada soal, yaitu menentukan luas taman 

bermain, menuliskan kembali hasil perhitungannya dengan tepat. Sehingga dari 

sini terlihat bahwa subjek WBA mampu mengecek  semua  informasi  dan 

penghitungan  yang  terlibat dengan tepat. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek WBA pada nomor 5 soal 

tes kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 5 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Susah bu. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Lumayan paham. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 5 itu soalnya bagaimana. 
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S : Ada segitiga ABC, panjang BC 4 lebihnya dari AC, dan AB 3 lebihnya dari 

AC. Yang ditanyakan luas segitiganya. 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Rumus keliling segitiga bu.  

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Jadi, dari rumus keliling segitiga yang saya tulis, saya masukkan panjang AB, 

BC, dan ABnya. Setelah ketemu, saya cari s nya. 

P : Setelah itu? 

S : Saya baru nulis rumus luas segitiganya deh bu, terus masukkan angka-

angkanya, hitung sampai ketemu luasnya. 

P : Setelah kamu peroleh 4√  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini 

benar? 

S : Kurang yakin si bu. 

P : Kenapa kurang yakin? 

S : Takut salah rumus, soalnya ga hafal. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Tulis jawabannya lagi bu. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Iya. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak bu. 
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c. Triangulasi Data 

 Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara 

pada soal nomor 5, WBA memiliki kecenderungan jawaban yang sama pada 

kedua metode pengambilan data. WBA kurang mampu memahami masalah 

dengan baik, tetapi mampu merencanakan penyelesaian masalah, mampu 

melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan dan 

mampu memeriksa jawaban yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

pada tahap memahami masalah WBA menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan kurang lengkap, belum mampu menjelaskan masalah sesuai 

dengan kalimat sendiri. Pada tahap merencanakan penyelesaian, WBA belum 

mampu menyederhanakan masalah dalam mengerjakan soal tetapi mampu 

merencanakan penyelesaian dengan tepat. Pada tahap melaksanakan rencana 

penyelesaian, WBA mampu melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan 

apa yang direncanakan dan menghitungnya dengan tepat. Pada tahap memeriksa 

kembali, WBA melakukan pengecekan hasil pekerjaan dan tidak memiliki cara 

lain untuk mengerjakan soal nomor 5. 

4.2.2.4 Paparan dan Analisis Data Kelompok Sedang dengan Subjek SRA 

1. Data hasil kerja Subjek SRA dalam menyelesaikan nomor 1 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah  
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1) Memahami Masalah 

 

 

 

 

Gambar 4.37 Memahami Masalah Nomor 1 Subjek SRA 

Pada tahap memahami masalah ini SRA langsung menggambar segitiga 

ABC, memberi keterangan pada segitiga ABC, tetapi tidak menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan secara lengkap dan tepat. SRA tidak 

menjelaskan masalah sesuai dengan kalimat sendiri, sehingga tidak dapat 

diprediksi bahwa SRA mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

Gambar 4.38 Merencanakan Penyelesaian Nomor 1 Subjek SRA 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, yang dilakukan SRA adalah 

menuliskan rumus aturan sinus yang menurutnya akan digunakan untuk 

menyelesaikan soal. Sehingga dari sini terlihat bahwa SRA mampu menebak cara 

penyelesaian yang tepat dalam mengerjakan soal. 
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3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

Gambar 4.39 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 1 Subjek SRA 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, yang dilakukan SRA 

adalah mensubstitusikan panjang AC,  besar sudut A, dan besar sudut B  yang 

diketahui pada soal ke dalam rumus, melaksanakan perhitungan sampai diperoleh 

panjang BC. Dari sini terlihat bahwa SRA mampu melaksanakan rencana 

penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan, dan menghitungnya dengan 

tepat. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

Gambar 4.40 Memeriksa Kembali Proses dan Hasil Nomor 1 Subjek SRA 

Pada tahap memeriksa kembali, yang dilakukan SRA adalah menjawab 

sesuai dengan pertanyaan yang ada pada soal, yaitu menentukan jarak titik puncak 

C dan titik B, menuliskan kembali hasil perhitungannya dengan tepat. Sehingga 

dari sini terlihat bahwa subjek SRA mampu mengecek  semua  informasi  dan 

penghitungan  yang  terlibat dengan tepat. 
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b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek SRA pada nomor 1 soal 

tes kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 1 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Sedang bu. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Lumayan paham. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 1 itu soalnya bagaimana. 

S : Ada segitiga ABC, jarak AC 200 m, sudut CBA 45 , sudut BAC 60   Yang 

ditanyakan jarak BC. 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Rumus aturan sinus. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Jadi saya masukkan panjang AC, besar sudut CBA dan besar sudut BAC ke 

rumus yang sudah ditulis, hitung sampai ketemu. 

P : Setelah kamu peroleh 100√  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu 

ini benar? 

S : Yakin. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Jawabannya saya tulis lagi sama kesimpulannya bu. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 



 122 

 

 

S : Iya. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara 

pada soal nomor 1, SRA memiliki kecenderungan jawaban yang sama pada kedua 

metode pengambilan data. SRA kurang mampu memahami masalah dengan baik, 

tetapi mampu merencanakan penyelesaian masalah, mampu melaksanakan 

rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan dan mampu 

memeriksa jawaban yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

pada tahap memahami masalah SRA menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan kurang lengkap, belum mampu menjelaskan masalah sesuai dengan 

kalimat sendiri. Pada tahap merencanakan penyelesaian, SRA belum mampu 

menyederhanakan masalah dalam mengerjakan soal tetapi mampu merencanakan 

penyelesaian dengan tepat. Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, SRA 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan 

dan menghitungnya dengan tepat. Pada tahap memeriksa kembali, SRA 

melakukan pengecekan hasil pekerjaan dan tidak memiliki cara lain untuk 

mengerjakan soal nomor 1. 
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2. Data hasil kerja Subjek SRA dalam menyelesaikan nomor 3 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah  

1) Memahami Masalah 

 

 

 

 

Gambar 4.41 Memahami Masalah Nomor 3 Subjek SRA 

Pada tahap memahami masalah ini SRA langsung menggambar lingkaran 

dengan pusat O, memberi keterangan pada lingkaran bahwa OA = OB, tetapi SRA 

tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan secara lengkap dan 

tepat. SRA tidak menjelaskan masalah sesuai dengan kalimat sendiri, sehingga 

tidak dapat diprediksi bahwa SRA mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

Gambar 4.42 Merencanakan Penyelesaian Nomor 3 Subjek SRA 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, yang dilakukan SRA adalah 

menuliskan rumus luas lingkaran, tetapi SRA tidak menuliskan rumus aturan 

cosinus sisi AB yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal. Sehingga dari 

sini terlihat bahwa SRA kurang lengkap dalam menebak cara penyelesaian yang 

tepat dalam mengerjakan soal, dan mengurutkan informasi. 
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3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Gambar 4.43 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 3 Subjek SRA 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, yang dilakukan SRA 

adalah menuliskan kembali rumus luas lingkaran kemudian menghitung panjang 

jari-jari OA = OB, setelah dilakukan perhitungan dengan tepat, ditemukan 

panjang jari-jari OA = OB = 7 cm kemudian mensubstitusikan panjang jari-jari 

OA = OB = 7 cm, yang telah ditemukan sebelumnya, SRA menuliskan rumus 

aturan cosinus untuk sisi AB, melaksanakan perhitungan dengan urut, sampai 

diperoleh panjang sisi AB. Dari sini terlihat bahwa SRA mampu melaksanakan 

rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan, dan menghitungnya 

dengan tepat. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

Gambar 4.44 Memeriksa Kembali Proses dan Hasil Nomor 3 Subjek SRA 

Pada tahap memeriksa kembali, yang dilakukan SRA adalah menjawab 

sesuai dengan pertanyaan yang ada pada soal, yaitu menentukan panjang tali 
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busur AB, menuliskan kembali hasil perhitungannya dengan tepat. Sehingga dari 

sini terlihat bahwa subjek SRA mampu mengecek  semua  informasi  dan 

penghitungan  yang  terlibat dengan tepat. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek SRA pada nomor 3 soal 

tes kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 3 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Sedang. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Cukup paham. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 3 itu soalnya bagaimana. 

S : Ada sebuah lingkaran luasnya 154 m
2
. Di dalamnya ada segitiga AOB. Yang 

ditanyakan panjang tali busur AB. 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Rumus luas lingkaran aja bu. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Kan dari luas lingkaran yang udah diketahui, saya cari jari-jarinya. 

P : Setelah itu? 

S : Saya masukkan jari-jari yang sudah saya temukan, terus cari panjang tali 

busurnya deh bu pakai rumus cosinus. 



 126 

 

 

P : Setelah kamu peroleh 7√  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini 

benar? 

S : Yakin bu. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Jawaban saya tulis lagi sama kesimpulannya bu. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Iya. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara 

pada soal nomor 3, SRA memiliki kecenderungan jawaban yang sama pada kedua 

metode pengambilan data, SRA kurang mampu memahami masalah dengan baik, 

mampu merencanakan penyelesaian masalah, mampu melaksanakan rencana 

penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan dan mampu memeriksa 

jawaban yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut 

valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

pada tahap memahami masalah SRA menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan kurang lengkap, belum mampu menjelaskan masalah sesuai dengan 

kalimat sendiri. Pada tahap merencanakan penyelesaian, SRA belum mampu 

menyederhanakan masalah dalam mengerjakan soal tetapi mampu merencanakan 
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penyelesaian dengan tepat. Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, SRA 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan 

dan menghitungnya dengan tepat. Pada tahap memeriksa kembali, SRA 

melakukan pengecekan hasil pekerjaan dan tidak memiliki cara lain untuk 

mengerjakan soal nomor 3. 

3. Data hasil kerja Subjek SRA dalam menyelesaikan nomor 5 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah  

1) Memahami Masalah 

Gambar 4.45 Memahami Masalah Nomor 5 Subjek SRA 

Pada tahap memahami masalah ini SRA hanya menggambar segitiga ABC, 

memberi keterangan pada segitiga ABC, kemudian menuliskan keliling = 16 m. 

SRA tidak menjelaskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan 

kalimatnya sendiri, sehingga tidak dapat diprediksi bahwa SRA mampu 

memahami masalah.  

2) Merencanakan Penyelesaian 

Gambar 4.46 Merencanakan Penyelesaian Nomor 5 Subjek SRA 
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Pada tahap merencanakan penyelesaian, yang dilakukan SRA adalah 

menuliskan apa yang ditanyakan pada soal, seharusnya SRA menuliskan ini pada 

tahap memahami masalah. Kemudian, SRA menuliskan rumus keliling segitiga 

yaitu AB + BC + AC. SRA mampu menebak cara penyelesaian yang akan 

digunakan dalam menyelesaikan soal tersebut, karena sudah menyertakan rumus 

keliling segitiga. Sehingga dari sini terlihat bahwa SRA mampu menebak cara 

penyelesaian yang tepat dalam mengerjakan soal, dan sudah mampu 

menyederhanakan  masalah dengan mensketsa gambar, dan mampu mengurutkan 

informasi. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Gambar 4.47 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 5 Subjek SRA 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, yang dilakukan SRA 

adalah menuliskan kembali rumus keliling segitiga ABC yang kemudian 

digunakan untuk menemukan panjang sisi AB, BC, dan AC. Setelah ditemukan 

panjang sisi AB, BC, dan AC. SRA tidak menuliskan rumus luas segitiganya, 

tetapi langsung mensubstitusikannya, hingga diperoleh luas segitiga ABC 

tersebut. Dari sini terlihat bahwa SRA mampu melaksanakan rencana 

penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan, dan  menghitungnya dengan 
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tepat walaupun sebelumnya SRA tidak menuliskan rumus luas segitiga yang akan 

digunakannya dalam menyelesaikan masalah. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

Gambar 4.48 Memeriksa Kembali Proses dan Hasil Nomor 5 Subjek SRA 

Pada tahap memeriksa kembali, yang dilakukan SRA adalah menjawab 

sesuai dengan pertanyaan yang ada pada soal, yaitu menentukan luas taman 

bermain, menuliskan kembali hasil perhitungannya dengan tepat. Sehingga dari 

sini terlihat bahwa subjek SRA mampu mengecek  semua  informasi  dan 

penghitungan  yang  terlibat dengan tepat. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek SRA pada nomor 5 soal 

tes kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 5 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Sedang.  

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Cukup paham. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 5 itu soalnya bagaimana. 

S : Ada segitiga kelilingnya 16 m. Panjang AB 4 m lebihnya dari AC. Panjang 

BC 3 m lebihnya dari AC.  
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P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Yang ditanyakan bu sama rumus keliling segitiga. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Dari kelilingnya, saya cari panjang masing-masing sisi segitiganya. Terus 

saya cari s nya bu. 

P : Setelah itu? 

S : Masukkan deh ke rumus luas segitiganya. 

P : Setelah kamu peroleh 4√  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini 

benar? 

S : Kurang yakin bu. 

P : Kenapa kurang yakin? 

S : Takutnya salah rumus. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Jawabannya saya tulis lagi bu. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Iya bu.  

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara 

pada soal nomor 5, SRA memiliki kecenderungan jawaban yang sama pada kedua 

metode pengambilan data. SRA kurang mampu memahami masalah dengan baik, 

mampu merencanakan penyelesaian masalah, mampu melaksanakan rencana 
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penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan dan mampu memeriksa 

jawaban yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut 

valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

pada tahap memahami masalah SRA menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan kurang lengkap, belum mampu menjelaskan masalah sesuai dengan 

kalimat sendiri. Pada tahap merencanakan penyelesaian, SRA belum mampu 

menyederhanakan masalah dalam mengerjakan soal tetapi mampu merencanakan 

penyelesaian dengan tepat. Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, SRA 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan 

dan menghitungnya dengan tepat. Pada tahap memeriksa kembali, SRA 

melakukan pengecekan hasil pekerjaan dan tidak memiliki cara lain untuk 

mengerjakan soal nomor 5. 

4.2.2.5 Paparan dan Analisis Data Kelompok Bawah dengan Subjek ABM 

1. Data hasil kerja Subjek ABM dalam menyelesaikan nomor 1 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah 

1) Memahami Masalah 

Gambar 4.49 Memahami Masalah Nomor 1 Subjek ABM 
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Pada tahap memahami masalah yang dilakukan ABM adalah menuliskan 

apa yang diketahui tetapi tidak lengkap, kemudian membuat segitiga ABC dan 

memberikan keterangannnya. Tetapi, ABM juga tidak menuliskan apa yang 

ditanyakan, sehingga dari sini tidak dapat diprediksi apakah ABM mampu 

memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

Gambar 4.50 Merencanakan Penyelesaian Nomor 1 Subjek ABM 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, yang dilakukan ABM adalah 

menuliskan apa yang ditanyakan pada soal seharusnya ini dituliskan pada tahap 

memahami masalah. ABM  menuliskan rumus aturan sinus yang menurutnya akan 

digunakan untuk menyelesaikan soal. Sehingga dari sini terlihat bahwa ABM  

mampu menebak cara penyelesaian yang tepat dalam mengerjakan soal, tetapi 

belum mampu mengurutkan informasi. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Gambar 4.51 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 1 Subjek ABM 
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Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, yang dilakukan ABM 

adalah menuliskan kembali rumus aturan sinus, kemudian mensubstitusikan 

panjang AC,  besar sudut A, dan besar sudut B  yang diketahui pada soal ke dalam 

rumus, melaksanakan perhitungan sampai diperoleh panjang BC. Dari sini terlihat 

bahwa ABM mampu melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang 

direncanakan, dan menghitungnya dengan tepat. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

Gambar 4.52 Memeriksa Kembali Proses dan Hasil Nomor 1 Subjek ABM 

Pada tahap memeriksa kembali, yang dilakukan ABM adalah menjawab 

sesuai dengan pertanyaan yang ada pada soal, yaitu menentukan jarak titik puncak 

C dan titik B, menuliskan kembali hasil perhitungannya dengan tepat walaupun 

kurang satuannya. Sehingga dari sini terlihat bahwa subjek ABM mampu 

mengecek  semua  informasi  dan penghitungan  yang  terlibat dengan tepat. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek ABM pada nomor 1 soal 

tes kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 1 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Lumayan susah.  

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 
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S : Kurang begitu paham. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 1 itu soalnya bagaimana. 

S : Ada segitiga ABC, A dan C 200 m. Sudah, itu saja bu yang saya tahu.   

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Saya nulis yang ditanyakan sama rumusnya bu. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Ya pokoknya saya masukkan ke rumus gitu bu. 

P : Setelah kamu peroleh 100√  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu 

ini benar? 

S : Kurang yakin bu. 

P : Kenapa kurang yakin? 

S : Rumusnya saya ga hafal, takut salah hitung juga bu. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Tulis jawabannya lagi bu. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Tidak bu. Saya sudah kehabisan waktu. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara 

pada soal nomor 1, ABM memiliki kecenderungan jawaban yang sama pada 

kedua metode pengambilan data. ABM belum mampu memahami masalah dengan 

baik, kurang lengkap dalam merencanakan penyelesaian masalah, mampu 



 135 

 

 

melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan dan 

belum mampu memeriksa jawaban yang diperoleh. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

pada tahap memahami masalah ABM menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan kurang lengkap, belum mampu menjelaskan masalah sesuai 

dengan kalimat sendiri. Pada tahap merencanakan penyelesaian, ABM belum 

mampu menyederhanakan masalah dalam mengerjakan soal, tetapi mampu 

merencanakan penyelesaian dengan tepat. Pada tahap melaksanakan rencana 

penyelesaian, ABM mampu melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan 

apa yang direncanakan dan menghitungnya dengan tepat. Pada tahap memeriksa 

kembali, ABM tidak melakukan pengecekan hasil pekerjaan dan tidak memiliki 

cara lain untuk mengerjakan soal nomor 1. 

2. Data hasil kerja Subjek ABM dalam menyelesaikan nomor 3 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah  

1) Memahami Masalah 

Gambar 4.53 Memahami Masalah Nomor 3 Subjek ABM 

Pada tahap memahami masalah ini ABM langsung menggambar lingkaran 

dengan pusat O, memberi keterangan pada lingkaran bahwa OA = OB, tetapi 
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ABM tidak menuliskan apa yang ditanyakan secara lengkap dan tepat. ABM tidak 

menjelaskan masalah sesuai dengan kalimat sendiri, sehingga tidak dapat 

diprediksi bahwa ABM mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

Gambar 4.54 Merencanakan Penyelesaian Nomor 3 Subjek ABM 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, yang dilakukan ABM adalah 

menuliskan apa yang ditanyakan, seharusnya ABM menuliskannya pada tahap 

memahami masalah. ABM menuliskan rumus luas lingkaran, menuliskan rumus 

aturan cosinus sisi AB yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal. Sehingga 

dari sini terlihat bahwa ABM mampu menebak cara penyelesaian dengan tepat. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Gambar 4.53 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 3 Subjek ABM 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, yang dilakukan ABM 

adalah menuliskan kembali rumus luas lingkaran kemudian menghitung panjang 
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jari-jari OA = OB, setelah dilakukan perhitungan dengan tepat, ditemukan 

panjang jari-jari OA = OB = 7 cm kemudian mensubstitusikan panjang jari-jari 

OA = OB = 7 cm, yang telah ditemukan sebelumnya, ABM menuliskan rumus 

aturan cosinus untuk sisi AB, tetapi tidak dapat menghitungnya dengan tepat. Dari 

sini terlihat bahwa ABM mampu melaksanakan rencana penyelesaian sesuai 

dengan apa yang direncanakan hanya saja salah dalam melakukan perhitungan. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

Gambar 4.54 Memeriksa Kembali Proses dan Hasil Nomor 3 Subjek ABM 

Pada tahap memeriksa kembali, yang dilakukan ABM adalah menentukan 

panjang tali busur AB, dengan menggunakan rumus yang berbeda dari rumus 

yang dituliskannya pada tahap membuat rencana. Sehingga dari sini terlihat 

bahwa subjek ABM belum mampu mengecek  semua  informasi  dan 

penghitungan  yang  terlibat dengan tepat. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek ABM pada nomor 3 soal 

tes kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 3 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Susah bu. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 
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P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Kurang begitu paham. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 3 itu soalnya bagaimana. 

S : Ada lingkaran luasnya 154 m
2
. Sudut AOB 120 . 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Yang saya tulis apa yang ditanyakan, rumus luas lingkaran sama rumus aturan 

cosinus.  

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Ya saya cari jari-jari nya dulu, kan udah diketahui luasnya. 

P : Setelah itu? 

S : Saya nulis rumus lagi panjang tali buurnya, saya hitung sampai ketemu. 

P : Setelah kamu peroleh 51,33 apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu 

ini benar? 

S : Tidak yakin bu. 

P : Kenapa tidak yakin? 

S : Saya bingung, rumusnya aja belum tahu bener atau engga bu. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Tulis lagi jawabannya bu. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Tidak. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Ga tau bu. 
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c. Triangulasi Data 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara 

pada soal nomor 3, ABM memiliki kecenderungan jawaban yang sama pada 

kedua metode pengambilan data. ABM belum mampu memahami masalah dengan 

baik, kurang lengkap dalam merencanakan penyelesaian masalah, tetapi mampu 

melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan dan 

belum mampu memeriksa jawaban yang diperoleh. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

pada tahap memahami masalah ABM menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan kurang lengkap, belum mampu menjelaskan masalah sesuai 

dengan kalimat sendiri. Pada tahap merencanakan penyelesaian, ABM belum 

mampu menyederhanakan masalah dalam mengerjakan soal, tetapi mampu 

merencanakan penyelesaian dengan tepat. Pada tahap melaksanakan rencana 

penyelesaian, ABM mampu melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan 

apa yang direncanakan. Pada tahap memeriksa kembali, ABM tidak melakukan 

pengecekan hasil pekerjaan dan tidak memiliki cara lain untuk mengerjakan soal 

nomor 3. 

3. Data hasil kerja Subjek ABM dalam menyelesaikan nomor 5 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah  
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1) Memahami Masalah 

Gambar 4.57 Memahami Masalah Nomor 5 Subjek ABM 

Pada tahap memahami masalah ini ABM hanya menggambar segitiga ABC, 

memberi keterangan pada segitiga ABC. ABM tidak menjelaskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dengan kalimatnya sendiri, sehingga tidak 

dapat diprediksi bahwa ABM mampu memahami masalah.  

2) Merencanakan Penyelesaian 

Gambar 4.58 Merencanakan Penyelesaian Nomor 5 Subjek ABM 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, yang dilakukan ABM adalah 

menuliskan apa yang ditanyakan pada soal, seharusnya ABM menuliskan ini pada 

tahap memahami masalah. Kemudian, ABM menuliskan rumus keliling segitiga 

yaitu AB + BC + AC. ABM belum mampu menebak cara penyelesaian yang akan 

digunakan dalam menyelesaikan soal tersebut, karena belum menyertakan rumus 

luas segitiga apabila diketahui panjang ketiga sisinya. Sehingga dari sini terlihat 

bahwa ABM belum mampu menebak cara penyelesaian yang tepat dalam 

mengerjakan soal, tetapi sudah mampu menyederhanakan  masalah dengan 

mensketsa gambar, dan mampu mengurutkan informasi. 
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3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Gambar 4.59 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 5 Subjek ABM 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, yang dilakukan ABM 

adalah menuliskan kembali rumus keliling segitiga ABC yang kemudian 

digunakan untuk menemukan panjang sisi AB, BC, dan AC. Setelah ditemukan 

panjang sisi AB, BC, dan AC. ABM menuliskan rumus luas segitiganya, tetapi 

langsung mensubstitusikannya, hingga diperoleh luas segitiga ABC tersebut. Dari 

sini terlihat bahwa ABM mampu melaksanakan rencana penyelesaian sesuai 

dengan apa yang direncanakan, tetapi  menghitungnya dengan tepat. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

Gambar 4.60 Memeriksa Kembali Proses dan Hasil Nomor 5 Subjek ABM 

Pada tahap memeriksa kembali, yang dilakukan ABM adalah menjawab 

sesuai dengan pertanyaan yang ada pada soal, yaitu menentukan luas taman 

bermain, menuliskan kembali hasil perhitungannya dengan tepat tetapi kurang 
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lengkap. Sehingga dari sini terlihat bahwa subjek ABM belum mampu mengecek  

semua  informasi  dan penghitungan  yang  terlibat dengan tepat. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek ABM pada nomor 5 soal 

tes kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 5 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Susah bu. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Cukup paham. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 5 itu soalnya bagaimana. 

S : Ada segitiga ABC, panjang AB 4 m lebihnya AC. Panjang BC 3 m lebihnya 

AC.  

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Yang saya tulis apa yang ditanyakan dan rumus keliling segitiga.  

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Dari rumus keliling segitiga, saya cari dulu panjang ketiga sisinya.  

P : Setelah itu? 

S : Saya cari s nya, masukkan kerumus luas segitiga, dan meghitungnya. 

P : Setelah kamu peroleh 4√  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini 

benar? 

S : InsyaAllah yakin bu. 
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P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Saya tulis lagi jawaban saya. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Tidak. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak tahu bu. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara 

pada soal nomor 5, ABM memiliki kecenderungan jawaban yang sama pada 

kedua metode pengambilan data. ABM belum mampu memahami masalah dengan 

baik, kurang lengkap dalam merencanakan penyelesaian masalah, mampu 

melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan 

walaupun kurang lengkap dan belum mampu memeriksa jawaban yang diperoleh. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

pada tahap memahami masalah ABM menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan kurang lengkap, belum mampu menjelaskan masalah sesuai 

dengan kalimat sendiri. Pada tahap merencanakan penyelesaian, ABM belum 

mampu menyederhanakan masalah dalam mengerjakan soal, tetapi mampu 

merencanakan penyelesaian dengan tepat. Pada tahap melaksanakan rencana 

penyelesaian, ABM mampu melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan 

apa yang direncanakan walaupun kurang lengkap dan menghitungnya dengan 
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tepat. Pada tahap memeriksa kembali, ABM tidak melakukan pengecekan hasil 

pekerjaan dan tidak memiliki cara lain untuk mengerjakan soal nomor 5. 

4.2.2.6 Paparan dan Analisis Data Kelompok Bawah dengan Subjek DS  

1. Data hasil kerja Subjek DS dalam menyelesaikan nomor 1 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah  

1) Memahami Masalah 

Gambar 4.61 Memahami Masalah Nomor 1 Subjek DS 

Pada tahap memahami masalah yang dilakukan DS adalah membuat segitiga 

ABC dan memberikan keterangannnya. Tetapi, DS juga tidak menuliskan apa 

yang ditanyakan, sehingga dari sini tidak dapat diprediksi apakah DS mampu 

memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

Gambar 4.62 Merencanakan Penyelesaian Nomor 1 Subjek DS 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, yang dilakukan DS adalah 

menuliskan apa yang ditanyakan pada soal seharusnya ini dituliskan pada tahap 

memahami masalah. Sehingga dari sini terlihat bahwa DS  belum mampu 
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menebak cara penyelesaian yang tepat dalam mengerjakan dan belum mampu 

mengurutkan informasi. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Gambar 4.63 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 1 Subjek DS 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, yang dilakukan DS adalah 

menuliskan kembali rumus aturan sinus, kemudian mensubstitusikan panjang AC,  

besar sudut A, dan besar sudut B  yang diketahui pada soal ke dalam rumus, 

melaksanakan perhitungan sampai diperoleh panjang BC. Dari sini terlihat bahwa 

DS mampu melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang 

direncanakan, dan menghitungnya dengan tepat. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

Gambar 4.64 Memeriksa Kembali Proses dan Hasil Nomor 1 Subjek DS 

Pada tahap memeriksa kembali, yang dilakukan DS adalah menjawab sesuai 

dengan pertanyaan yang ada pada soal, yaitu menentukan jarak titik puncak C dan 

titik B, menuliskan kembali hasil perhitungannya dengan tepat. Sehingga dari sini 
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terlihat bahwa subjek DS mampu mengecek  semua  informasi  dan penghitungan  

yang  terlibat dengan tepat. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek DS pada nomor 1 soal tes 

kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 1 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Sedang bu. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Cukup paham. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 1 itu soalnya bagaimana. 

S : Ada segitiga ABC, jarak A dan C 200 m. Sudut A 60  dan sudut B 45 . 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Saya menggambar segitiga ABC, terus di sisi BC saya beri tanda tanya, 

berarti yang ditanya panjang sisi BC bu. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Saya nulis rumusnya, masukkin ke rumus apa aja yang udah diketahui bu. 

P : Setelah itu? 

S : Saya hitung sampai ketemu panjang BCnya. 

P : Setelah kamu peroleh 100√  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu 

ini benar? 

S : Kurang begitu yakin bu. 
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P : Kenapa kurang yakin? 

S : Rumusnya bu, saya ga hafal. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Jawaban saya tulis lagi. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Tidak bu. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Ga tau bu. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara 

pada soal nomor 1, DS memiliki kecenderungan jawaban yang sama pada kedua 

metode pengambilan data. DS belum mampu memahami masalah dengan baik, 

kurang lengkap dalam merencanakan penyelesaian masalah, mampu 

melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan dan 

kurang mampu memeriksa jawaban yang diperoleh. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

pada tahap memahami masalah DS menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan kurang lengkap, belum mampu menjelaskan masalah sesuai dengan 

kalimat sendiri. Pada tahap merencanakan penyelesaian, DS belum mampu 

menyederhanakan masalah dalam mengerjakan soal, tetapi mampu merencanakan 

penyelesaian dengan tepat. Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, DS 



 148 

 

 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan 

dan menghitungnya dengan tepat. Pada tahap memeriksa kembali, DS tidak 

melakukan pengecekan hasil pekerjaan dan tidak memiliki cara lain untuk 

mengerjakan soal nomor 1. 

2. Data hasil kerja Subjek DS dalam menyelesaikan nomor 3 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah  

1) Memahami Masalah 

Gambar 4.65 Memahami Masalah Nomor 3 Subjek DS 

Pada tahap memahami masalah ini DS langsung menggambar lingkaran 

dengan pusat O, memberi keterangan pada lingkaran bahwa OA = OB = 7cm, 

tetapi DS tidak menuliskan apa yang ditanyakan secara lengkap dan tepat. DS 

tidak menjelaskan masalah sesuai dengan kalimat sendiri, sehingga tidak dapat 

diprediksi bahwa DS mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

Gambar 4.66 Merencanakan Penyelesaian Nomor 3 Subjek DS 
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Pada tahap merencanakan penyelesaian, yang dilakukan DS adalah 

menuliskan apa yang ditanyakan, seharusnya DS menuliskannya pada tahap 

memahami masalah. DS tidak menuliskan rumus luas lingkaran, tidak menuliskan 

rumus aturan cosinus sisi AB yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal. 

Sehingga dari sini terlihat bahwa DS tidak mampu menebak cara penyelesaian 

dengan tepat. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Gambar 4.67 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 3 Subjek DS 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, yang dilakukan DS adalah 

menuliskan rumus luas lingkaran kemudian menghitung panjang jari-jari OA = 

OB, setelah dilakukan perhitungan dengan tepat, ditemukan panjang jari-jari OA 

= OB = 7 cm kemudian mensubstitusikan panjang jari-jari OA = OB = 7 cm, yang 

telah ditemukan sebelumnya, DS tidak menuliskan rumus aturan cosinus untuk 

sisi AB, tetapi DS justru menuliskan rumus aturan sinus. Dari sini terlihat bahwa 

DS mampu melaksanakan rencana penyelesaian tetapi DS tidak menuliskan 

rumusnya pada tahap membuat rencana. 
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4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

Gambar 4.68 Memeriksa Kembali Proses dan Hasil Nomor 3 Subjek DS 

Pada tahap memeriksa kembali, yang dilakukan DS adalah menentukan 

panjang tali busur AB. Sehingga dari sini terlihat bahwa subjek DS mampu 

mengecek  semua  informasi  dan penghitungan  yang  terlibat dengan tepat. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek DS pada nomor 3 soal tes 

kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 3 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Susah bu. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Lumayan bu. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 3 itu soalnya bagaimana. 

S : Ada lingkaran, luasnya 154 m
2
. Ada titik A dan B di lingkaran, sehingga 

terbentuk segitiga AOB. 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Saya menggambar lingkarannya bu, terus yang ditanya panjang AB bu. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Saya pakai rumus luas lingkaran, buat nyari jari-jarinya bu. Terus saya pakai 

rumus aturan sinus. 
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P : Setelah itu? 

S : Hasilnya saya masukkin lagi ke rumus panjang tali busur, dulu pas SMP 

kayanya pernah dikasih rumus kaya gitu bu. Tapi, saya juga agak lupa. 

P : Setelah kamu peroleh 14,7 apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini 

benar? 

S : Kurang yakin bu. 

P : Kenapa kurang yakin? 

S : Rumusnya saya ga tahu bener apa engga, terus ngitungnya juga ragu bu. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Jawabannya saya tulis lagi bu. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Tidak. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Ga tau bu. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara 

pada soal nomor 3, DS memiliki kecenderungan jawaban yang sama pada kedua 

metode pengambilan data. DS belum mampu memahami masalah dengan baik, 

kurang lengkap dalam merencanakan penyelesaian masalah, mampu 

melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan 

walaupun kurang lengkap dan belum mampu memeriksa jawaban yang diperoleh. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid. 
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d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

pada tahap memahami masalah DS menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan kurang lengkap, belum mampu menjelaskan masalah sesuai dengan 

kalimat sendiri. Pada tahap merencanakan penyelesaian, DS belum mampu 

menyederhanakan masalah dalam mengerjakan soal, tetapi mampu merencanakan 

penyelesaian dengan tepat. Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, DS 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan 

walaupun kurang lengkap tetapi menghitungnya dengan tepat. Pada tahap 

memeriksa kembali, DS tidak melakukan pengecekan hasil pekerjaan dan tidak 

memiliki cara lain untuk mengerjakan soal nomor 3. 

3. Data hasil kerja Subjek DS dalam menyelesaikan nomor 5 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah  

1) Memahami Masalah 

Gambar 4.69 Memahami Masalah Nomor 5 Subjek DS 

Pada tahap memahami masalah ini DS hanya menggambar segitiga ABC, 

memberi keterangan pada segitiga ABC. DS tidak menjelaskan apa yang 

diketahui dengan kalimatnya sendiri, DS juga tidak menuliskan apa yang 
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ditanyakan, sehingga tidak dapat diprediksi bahwa DS mampu memahami 

masalah.  

2) Merencanakan Penyelesaian 

Gambar 4.70 Merencanakan Penyelesaian Nomor 5 Subjek DS 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, yang dilakukan DS adalah 

menggambar kembali segitiga ABC persis pada tahap memahami masalah. DS 

belum mampu menebak cara penyelesaian yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal tersebut, karena belum menyertakan rumus luas segitiga 

apabila diketahui panjang ketiga sisinya. Sehingga dari sini terlihat bahwa DS 

belum mampu menebak cara penyelesaian yang tepat dalam mengerjakan soal, 

tetapi sudah mampu menyederhanakan  masalah dengan mensketsa gambar, dan 

mampu mengurutkan informasi. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Gambar 4.71 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 5 Subjek DS 
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Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, yang dilakukan DS adalah 

menuliskan rumus luas segitiga apabila segitiganya siku-siku. Dari sini terlihat 

bahwa DS belum mampu melaksanakan rencana penyelesaian karena pada tahap 

membuat rencana DS juga belum membuat rencana penyelesaian yang tepat. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

Gambar 4.72 Memeriksa Kembali Proses dan Hasil Nomor 5 Subjek DS 

Pada tahap memeriksa kembali, yang dilakukan DS adalah menjawab sesuai 

dengan pertanyaan yang ada pada soal, yaitu menentukan luas taman bermain, 

tetapi penyelesaian yang DS kerjakan belum tepat. Sehingga dari sini terlihat 

bahwa subjek DS belum mampu mengecek  semua  informasi  dan penghitungan  

yang  terlibat dengan tepat. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek DS pada nomor 5 soal tes 

kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 5 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Susah bu. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Kurang paham bu. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 5 itu soalnya bagaimana. 
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S : Ada segitiga ABC pokoknya, kelilingnya 16 m. 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Gambar segitiganya aja bu, sama panjang sisi-sisinya. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Saya tulis rumus luas segitiganya. 

P : Setelah itu? 

S : Saya hitung menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi bu. 

P : Setelah kamu peroleh 40 apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini 

benar? 

S : Kurang yakin bu. 

P : Kenapa kurang yakin? 

S : Saya salah rumus kayanya deh bu. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Jawabannya saya tulis lagi bu. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Tidak bu. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Ga tau bu. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara 

pada soal nomor 5, DS memiliki kecenderungan jawaban yang sama pada kedua 

metode pengambilan data. DS belum mampu memahami masalah dengan baik, 

kurang lengkap dalam merencanakan penyelesaian masalah, mampu 
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melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan 

walaupun kurang lengkap dan belum mampu memeriksa jawaban yang diperoleh. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

pada tahap memahami masalah DS menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan kurang lengkap, belum mampu menjelaskan masalah sesuai dengan 

kalimat sendiri. Pada tahap merencanakan penyelesaian, DS belum mampu 

menyederhanakan masalah dalam mengerjakan soal, tetapi mampu merencanakan 

penyelesaian dengan tepat. Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, DS 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian sesuai dengan apa yang direncanakan 

walaupun kurang lengkap dan menghitungnya dengan tepat. Pada tahap 

memeriksa kembali, DS tidak melakukan pengecekan hasil pekerjaan dan tidak 

memiliki cara lain untuk mengerjakan soal nomor 5. 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelompok Atas 

Hasil analisis data untuk siswa kelompok atas dalam memahami masalah 

(understanding the problem), siswa menuliskan apa yang diketahui secara lengkap 

dan terurut serta apa yang ditanyakan dari soal secara tepat. Saat siswa kelompok 

atas ditanya apa yang dia pahami dari permasalahan yang diberikan, siswa 

mengucapkan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan mengikuti informasi 

yang ada pada soal, siswa kelompok atas mampu menjelaskan masalah sesuai  

dengan kalimat sendiri. Siswa kelompok atas dalam merencanakan penyelesaian 
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(devising a plan) mampu menebak konsep apa yang harus siswa gunakan dalam 

menyelesaikan masalah, siswa menyederhanakan masalah dengan melakukan 

eksperimen dan simulasi (membuat gambar), siswa mengidentifikasi sub-tujuan 

(mencari hal-hal yang perlu dicari sebelum menyelesaikan masalah). Saat siswa 

kelompok atas ditanya apa yang dia rencanakan untuk menyelesaikan masalah, 

siswa mengucapkan konsep apa yang harus digunakan dalam menyelesaikan 

masalah dengan tepat. Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian (carrying 

out the plan), siswa kelompok atas menyelesaikan permasalahan sesuai dengan 

apa yang direncanakan. Pada tahap memeriksa kembali proses dan hasil (looking 

back), siswa dengan kelompok atas tidak memiliki cara atau asumsi lain untuk 

memperoleh hasil yang sama dengan cara pertama. Siswa dengan kelompok atas 

memiliki kecenderungan meyakini jawaban yang diperolehnya benar dengan 

melakukan pengecekan langkah demi langkah secara detail pada hasil 

pekerjaannya. 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah, diperoleh nilai rata-

rata tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelompok atas sebesar 94. 

Perhitungan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4.8 Nilai Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelompok Atas 

No. Kode Nilai 

1. ADR 95 

2. AES 93 

3. ANS 93 

4. LM 93 

5. MLP 93 

6. NAL 97 

Jumlah 564 

Rata-Rata 94 
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4.3.2 Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelompok Sedang 

 Hasil analisis data untuk siswa kelompok sedang dalam memahami masalah 

(understanding the problem), siswa menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan kurang lengkap. Saat siswa kelompok sedang ditanya apa yang dia 

pahami dari permasalahan yang diberikan, siswa mengucapkan apa yang diketahui 

dan ditanyakan secara singkat, tidak lengkap dan tidak mengikuti informasi yang 

ada pada soal, siswa kelompok sedang kurang mampu menjelaskan masalah 

sesuai  dengan kalimat sendiri. Siswa kelompok sedang dalam merencanakan 

penyelesaian (devising a plan) mampu menebak konsep apa yang harus siswa 

gunakan dalam menyelesaikan masalah, tetapi siswa tidak menyederhanakan 

masalah dengan melakukan eksperimen dan simulasi (membuat gambar), siswa 

mengidentifikasi sub-tujuan (mencari hal-hal yang perlu dicari sebelum 

menyelesaikan masalah). Saat siswa kelompok sedang ditanya apa yang dia 

rencanakan untuk menyelesaikan masalah, siswa mengucapkan konsep apa yang 

harus digunakan dalam menyelesaikan masalah dengan tepat. Pada tahap 

melaksanakan rencana penyelesaian (carrying out the plan), siswa kelompok 

sedang menyelesaikan permasalahan sesuai dengan apa yang direncanakan dan 

melaksanakan perhitungan dengan singkat. Pada tahap memeriksa kembali proses 

dan hasil (looking back), siswa dengan kelompok sedang tidak memiliki cara atau 

asumsi lain untuk memperoleh hasil yang sama dengan cara pertama. Siswa 

dengan kelompok sedang memiliki kecenderungan meyakini jawaban yang 

diperolehnya benar dengan melakukan pengecekan langkah demi langkah secara 

detail pada hasil pekerjaannya. 
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 Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah, diperoleh nilai rata-

rata tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelompok sedang sebesar 94. 

Perhitungan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut.  

Tabel 4.9 Nilai Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelompok Sedang  

No. Kode Nilai 

1. AM 77 
2. AAK 82 
3. ARP 78 
4. ASH 80 
5. BWK 83 
6. DRY 90 
7. ARF 77 
8. DAP 77 
9. DKN 77 

10. HW 87 
11. INM 82 
12. KAK 78 
13. MBS 82 
14. MRA 77 
15. NWM 85 
16. NA 88 
17. RAT 88 
18. RKS 80 
19. RDR 82 
20. RMK 85 
21. SY 87 
22. SRA 83 
23. SA 87 
24. UK 87 
25. WBA 83 
26. NSP 78 

Jumlah 2140 
Rata-rata 82 

 

4.3.3 Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelompok Bawah 

Hasil analisis data untuk siswa kelompok bawah dalam memahami masalah 

(understanding the problem), siswa menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan secara kurang lengkap dan terurut, justru siswa kelompok bawah 
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menulisnya dalam tahap merencanakan penyelesaian, seharusnya dituliskan pada 

tahap memahami masalah. Saat siswa kelompok bawah ditanya apa yang dia 

pahami dari permasalahan yang diberikan, siswa mengucapkan apa yang diketahui 

dan ditanyakan dengan singkat, tapi tidak lengkap dan tidak mengikuti informasi 

yang ada pada soal, siswa kelompok bawah kurang mampu menjelaskan masalah 

sesuai dengan kalimat sendiri. Siswa kelompok bawah dalam merencanakan 

penyelesaian (devising a plan) mampu menebak konsep apa yang harus siswa 

gunakan dalam menyelesaikan masalah, siswa mengidentifikasi sub-tujuan 

(mencari hal-hal yang perlu dicari sebelum menyelesaikan masalah). Saat siswa 

kelompok bawah ditanya apa yang dia rencanakan untuk menyelesaikan masalah, 

siswa mengucapkan konsep apa yang harus digunakan dalam menyelesaikan 

masalah dengan tepat. Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian (carrying 

out the plan), siswa kelompok bawah menyelesaikan permasalahan sesuai dengan 

apa yang direncanakan dan melaksanakan perhitungan dengan singkat. Pada tahap 

memeriksa kembali proses dan hasil (looking back), siswa dengan kelompok 

bawah tidak memiliki cara atau asumsi lain untuk memperoleh hasil yang sama 

dengan cara pertama. Siswa dengan kelompok bawah memiliki kecenderungan 

tidak meyakini jawaban yang diperolehnya benar karena siswa tidak melakukan 

pengecekan langkah demi langkah secara detail pada hasil pekerjaannya. 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah, diperoleh nilai rata-

rata tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelompok bawah sebesar 94. 

Perhitungan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut.  
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Tabel 4.10 Nilai Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelompok Bawah 

No. Kode Nilai 

1. ABM 58 
2. DS 58 
3. RA 45 

Jumlah 161 
Rata-rata 54 

 

4.3.4 Kemampuan Pemecahan Masalah dan Model Pembelajaran AIR 

Hasil  analisis  data  nilai tes akhir menunjukkan  bahwa  data berdistribusi 

normal. Pada kelas penelitian, diberi perlakukan pembelajaran model Auditory 

Intellectually Repetition (AIR). Siswa antusias mengikuti pembelajaran, pada 

tahap persiapan, siswa mampu mengamati dan memberikan pesan mengenai video 

motivasi yang ditayangkan pada setiap pertemuannya, kemudian pada tahap 

menyampaikan, siswa mampu menanggapi materi apersepsi yang diberikan oleh 

guru, pada tahap pelatihan siswa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing 

untuk memecahkan masalah dan menemukan pengetahuan baru melalui media 

LKS dan LTS, pada tahap menyampaikan hasil siswa mengerjakan kuis secara 

individu, kemudian diakhiri dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan 

mengenai materi yang dibahas pada tiap pertemuannya. Setelah  dilakukan  

pembelajaran  pada  kelas  penelitian, kelas  tersebut  dievaluasi  untuk  mengukur  

kemampuan  pemecahan masalah  siswa pada  materi  trigonometri.  Soal  terdiri  

dari  6  butir  soal berbentuk  uraian  dengan  alokasi  waktu  60  menit.  Soal  

yang  digunakan sebelumnya  telah diuji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, 

dan daya pembeda dimana soal tersebut telah diujicobakan.  
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Selanjutnya  hasil  dari  tes kemampuan  pemecahan masalah  pada kelas 

penelitian  diuji  ketuntasan  belajar. Uji  tersebut  menunjukkan  bahwa siswa  

yang  dikenai  model  pembelajaran AIR  telah mencapai  ketuntasan  belajar  

berdasarkan  KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal)  yang  diterapkan  di  SMA 

Negeri 9 Semarang,  yaitu  75  untuk  mata  pelajaran  matematika.  Secara  

klasikal,  uji  proporsi pihak kiri menunjukkan bahwa persentase siswa yang telah 

mencapai ketuntasan belajar telah melampaui 85%. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa penerapan  model pembelajaran AIR dapat membantu siswa mencapai 

ketuntasan belajar baik secara individual maupun klasikal.   

Kemampuan  pemecahan masalah siswa  yang  menggunakan pembelajaran  

model  AIR  dapat mengalami peningkatan. Penerapan  model  pembelajaran  AIR  

memiliki karkteristik yang membuat siswa lebih aktif dalam memahami materi. 

Guru tidak sekedar  memberikan  pengetahuan  kepada  siswa,  melainkan 

memfasilitasi  siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri sehingga siswa  

memiliki  pemahaman yang  lebih  mantap  terhadap  materi  trigonometri. Siswa  

paham  benar mengenai materi apa yang mereka pelajari, penerapannya dan cara 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan trigonometri.  

Edward L. Thorndike, sebagaimana dikutip oleh Suherman (2003: 28) 

mengemukakan bahwa seorang anak akan lebih berhasil belajarnya, jika ia telah 

siap untuk melakukan kegiatan belajar, diberikan pengulangan, semakin sering 

pengulangan dilakukan akan makin kuat konsep tertanam dalam ingatan anak. Hal 

ini sangat selaras dengan tahapan dalam model pembelajaran AIR, yakni tahap 

persiapan, penyampaian, pelatihan dan menyampaikan hasil. 



 163 

 

 

Ausubel, sebagaimana dikutip oleh Suherman (2003: 28) mengemukakan 

bahwa teori belajar bermakna mendukung siswa dalam meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah, yakni dalam menyelesaikan soal-soal tidak rutin. Teori 

belajar bermakna menyatakan, makna dibangun ketika guru memberikan 

permasalahan yang relevan dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada 

sebelumnya, memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan 

menerapkan idenya sendiri dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. 

Dalam pembelajaran model AIR, sebelum memulai materi yang baru, guru selalu 

memberikan materi apersepsi, yang tujuannya untuk mengingatkan kembali dan 

mengecek kemampuan siswa mengenai materi yang dibahas pada pertemuan 

selanjutnya. 

Faktor-faktor  yang  dapat  menjadi  penyebab  kemampuan  pemecahan 

masalah siswa yang  menggunakan  pembelajaran  model  AIR  lebih  baik  adalah  

sebagai berikut.  

(1) Model  pembelajaran  AIR  memberi kesempatan siswa untuk melatih 

pemahaman dan penggunaan kemampuan pemecahan masalah melalui 

latihan-latihan soal yang diberikan.  

(2) Penerapan  model  pembelajaran  AIR  mengajak siswa untuk  memecahkan  

masalah  melalui  diskusi  kelompok.  Melalui diskusi  akan  menyatukan 

ide-ide mereka secara verbal,  sehingga  dapat  meningkatkan daya nalar, 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan memberi kesempatan pada siswa  

untuk  mengungkapkan  gagasannya, merumuskan pertanyaan, 
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merencanakan perencanaan strategis serta menganalisis pengalaman. 

Akibatnya, siswa secara  aktif dapat memecahkan masalah. 

(3) Melalui  pembelajaran  model  AIR,  pembelajaran menjadi  lebih  menarik  

sehingga  siswa  menjadi  semangat  dan  termotivasi  dalam kegiatan  

belajar  mengajar.  Siswa  menjadi  lebih  aktif  dan  kreatif  selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

Secara  umum,  penerapan  model  pembelajaran  AIR  dapat  terlaksana  

dengan  baik  sesuai  dengan  RPP yang  telah  disusun. Peneliti dapat 

memaparkan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru maupun peneliti lain 

dalam menerapkan pembelajaran  model  AIR  sebagai berikut. 

(1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) harus disesuaikan dengan 

strategi pembelajaran yang digunakan serta disesuaikan dengan kompetensi 

(keterampilan) apa yang akan diteliti; (2) Media yang digunakan dan tugas-tugas 

yang diberikan juga diharapkan mampu mendukung pembelajaran dengan baik; 

(3) Guru harus menguasai dengan baik strategi pembelajaran yang digunakan dan 

melakukan persiapan sebaik mungkin untuk pembelajaran yang akan dilakukan; 

(4) Pembagian anggota kelompok dengan kemampuan yang merata. Agar dalam 

pelaksanaan diskusi dapat berlangsung efektif; (5) Komunikasi yang terjadi dalam 

kelompok. Artinya, hendaknya dalam diskusi peserta didik fokus mendiskusikan 

apa yang menjadi permasalahan; (6) Guru selalu bekeliling memperhatikan proses 

jalannya diskusi. Guru ikut memantau serta menilai kinerja kelompok dan hasil 

kerja kelompok; (7) Pengorganisasian waktu pembelajaran hendaknya dilakukan 

dengan efektif dan efisien. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Kemampuan pemecahan masalah siswa SMA kelas X dalam pembelajaran 

model Auditory Intellectually Repetition (AIR) mencapai ketuntasan klasikal. 

2. Deskripsi Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelompok Atas 

a. Siswa kelompok atas pada tahap memahami masalah, siswa menuliskan apa 

yang diketahui secara lengkap dan terurut, menuliskan apa yang ditanyakan 

dari soal secara tepat serta menjelaskan masalah sesuai dengan kalimat 

sendiri.  

b. Siswa kelompok atas pada tahap merencanakan penyelesaian, siswa 

menebak konsep apa yang harus digunakan dalam menyelesaikan masalah 

dengan tepat, menyederhanakan masalah dengan melakukan eksperimen 

dan simulasi (membuat gambar) secara lengkap, mengidentifikasi sub-

tujuan (mencari hal-hal yang perlu dicari sebelum menyelesaikan masalah) 

secara lengkap dan terurut. 

c. Siswa kelompok atas pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian sesuai 

dengan apa yang direncanakan. 

d. Siswa kelompok atas pada tahap memeriksa kembali hasil dan proses tidak 

165 
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memiliki cara atau asumsi lain untuk memperoleh hasil yang sama dengan 

cara pertama. Siswa dengan kelompok atas memiliki kecenderungan 

meyakini jawaban yang diperolehnya benar dengan melakukan pengecekan 

langkah demi langkah secara detail pada hasil pekerjaannya dan mengecek 

semua perhitungan yang sudah terlibat. 

3. Deskripsi Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelompok Sedang 

a. Siswa kelompok sedang pada tahap memahami masalah, siswa menuliskan 

apa yang diketahui dan yang kurang lengkap dan terurut, kurang mampu 

menjelaskan masalah sesuai dengan kalimat sendiri.  

b. Siswa kelompok sedang pada tahap merencanakan penyelesaian, siswa 

menebak konsep apa yang harus digunakan dalam menyelesaikan masalah 

dengan tepat, siswa mampu menyederhanakan masalah dengan melakukan 

eksperimen dan simulasi (membuat gambar), siswa mengidentifikasi sub-

tujuan (mencari hal-hal yang perlu dicari sebelum menyelesaikan masalah).  

c. Siswa kelompok sedang pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian 

sesuai dengan apa yang direncanakan dan melaksanakan perhitungan 

dengan singkat. 

d. Siswa kelompok sedang pada tahap memeriksa kembali hasil dan proses 

tidak memiliki cara atau asumsi lain untuk memperoleh hasil yang sama 

dengan cara pertama. Siswa kelompok sedang memiliki kecenderungan 

meyakini jawaban yang diperolehnya benar dengan melakukan pengecekan 

langkah demi langkah secara detail pada hasil pekerjaannya dan mengecek 

semua perhitungan yang sudah terlibat. 
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4. Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelompok Bawah  

a. Siswa kelompok bawah pada tahap memahami masalah, siswa 

menuliskan apa yang diketahui kurang lengkap dan terurut, tidak 

menuliskan apa yang ditanyakan dari soal dan kurang mampu 

menjelaskan masalah sesuai dengan kalimat sendiri.  

b. Siswa kelompok bawah pada tahap merencanakan penyelesaian, siswa 

justru menuliskan apa yang ditanyakan dari soal, menebak konsep apa 

yang harus digunakan dalam menyelesaikan masalah, siswa 

menyederhanakan masalah dengan melakukan eksperimen dan simulasi 

(membuat gambar) tetapi kurang tepat, siswa mengidentifikasi sub-tujuan 

(mencari hal-hal yang perlu dicari sebelum menyelesaikan masalah).  

c. Siswa kelompok bawah pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian 

sesuai dengan apa yang direncanakan dan melaksanakan perhitungan 

dengan singkat. 

d. Siswa kelompok bawah pada tahap memeriksa kembali hasil dan proses 

tidak memiliki cara atau asumsi lain untuk memperoleh hasil yang sama 

dengan cara pertama. Siswa kelompok bawah memiliki kecenderungan 

tidak meyakini jawaban yang diperolehnya benar karena siswa tidak 

melakukan pengecekan langkah demi langkah secara detail pada hasil 

pekerjaannya dan tidak mengecek semua perhitungan yang sudah terlibat. 

 

 



 168 

 

 

5.2 Saran 

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

1. Perlu  dibudayakan  pengajaran  mengenai  pemecahan  masalah  matematika 

kepada siswa sejak pendidikan dasar. 

2. Perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan  sebagai  upaya  untuk  memperbaiki 

kemampuan  pemecahan  masalah  siswa  dalam  memecahkan  masalah 

matematika. 

3. Perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan untuk  menganalisis  kemampuan 

pemecahan  masalah  siswa  berdasarkan  kedudukan siswa dalam kelompok  

dengan menggunakan  masalah-masalah  matematika  yang  melibatkan  semua 

indikator  dari  tahap  kemampuan  pemecahan  masalah  matematika  menurut 

Polya. 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA (KELAS X-5) 

 SMA N 9 SEMARANG TAHUN AJARAN 2015/2016 

 

NO NISN NAMA  KODE 

1 19793 ABIDAH AZZAHRO AA 

2 19794 ADELLA GADIS SEVIANI AGS 

3 19796 AHMAD HASAN KHULUQI AHK 

4 19797 AN NAAS FALAQ MAHARTA ANFM 

5 19798 ANESYA SASMARIKA ASR 

6 19799 ANISYA PERMATA GOWA APG 

7 19800 ASSYIFA SALSABILA AS 

8 19801 AYU SYARIFATUL MUSYAROFAH ASM 

9 19802 DELPHIA NOVIANTI DN 

10 19804 DILA AJENG MEILIAWATI DAM 

11 19805 DIMAS DAFFA SAPUTRA DFS 

12 19807 EGGA ARIMBI RUDYTA KLINTAN  EAR 

13 19808 EVAN FADILLA HAFIDZ EFH 

14 19810 GLORIA WIDYA PANGESTI GWP 

15 19811 HELENA DESVIARTHA HD 

16 19812 IQBAL DIRA BAHARSYAH IDB 

17 19813 KEVIN ALFARADO SATRITAMA KA 

18 19814 KHUZAIMAH ADINDA RAMADHANI KAR 

19 19815 

MUHAMMAD DIAZ WASTU 

PRAMUKA 
MDWP 

20 19816 MUHAMMAD HAFIDH HIMAWAN MHH 

21 19817 MUHAMMAD NIZAR ANNAAFI MNA 

22 19818 NAFISAH BEKTI SETYONINGSIH NBS 

23 19819 NIKITA PUTRI RAMADHANI NPR 

24 19820 NILAM RAMADHANI NR 

25 19821 NILAYITNA MEGAVIANA JOVANKA NMJ 

26 19822 SINDHU ADI HASKORO SAH 
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27 19823 TARSISIUS ANGGER SATRIO N TASN 

28 19824 TUNISA ADZKIA ROSYADA TAR 

29 19825 TUNJUNG PURBOSARI TP 

30 19826 VALENTINA ANANDA RIZHA  VAR 

31 19827 VALENTINUS BIMA PRATAMA VBP 

32 19828 WIRYANOM CAHAYA RIYANTO WCR 

33 20011 PUTRI BUANATUNGGAL DEWI PBT 

34 20012 ELISA DZAKIYA SYARIFAH EDS 

35 20013 ABHIBHAWA ARDITYA P AAP 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS PENELITIAN (KELAS X-6) 

 SMA N 9 SEMARANG TAHUN AJARAN 2015/2016 

 

NO NISN NAMA KODE 

1 19829 ADELIA DEWI RAHYAWATI ADR 

2 19830 ADELIA ESTY SETYANIGRUM AES 

3 19831 ADI RAHMAT FATCHI ARF 

4 19832 ADINDA NUR SALSABILA ANS 

5 19833 ADITYA BAGUS MAHADIKA ABM 

6 19834 AISYAH AMATULLAH AM 

7 19835 ANGGA ARI KURNIAWAN AAK 

8 19836 ARINA RIZKI PUSPITANINGRUM ARP 

9 19837 ARYA SUKMA HARDIANSYAH ASH 

10 19838 BAGAS WIJAYA KUSUMAH BWK 

11 19839 DAFFA RIZQI YANA DRY 

12 19840 DEVI ANINDIA PUTRI DAP 

13 19841 DINA KHAIRUN NISA DKN 

14 19842 DION SAPUTRA DS 

15 19843 HEPI WIDJAYANTI HW 

16 19844 ILZYA NOVIA MAUNATHUL CHOIR INM 

17 
19845 

KRISZADIORA AGUSTAMARIMBA 

KUSUMA 
KAK 

18 19846 LUQMAN MARDIYANTO LM 

19 19847 MAHARANI LEMBAYUNG PRAMESWARI MLP 

20 19848 MOCHAMAD BILAL SINDHU REKSA MBS 

21 19849 MUHAMAD RIZKY AL JAMILI MRA 
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22 19850 NILA AZIZATIL LUDFIANA NAL 

23 19851 NITA WAHYU MELANI NWM 

24 19852 NUR AFIFAH NA 

25 19853 RAFI AMANULAH RA 

26 19854 RAGITA ANGGIE APEILLIA RAA 

27 19855 RAHMI ANGGITA RAT 

28 19856 RAYNALDY KURNIA SANDY RKS 

29 19857 RESTU DIAN RAMADHAN RDR 

30 19858 RIFQI MULYA KISWANTO RMK 

31 19859 SAFIRA YULIANA SY 

32 19860 SHALSABILA RIZKY AURELI SRA 

33 19861 SILMIKAFFA AURELIN SA 

34 19862 USWATUN KHASANAH UK 

35 19863 WULANG BAGAS ASIH SAPUTRA WBA 

36 19864 NARITA SAVIRA P NSP 
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PENGGALAN SILABUS 

 

Nama Sekolah  : SMA N  9 SEMARANG 

Mata Pelajaran  : MATEMATIKA 

Kelas / Program  : X / UMUM 

Semester    : GENAP 

Tahun Ajaran   : 2015/2016 

Materi   :   TRIGONOMETRI 

 

STANDAR KOMPETENSI: 

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

 

KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

POKOK/ 

PEMBELAJARAN 

LANGKAH-

LANGKAH 

PEMBELAJARAN 

INDIKATOR PENILAIAN 
CONTOH 

INSTRUMEN 
WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

5.3  Merancang 

model 

matematika 

dari masalah 

yang 

berkaitan 

dengan 

perbanding-

an, fungsi, 

Aturan sinus PERTEMUAN I 

Dengan menerapkan 

model pembelajaran 

AIR akan dikaji tentang 

aturan sinus melalui: 

KEGIATAN 

PENGGALIAN 

PENGETAHUAN 

 Guru membuka 

1. Merumuskan 

aturan sinus 

2. Merancang dan 

menyelesaikan 

model 

matematika 

dari masalah 

sehari-hari 

yang  

Teknik: 

Kuis 

 

Bentuk 

Instrumen: 

Tes tertulis 

uraian 

Puncak 

monument M 

diamati oleh 

dua pengamat 

dari titik A dan 

B yang 

letaknya 

segaris dengan 

N (bagian 

2 x 45 

menit 

Sumber: 

1. Buku Paket 

Matematika 

untuk SMA 

kelas X, 

pengarang 

B.K 

Noormandiri, 

penerbit 

Lampiran 3 
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persamaan 

dan identitas 

trigonometri  

dari sudut di 

semua 

kuadran, dan 

penafsiran-

nya. 

pelajaran dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang 

akan dicapai, model 

yang akan diterapkan 

dalam pembelajaran, 

dan memberikan 

motivasi kepada 

siswa. 

KEGIATAN 

MENEMUKAN 

KONSEP 

Auditory (siswa belajar 

dengan membaca dan 

mendengarkan)  

 Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 

mengenai model yang 

akan diterapkan dan 

materi yang akan 

diberikan selama 

pembelajaran. 

 Guru memberikan 

berkaitan 

dengan aturan  

sinus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bawah 

monument). 

Jika jarak titik 

A dan B sama 

dengan 330 

meter, sudut 

MAB = 63 , 

dan sudut  

ABM = 75 , 

tentukan jarak 

puncak M 

dengan titik A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erlangga. 

2. Buku Paket 

Matematika 

SMA Kelas 

X, 

pengarang 

Marwanta 

dkk, penerbit 

Yudhistira 

3. Referensi 

Internet 

 

Alat: 

1. Laptop 

2. LKS & LTS 
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kesempatan pada 

siswa secara 

berpasang-pasangan 

dengan teman 

sebangkunya untuk 

membaca buku  paket 

berkaitan materi yang 

akan di pelajari hari 

ini tentang aturan 

sinus. 

 Guru memberikan 

beberapa pertanyaan 

terkait materi. 

 Guru 

mengelompokkan 

siswa menjadi 

beberapa kelompok. 

 Guru membagikan 

LKS. 

 Guru mengarahkan 

dan memberi petunjuk 

pada siswa untuk 

menyelesaikan 
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permasalahan yang 

ada di LKS. 

Intellectually 

(memecahkan masalah 

dan merenung) 

 Siswa melakukan 

diskusi kelompok 

untuk 

mengumpulkan 

informasi, dan 

mengemukakan 

gagasan yang 

diperoleh. 

 Wakil dari 

kelompok 

mempresentasikan 

hasil diskusi di 

depan kelas, 

sedangkan 

kelompok lain 

menanggapi. 

 Siswa diberi 

kesempatan untuk 
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bertanya. 

Repetition 

(Pengulangan) 

 Guru memberikan 

kuis yang dikerjakan 

secara individu oleh 

siswa 

KEGIATAN 

PENUTUP 

 Guru membimbing 

siswa untuk 

membuat 

kesimpulan materi. 

 Guru memberikan 

penghargaan kepada 

siswa yang aktif 

selama mengikuti 

pembelajaran, 

memberikan 

serangkaian 

motivasi di akhir 

pelajaran, 

memberikan PR, dan 
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menutup pelajar. 

5.3  Merancang 

model 

matematika 

dari masalah 

yang 

berkaitan 

dengan 

perbanding-

an, fungsi, 

persamaan 

dan identitas 

trigonometri  

dari sudut di 

semua 

kuadran, dan 

penafsiran-

nya. 

Aturan Cosinus PERTEMUAN II 

Dengan menerapkan 

model pembelajaran 

AIR akan dikaji tentang 

aturan cosinus melalui: 

KEGIATAN 

PENGGALIAN 

PENGETAHUAN 

 Guru membuka 

pelajaran dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang 

akan dicapai, model 

yang akan diterapkan 

dalam pembelajaran, 

dan memberikan 

motivasi kepada 

siswa. 

KEGIATAN 

MENEMUKAN 

KONSEP 

Auditory (siswa belajar 

3. Merumuskan 

aturan cosinus 

4. Merancang 

dan 

menyelesaikan 

model 

matematika 

dari masalah 

sehari-hari 

yang  

berkaitan 

dengan aturan  

cosinus. 

 

Teknik: 

Kuis 

 

Bentuk 

Instrumen: 

Tes tertulis 

uraian 

Sebuah kapal 

berlayar kea 

rah timur 

sejauh 30 mil. 

Kemudian 

kapal 

melanjutkan 

perjalanan 

dengan arah 

60  sejauh 60 

mil. Tentukan 

jarak kapal 

terhadap posisi 

saat kapal 

berangkat! 

2 x 45 

menit 

Sumber: 

1. Buku Paket 

Matematika 

untuk SMA 

kelas X, 

pengarang 

B.K 

Noormandiri, 

penerbit 

Erlangga. 

2. Buku Paket 

Matematika 

SMA Kelas 

X, 

pengarang 

Marwanta 

dkk, penerbit 

Yudhistira 

3. Referensi 

Internet 

 

Alat: 
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dengan membaca dan 

mendengarkan)  

 Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 

mengenai model yang 

akan diterapkan dan 

materi yang akan 

diberikan selama 

pembelajaran. 

 Guru memberikan 

kesempatan pada 

siswa secara 

berpasang-pasangan 

dengan teman 

sebangkunya untuk 

membaca buku  paket 

berkaitan materi yang 

akan di pelajari hari 

ini tentang aturan 

cosinus. 

 Guru memberikan 

beberapa pertanyaan 

terkait materi. 

1. Laptop 

2. LKS & LTS 
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 Guru 

mengelompokkan 

siswa menjadi 

beberapa kelompok. 

 Guru membagikan 

LKS. 

 Guru mengarahkan 

dan memberi petunjuk 

pada siswa untuk 

menyelesaikan 

permasalahan yang 

ada di LKS. 

Intellectually 

(memecahkan masalah 

dan merenung) 

 Siswa melakukan 

diskusi kelompok 

untuk 

mengumpulkan 

informasi, dan 

mengemukakan 

gagasan yang 

diperoleh. 
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 Wakil dari 

kelompok 

mempresentasikan 

hasil diskusi di 

depan kelas, 

sedangkan 

kelompok lain 

menanggapi. 

 Siswa diberi 

kesempatan untuk 

bertanya. 

Repetition 

(Pengulangan) 

 Guru memberikan 

kuis yang dikerjakan 

secara individu oleh 

siswa 

KEGIATAN 

PENUTUP 

 Guru membimbing 

siswa untuk 

membuat 

kesimpulan materi. 
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 Guru memberikan 

penghargaan kepada 

siswa yang aktif 

selama mengikuti 

pembelajaran, 

memberikan 

serangkaian 

motivasi di akhir 

pelajaran, 

memberikan PR, dan 

menutup pelajaran. 

5.3  Merancang 

model 

matematika 

dari masalah 

yang 

berkaitan 

dengan 

perbanding-

an, fungsi, 

persamaan 

dan identitas 

trigonometri  

Luas Segitiga PERTEMUAN III 

Dengan menerapkan 

model pembelajaran 

AIR akan dikaji tentang 

aturan cosinus melalui: 

KEGIATAN 

PENGGALIAN 

PENGETAHUAN 

 Guru membuka 

pelajaran dan 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang 

5. Menurunkan 

rumus luas 

segitiga 

6. Merancang 

dan 

menyelesaikan 

model 

matematika 

dari masalah 

sehari-hari 

yang  

berkaitan 

Teknik: 

Kuis 

 

Bentuk 

Instrumen: 

Tes tertulis 

uraian 

Tiga  buah  

kapal  A, 

B,  dan  C  

menebar  

jaring  dan 

ketigaanya  

membentuk 

sebuah  

segitiga. Jika 

jarak A  

ke  B  adalah  

150  

2 x 45 

menit 

Sumber: 

1. Buku Paket 

Matematika 

untuk SMA 

kelas X, 

pengarang 

B.K 

Noormandiri, 

penerbit 

Erlangga. 

2. Buku Paket 

Matematika 
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dari sudut di 

semua 

kuadran, dan 

penafsiran-

nya. 

akan dicapai, model 

yang akan diterapkan 

dalam pembelajaran, 

dan memberikan 

motivasi kepada 

siswa. 

KEGIATAN 

MENEMUKAN 

KONSEP 

Auditory (siswa belajar 

dengan membaca dan 

mendengarkan)  

 Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 

mengenai model yang 

akan diterapkan dan 

materi yang akan 

diberikan selama 

pembelajaran. 

 Guru memberikan 

kesempatan pada 

siswa secara 

berpasang-pasangan 

dengan luas 

segitiga. 

meter, B ke C 

adalah 120  

meter  dan 

∠ 𝐵𝐶      , 

tentukan  luas  

daerah 

tangkapan  

yang terbentuk 

oleh ketiga 

kapal tersebut! 

 

SMA Kelas 

X, 

pengarang 

Marwanta 

dkk, penerbit 

Yudhistira 

3. Referensi 

Internet 

 

Alat: 

1. Laptop 

2. LKS & 

LTS 
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dengan teman 

sebangkunya untuk 

membaca buku  paket 

berkaitan materi yang 

akan di pelajari hari 

ini tentang luas 

segitiga. 

 Guru memberikan 

beberapa pertanyaan 

terkait materi. 

 Guru 

mengelompokkan 

siswa menjadi 

beberapa kelompok. 

 Guru membagikan 

LKS. 

 Guru mengarahkan 

dan memberi petunjuk 

pada siswa untuk 

menyelesaikan 

permasalahan yang 

ada di LKS. 

Intellectually 
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(memecahkan masalah 

dan merenung) 

 Siswa melakukan 

diskusi kelompok 

untuk 

mengumpulkan 

informasi, dan 

mengemukakan 

gagasan yang 

diperoleh. 

 Wakil dari 

kelompok 

mempresentasikan 

hasil diskusi di 

depan kelas, 

sedangkan 

kelompok lain 

menanggapi. 

 Siswa diberi 

kesempatan untuk 

bertanya. 

Repetition 

(Pengulangan) 
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 Guru memberikan 

kuis yang dikerjakan 

secara individu oleh 

siswa 

KEGIATAN 

PENUTUP 

 Guru membimbing 

siswa untuk 

membuat 

kesimpulan materi. 

 Guru memberikan 

penghargaan kepada 

siswa yang aktif 

selama mengikuti 

pembelajaran, 

memberikan 

serangkaian 

motivasi di akhir 

pelajaran, 

memberikan PR, dan 

menutup pelajaran. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 1 

 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 9 Semarang 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Kelas/Semester : X/2(Genap) 

Materi Pokok :  Trigonometri 

Alokasi Waktu :  2 x 45 menit (1 x pertemuan) 

 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5.  Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam 

pemecahan masalah. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan 

perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri, dan penafsirannya. 

 

C. INDIKATOR  

1. Merumuskan aturan sinus. 

2. Merumuskan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan aturan sinus. 

3. Menentukan penyelesaian dari model matematika dari masalah yang berkaitan 

dengan aturan sinus. 

4. Memberikan tafsiran terhadap penyelesaian dari masalah yang berkaitan dengan 

aturan sinus. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui model pembelajaran  Auditory Intellectually Repetition (AIR) dengan 

metode pembelajaran ceramah, diskusi kelompok,  tanya jawab, presentasi dan 

penugasan siswa dapat merumuskan aturan sinus. 

2. Melalui model pembelajaran  Auditory Intellectually Repetition (AIR) dengan 

metode pembelajaran ceramah, diskusi,  tanya jawab, dan penugasan siswa dapat 

merumuskan model matematika, menentukan penyelesaian dari model 

matematika, memberikan tafsiran terhadap penyelesaian dari masalah yang 

berkaitan dengan aturan sinus. 

Lampiran 4 
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E. MATERI PEMBELAJARAN  

1. Aturan Sinus 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

a. Metode Pembelajaran 

Ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, dan  penugasan. 

b. Model Pembelajaran 

Auditory Intellectually Repetition (AIR). 

 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendidikan 

Karakter 

Bangsa 

(PKB) 

Standar 

Proses 

Kegiatan Pendahuluan 10 menit   

 Guru masuk ke ruang  kelas tepat waktu. 

 Guru memberi salam kepada siswa. 
 

Disiplin 
 

Tahap 1: Persiapan    

 Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam terlebih dahulu  dan 

meminta ketua kelas untuk memimpin 

berdoa. 

 Guru menyiapkan kondisi psikis  siswa 

untuk mengikuti proses pembelajaran dengan 

mengecek kerapian berpakaian, kemudian 

mengecek kebersihan lingkungan kelas, agar 

selama pembelajaran berlangsung siswa 

merasa nyaman. 

 Guru memeriksa kehadiran siswa untuk 

mengecek kedisiplinan siswa. 

 Guru mengintruksikan kepada siswa untuk 

membersihkan papan tulis (apabila papan 

tulis masih dalam keadaan kotor). 

 

Religius 

 

 

Mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 
 

 
 

 Guru mengintruksikan kepada siswa untuk 

menyimpan buku pelajaran selain 

matematika dan meminta siswa untuk 

menyiapkan buku matematika dan tugas 

pada pertemuan sebelumnya (jika ada). 

 Guru menyampaikan informasi kepada siswa 

kemudian menuliskan di papan tulis tentang 

materi yang akan dipelajari bersama, yaitu 

akan belajar materi aturan sinus. 

 Guru menyampaikan informasi kepada siswa 

tentang kegiatan pembelajaran yang akan 

diterapkan yaitu dalam mempelajari materi 

aturan sinus, model pembelajaran yang akan 

diterapkan adalah Auditory Intellectually 

Repetition (AIR) dengan metode 

pembelajarannya diskusi, ceramah, tanya 

jawab, presentasi, dan penugasan, melalui 

media Lembar Kerja Siswa (LKS) Aturan 

sinus dan Lembar Tugas Siswa (LTS) Aturan 

sinus  diakhiri dengan kuis. 

 Guru memberikan motivasi kepada siswa 

melalui tayangan video tentang kerja sama 

dalam suatu kelompok. 

 Guru memberikan kesempatan pada siswa 

untuk menyampaikan pesan dari video yang 

telah ditayangkan. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yaitu dengan model pembelajaran Auditory 

Intellectually Repetition (AIR) siswa dapat 

merumuskan aturan sinus, merumuskan 

model matematika, menentukan 

penyelesaian dari model matematika, 

memberikan tafsiran terhadap penyelesaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semangat 

belajar 

 

Berani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

Konfirmasi 
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dari masalah yang berkaitan dengan aturan 

sinus. 

 Guru mendemonstrasikan di depan kelas, 

kaitan materi aturan sinus yang ditemukan 

dalam kehidupan sehari-hari “Pernahkah 

kalian ke taman Tugu Muda, yang ada di 

Semarang? jika pernah, apakah kalian tahu 

berapa tinggi Tugu Muda tersebut dari 

tanah? apabila kalian melihat Tugu Muda 

dengan sudut elevasi     . Ternyata, dengan 

belajar materi aturan sinus, nantinya kalian 

akan bisa menentukan tinggi Tugu Mudanya 

menggunakan rumus aturan sinus.” 

 Guru memberikan apersepsi kepada siswa 

mengenai materi perbandingan trigonometri 

dari suatu sudut pada segitiga siku-siku 

sebagai materi prasyarat sebelum memasuki 

materi aturan sinus sebagai berikut: “Anak-

anak, siapa yang berani menggambarkan 

contoh dari segitiga siku-siku, kemudian 

menyebutkan perbandingan sudutnya? 

Materi ini kalian dapatkan saat pertemuan 

pertama di bab II, sekarang kalian amati 

gambar dan perbandingan yang telah dibuat 

oleh teman kalian, apakah gambar dan 

perbandingannya sudah benar? Kalau sudah, 

ingatlah konsep ini untuk melanjutkan materi 

hari ini, yaitu aturan sinus. 

(anak-anak mempraktikan suatu ketrampilan 

yang sudah dimiliki   Auditory) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 



194 
 

 
 

Kegiatan menemukan konsep 60 menit   

Tahap 2: Penyampaian    

 Guru memberikan kesempatan pada siswa 

untuk membaca buku paket mengenai materi 

aturan sinus, kemudian siswa diminta untuk 

berdiskusi secara berpasang-pasangan terkait 

hasil yang mereka baca. 

(pembelajar berpasang-pasangan 

membincangkan secara terperinci apa yang 

mereka pelajari dari buku    Auditory) 

 Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya 

dari hasil diskusi secara berpasang-pasangan 

(jika ada). 

 Guru mengintruksikan kepada siswa untuk 

membuat kelompok dengan banyak anggota 

4 orang berdasarkan nomor urut daftar hadir. 

 Guru membagikan satu Lembar Kerja Siswa 

(LKS) Aturan sinus kepada setiap kelompok 

dan meminta untuk mengisi identitas 

kelompok pada Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Aturan sinus yang telah disediakan. 

 Guru menjelaskan materi tentang aturan 

sinus tetapi hanya pengantarnya saja, 

mengarahkan siswa bagaimana 

menyelesaikan permasalahan yang ada di 

Lembar Kerja Siswa (LKS) Aturan sinus, 

selanjutnya siswa diminta untuk 

mengerjakan permasalahan di LKS Aturan 

sinus yaitu merumuskan aturan sinus, dan 

merumuskan model matematika, 

menentukan penyelesaian dari model 

matematika, memberikan tafsiran terhadap 

penyelesaian dari masalah yang berkaitan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerja sama 

Eksplorasi 
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dengan aturan sinus. 

(anak-anak diskusi secara berkelompok 

untuk memecahkan suatu masalah, 

melahirkan gagasan kreatif   Auditory, 

Intellectually) 

 Sebelum siswa melakukan diskusi kelompok, 

guru memberikan kesempatan bertanya pada 

setiap kelompok (jika ada). 

Tahap 3: Pelatihan    

 Siswa secara berkelompok melakukan 

diskusi untuk mengumpulkan informasi, dan 

mengemukakan gagasan yang telah 

diperoleh yang digunakan untuk 

merumuskan aturan sinus.  

(Auditory, Intellectually) 

 Melalui diskusi antar siswa yang difasilitasi 

guru, guru berkeliling membimbing siswa 

dalam berdiskusi. 

 Setelah waktu yang diberikan habis dan 

siswa telah selesai berdiskusi, guru 

menawarkan salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas.  

(anak-anak mengucapkan secara terperinci 

apa yang sedang dikerjakan    Auditory) 

 Perwakilan dari salah satu kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya, dan 

kelompok yang lain menanggapi. 

(Auditory, Intellectually) 

 Guru memberikan umpan balik dan 

penjelasan terhadap pekerjaan siswa yang 

telah dipresentasikan. 

 Guru membagikan Lembar Tugas Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

Konfirmasi 
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(LTS) Aturan sinus kepada setiap kelompok. 

 Siswa menerima LTS Aturan sinus kemudian 

mengerjakan soal menggunakan rumus 

aturan sinus yang telah diperolehnya pada 

kegiatan sebelumnya. 

(Auditory, Intellectually) 

 Guru berkeliling kelas dan menjawab 

pertanyaan siswa yang mengalami kesulitan. 

 Guru menawarkan pada siswa, siapa yang 

ingin mengerjakan di depan kelas. 

 Perwakilan kelas mengerjakan di papan tulis 

dan guru memberikan penjelasan terkait 

penyelesaian permasalahan yang ada di LTS 

Aturan sinus. 

(Auditory, Intellectually). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Penutup 20 menit   

Tahap 4: Menyampaikan hasil    

 Guru membimbing siswa untuk membuat 

kesimpulan dari materi yang telah dipelajari 

hari ini. 

 Guru memberikan kuis yang dikerjakan 

secara individu oleh siswa. 

(Repetition). 

 Siswa mengerjakan kuis dengan tenang, 

penuh kejujuran, dan percaya diri. 

 Setelah waktu yang diberikan habis, siswa 

mengumpulkan lembar jawaban kuis yang 

telah mereka kerjakan. 

 Guru memberikan evaluasi mengenai 

pembelajaran hari ini, sudah sesuai dengan 

tujuan atau belum, sudah bisa merasakan 

manfaatnya atau belum, bagaimana 

  

 

 

Jujur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 
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penerapan model, metode, dan media apakah 

sudah efektif, bagaimana sikap siswa selama 

mengikuti pembelajaran termasuk kritik dan 

saran dari siswa untuk pembelajaran hari ini 

sangat diharapkan agar bisa memperbaiki 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 

 Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan 

memberikan pesan untuk tetap belajar dan 

menyampaikan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan selanjutnya yaitu aturan 

cosinus. 

 Guru meminta salah satu siswa memimpin 

do’a sebelum mengakhiri pelajaran, 

kemudian memberikan salam penutup. 
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Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas  

Kelas/Semester : X/II 

5.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan, dan 

identitas trigonometri, dan penafsirannya. 

 

1.Merumuskan aturan sinus. 

2.Merumuskan model matematika dari masalah yang berkaitan 

dengan aturan sinus. 

3.Menentukan penyelesaian dari model matematika dari 

masalah yang berkaitan dengan aturan sinus. 

4.Memberikan tafsiran terhadap penyelesaian dari masalah 

yang berkaitan dengan aturan sinus. 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identitas 

Kompetensi Dasar 

Indikator 

Alokasi Waktu 
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∟ 

 

 [-    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. KEGIATAN PENGGALIAN PENGETAHUAN 

Ayo Ingat Kembali 

Perbandingan 

Trigonometri 

𝒙 

𝒚 
𝒓 

𝑨 

𝑩 

𝑪 
𝜶 

𝐬𝐢𝐧  𝜶  
𝒚

𝒓
  

…………………………  

…………………………
 

𝐜𝐨𝐬𝜶  
𝒙

𝒓
  

…………………………  

…………………………
  

𝐭𝐚𝐧𝜶  
𝒚

𝒙
  

…………………………  

…………………………
  

Perhatikan Gambar segitiga  𝑨𝑩𝑪 di atas! 

Dipunyai  𝑨𝑩𝑪 siku-siku di  𝑪 . 

Jika besar ∠𝑩𝑨𝑪  𝜶, 

maka perbandingan trigonometri dalam segitiga  

siku-siku 𝑨𝑩𝑪 adalah 
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Persamaan (1) = (2), diperoleh : 

 

……………………………… = ………………………… 

 


…………………… 

𝐬𝐢𝐧𝑨 𝐬𝐢𝐧𝑩
  

…………………… 

𝐬𝐢𝐧𝑨 𝐬𝐢𝐧𝑩
 

 


…………………… 

……………………
  

…………………… 

……………………
  (𝟑) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Perhatikan             

      
… 

… 
   

                (1) 

Perhatikan       

     
… 

… 
   

                (2) 

 

 

 

 

 

 

B. KEGIATAN MENEMUKAN KONSEP 

 Garis-garis AP, BQ, dan CR 

merupakan garis tinggi pada 

BC, AC, dan AB. 

 

 Panjang BC adalah a,  panjang 

AC adalah b, dan panjang AB 

adalah c. 

INFORMASI 

YUK KEMUKAKAN GAGASANMU 
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Perhatikan  𝑩𝑨𝑷   

𝐬𝐢𝐧  𝑩  
… 

… 
   

 𝑨𝑷         𝐬𝐢𝐧 𝑩 (4) 

Perhatikan  𝑪𝑨𝑷  

𝐬𝐢𝐧 𝑪  
… 

… 
   

 𝑨𝑷         𝐬𝐢𝐧 𝑪 (5) 

 

 

 

 
 

Persamaan (4) = (5), diperoleh :

     

……………………… = ……………………… 

 


…………………… 

𝐬𝐢𝐧𝑩 𝐬𝐢𝐧 𝑪
  

…………………… 

𝐬𝐢𝐧𝑩 𝐬𝐢𝐧 𝑪
 

 


…………………… 

……………………
  

…………………… 

……………………
 (6) 

Persamaan (3) = (6), diperoleh: 

 

………

………
 

………

………
  

………

………
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑪 

………

………
 

………

………
 

………

………
 

Dalam tiap segitiga ABC, perbandingan panjang sisi dengan sinus 

sudut yang berhadapan dengan sisi itu mempunyai nilai yang sama 

 

YUK KEMUKAKAN GAGASANMU 

YUK BUAT KESIMPULAN 
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Mata Pelajaran  : Matematika 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas  

Kelas/Semester  : X/II 

5.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan 

perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri, dan 

penafsirannya. 
 

1. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus. 

2. Merumuskan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan 

aturan sinus. 

3. Menentukan penyelesaian dari model matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan aturan sinus. 

4. Memberikan tafsiran terhadap penyelesaian dari masalah yang berkaitan 

dengan aturan sinus. 

 

20 menit 

 Jawablah semua pertanyaan pada LTS. 

 Diskusikan dengan teman sekelompok.  

 Kerjakan beserta penyelesaiannya, menggunakan tahapan yang jelas.  

 Pastikan kamu paham terhadap jawaban LTS ini. Akan ditunjuk secara 

acak beberapa diantara kalian untuk melaporkan hasil jawaban di papan 

tulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

KELOMPOK :  

ANGGOTA :  

1.  

2. 

3. 

4. 

Identitas 

Kompetensi Dasar 

Indikator 

Alokasi Waktu 

Petunjuk 

Lampiran 6 
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SOAL 1 

Puncak monument (titik M) diamati oleh dua pengamat dari kanan (titik A) 

dan dari kiri (titik B) yang letaknya segaris dengan N (bagian bawah 

monument). Jika jarak titik A dan B sama dengan 330 meter, sudut MAB = 

63 , dan sudut  ABM = 75 , tentukan jarak puncak titik M dengan titik A. 

PENYELESAIAN SOAL 1 

Memahami masalah 

Apa saja yang diketahui dari soal? 

 

 

Apa saja yang ditanya dari soal? 

 

 

Merencanakan penyelesaian soal 

Buat sketsa gambar yang sesuai dengan keterangan pada soal 

 

 

 

 

Konsep apa yang akan digunakan dalam menyelesaiakan soal ini? 

 

 

Melaksanakan rencana penyelesaian 

 

 

 

 

Melihat Kembali hasil dan proses 

Kesimpulan apa yang kamu dapat? 
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SOAL 2 

Anita,  Bita  dan  Cita  sedang bermain  petak umpet, ternyata posisi mereka 

sembunyi membentuk segitiga, jarak  antara Anita dan Bita 6 m. besar sudut 

yang dibentuk oleh posisi Anita, Cita dan Bita adalah 45° dan besar sudut 

yang terbentuk oleh posisi Anita, Bita dan Cita adalah 60°. Tentukan jarak 

Anita dan Cita?. 

PENYELESAIAN SOAL 2 

Memahami masalah 

Apa saja yang diketahui dari soal? 

 

 

Apa saja yang ditanya dari soal? 

 

 

Merencanakan penyelesaian soal 

Buat sketsa gambar yang sesuai dengan keterangan pada soal 

 

 

 

 

Konsep apa yang akan digunakan dalam menyelesaiakan soal ini? 

 

 

Melaksanakan rencana penyelesaian 

 

 

 

Melihat Kembali hasil dan proses 

Kesimpulan apa yang kamu dapat? 
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SOAL KUIS PERTEMUAN 1 

 

1. Jarak  kaki  gedung  (misal titik A)  ke  batang  pohon  (P)  adalah  12  m.  puncak  pohon  

(T) terlihat  dari  A  dengan  sudut  elevasi  60°  dan  terlihat  dari  puncak  gedung  (misal 

titik B) dengan sudut deviasi 30°. Berapa tinggi gedung AB? (asumsikan sudut antara 

pohon dengan jarak kaki gedung adalah susut siku-siku). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 7 
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Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas  

Kelas/Semester : X/II 

5.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan, dan 

identitas trigonometri, dan penafsirannya. 

 

1. Merumuskan aturan sinus. 

2. Merumuskan model matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan aturan sinus. 

3. Menentukan penyelesaian dari model matematika dari 

masalah yang berkaitan dengan aturan sinus. 

4. Memberikan tafsiran terhadap penyelesaian dari masalah 

yang berkaitan dengan aturan sinus. 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identitas 

Kompetensi Dasar 

Indikator 

Alokasi Waktu 
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 [-    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A. KEGIATAN PENGGALIAN PENGETAHUAN 

Ayo Ingat Kembali 

Perbandingan 

Trigonometri 

𝒙 

𝒚 
𝒓 

𝑨 

𝑩 

𝑪 𝜶 

𝐬𝐢𝐧  𝜶  
𝒚

𝒓
 

𝑺𝒊𝒔𝒊 𝒅𝒆𝒑𝒂𝒏

𝑺𝒊𝒔𝒊 𝒎𝒊𝒓𝒊𝒏𝒈
  

𝐜𝐨𝐬𝜶  
𝒙

𝒓
  

𝑺𝒊𝒔𝒊 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒊𝒏𝒈

𝑺𝒊𝒔𝒊 𝒎𝒊𝒓𝒊𝒏𝒈
  

𝐭𝐚𝐧𝜶  
𝒚

𝒙
  

𝑺𝒊𝒔𝒊 𝒅𝒆𝒑𝒂𝒏

𝑺𝒊𝒔𝒊 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒊𝒏𝒈
  

Perhatikan Gambar segitiga  𝑨𝑩𝑪 di atas! 

Dipunyai  𝑨𝑩𝑪 siku-siku di  𝑪 . 

Jika besar ∠𝑩𝑨𝑪  𝜶, 

maka perbandingan trigonometri dalam segitiga  

siku-siku 𝑨𝑩𝑪  adalah 

 

 

∟ 
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Persamaan (1) = (2), diperoleh : 

 

𝒃 𝐬𝐢𝐧𝑨 = 𝒂 𝐬𝐢𝐧𝑩 

 


𝒃 𝐬𝐢𝐧 𝑨

𝐬𝐢𝐧𝑨 𝐬𝐢𝐧𝑩
  

𝒂 𝐬𝐢𝐧 𝑩

𝐬𝐢𝐧𝑨 𝐬𝐢𝐧𝑩
 

 


𝒃

𝐬𝐢𝐧  𝑩
  

𝒂

𝐬𝐢𝐧  𝐀
  (𝟑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Perhatikan             

      
  

 
   

          (1) 

Perhatikan       

     
  

 
   

           (2) 

  

 

 

 

 

 

 

B. KEGIATAN MENEMUKAN KONSEP 

 Garis-garis AP, BQ, dan CR 

merupakan garis tinggi pada 

BC, AC, dan AB. 

 

 Panjang BC adalah a,  panjang 

AC adalah b, dan panjang AB 

adalah c. 

INFORMASI 

YUK KEMUKAKAN GAGASANMU 
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Perhatikan  𝑩𝑨𝑷   

𝐬𝐢𝐧  𝑩  
𝑨𝑷

𝒄
   

 𝑨𝑷   𝒄 𝐬𝐢𝐧 𝑩    (4) 

Perhatikan  𝑪𝑨𝑷  

𝐬𝐢𝐧 𝑪  
𝑨𝑷

𝒃
   

 𝑨𝑷   𝒃 𝐬𝐢𝐧𝑪     (5) 

 

 

 
 

Persamaan (4) = (5), diperoleh : 

 

 


𝒄 𝐬𝐢𝐧 𝑩

𝐬𝐢𝐧𝑩 𝐬𝐢𝐧 𝑪
  

𝒃 𝐬𝐢𝐧 𝑪

𝐬𝐢𝐧𝑩 𝐬𝐢𝐧 𝑪
 

 


𝒄

𝒔𝒊𝒏 𝑪
  

𝒃

𝒔𝒊𝒏 𝑩
 (6) 

Persamaan (3) = (6), diperoleh: 

 

𝒂

𝒔𝒊𝒏 𝑨
 

𝒃

𝒔𝒊𝒏 𝑩
  

𝒄

𝒔𝒊𝒏 𝑪
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

𝒂

𝒔𝒊𝒏 𝑨
 

𝒃

𝒔𝒊𝒏 𝑩
  

𝒄

𝒔𝒊𝒏 𝑪
 

Dalam tiap segitiga ABC, perbandingan panjang sisi dengan sinus 

sudut yang berhadapan dengan sisi itu mempunyai nilai yang sama 

 

YUK KEMUKAKAN GAGASANMU 

YUK BUAT KESIMPULAN 
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KUNCI JAWABAN  

LEMBAR TUGAS SISWA 1 

No. Kunci Jawaban 

1. 

 𝐵

   ∠   
 

  

   ∠   
 

   

      
 

  

      
 

   

   
 

  

   
 

           

       

Diketahui: 

Puncak monument (titik M) diamati oleh dua pengamat dari kanan 

(titik A) dan dari kiri (titik B) yang letaknya segaris dengan N (bagian 

bawah monument). Jika jarak titik A dan B sama dengan 330 meter, 

sudut MAB = 63 , dan sudut  ABM = 75 .  

Ditanya: 

jarak puncak titik M dengan titik A. 

Jawab: 

Dengan menggunakan aturan sinus, maka jarak antara titik M dan A 

bisa ditentukan. 

∠MAB = 63  

∠ABM = 75  

Jarak titik A ke titik B = 330 m 

Jadi, jarak antara titik M dengan titik A adalah     m. 

2. Diketahui: 

Anita,  Bita  dan  Cita  sedang bermain  petak umpet, ternyata posisi 

mereka sembunyi membentuk segitiga, jarak  antara Anita dan Bita 6 

m. besar sudut yang dibentuk oleh posisi Anita, Cita dan Bita adalah 

Lampiran  9 



211 
 

 
 

 

 𝐵

   ∠   
 

 𝐶

   ∠   
 

 

   ∠   
 

 𝐶

   ∠   
 

 

   ∠   
 

 𝐶

   ∠   
 

 

 
 √ 

 
 𝐶

 
 √ 

 

   
 

 
√   𝐶  

 

 
√  

 √ 

 
 

 𝐶√ 

 
 

 𝐶  
 √ 

√ 
 

√ 

√ 
  𝐶   √  

45° dan besar sudut yang terbentuk oleh posisi Anita, Bita dan Cita 

adalah 60°.  

Ditanya: 

Jarak Anita dan Cita 

Jawab: 

Ternyata, posisi antara Anita, Bita, dan Cita membentuk segitiga. 

Dengan menggunakan aturan sinus, maka jarak antara Anita dan Cita 

bisa ditentukan. 

∠BCA = 45  

∠ABC = 60  

Jarak titik A ke titik B = 6 m 

Jadi, jarak antara Anita dan Cita adalah  √  m. 
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KUNCI JAWABAN 

KUIS PERTEMUAN 1 

No. Kunci Jawaban 

1. 

     
  

  
 

       
  

  
 

 

 
 

  

  
 

        

Diketahui: 

Jarak  kaki  gedung  (misal titik A)  ke  batang  pohon  (P)  adalah  12  

m.  puncak  pohon  (T) terlihat  dari  A  dengan  sudut  elevasi  60°  

dan  terlihat  dari  puncak  gedung  (misal titik B) dengan sudut 

deviasi 30°. (asumsikan sudut antara pohon dengan jarak kaki gedung 

adalah susut siku-siku) 

Ditanya: 

Tinggi gedung AB 

Jawab: 

 

AP = 12 m, ∠        dan ∠ 𝐵      

Pada       berlaku  rumus  perbandingan  trogonometri,  sehingga 

diperoleh 

Perhatikan    𝐵 

∠       , maka ∠  𝐵      

Lampiran  10 
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 𝐵

   ∠   
 

  

   ∠   
 

 𝐵

       
 

  

      
 

 𝐵

 
 √ 

 
  

 
 

 

 𝐵   
 

 
    

 

 
√  

 𝐵

 
 

  √ 

 
 

 𝐵    √  

Sehingga ∠  𝐵       

Pada    𝐵 berlaku aturan sinus: 

Jadi, tinggi gedung AB adalah   √  m. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 2 

 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 9 Semarang 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Kelas/Semester : X/2(Genap) 

Materi Pokok :  Trigonometri 

Alokasi Waktu :  2 x 45 menit (1 x pertemuan) 

 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5.  Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam 

pemecahan masalah. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan 

perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri, dan penafsirannya. 

 

C. INDIKATOR  

1. Merumuskan aturan cosinus. 

2. Merumuskan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan aturan 

cosinus. 

3. Menentukan penyelesaian dari model matematika dari masalah yang berkaitan 

dengan aturan cosinus. 

4. Memberikan tafsiran terhadap penyelesaian dari masalah yang berkaitan dengan 

aturan cosinus. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui model pembelajaran  Auditory Intellectually Repetition (AIR) dengan 

metode pembelajaran ceramah, diskusi kelompok,  tanya jawab, presentasi dan 

penugasan siswa dapat merumuskan aturan cosinus. 

2. Melalui model pembelajaran  Auditory Intellectually Repetition (AIR) dengan 

metode pembelajaran ceramah, diskusi,  tanya jawab, dan penugasan siswa dapat 

merumuskan model matematika, menentukan penyelesaian dari model 

Lampiran  11 
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matematika, memberikan tafsiran terhadap penyelesaian dari masalah yang 

berkaitan dengan aturan cosinus. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN  

1. Aturan Cosinus 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

a. Metode Pembelajaran 

Ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, dan penugasan. 

b. Model Pembelajaran 

Auditory Intellectually Repetition (AIR). 

 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendidikan 

Karakter 

Bangsa 

(PKB) 

Standar 

Proses 

Kegiatan Pendahuluan 10 menit   

 Guru masuk ke ruang  kelas tepat waktu. 

 Guru memberi salam kepada siswa. 
 

Disiplin 
 

Tahap 1: Persiapan    

 Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam terlebih dahulu  dan 

meminta ketua kelas untuk memimpin 

berdoa. 

 Guru menyiapkan kondisi psikis  siswa 

untuk mengikuti proses pembelajaran dengan 

mengecek kerapian berpakaian, kemudian 

mengecek kebersihan lingkungan kelas, agar 

selama pembelajaran berlangsung siswa 

merasa nyaman. 

 Guru memeriksa kehadiran siswa untuk 

mengecek kedisiplinan siswa. 

 

Religius 

 

 

Mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin 
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 Guru mengintruksikan kepada siswa untuk 

membersihkan papan tulis (apabila papan 

tulis masih dalam keadaan kotor). 

 Guru mengintruksikan kepada siswa untuk 

menyimpan buku pelajaran selain 

matematika dan meminta siswa untuk 

menyiapkan buku matematika dan tugas 

pada pertemuan sebelumnya (jika ada). 

 Guru menyampaikan informasi kepada siswa 

kemudian menuliskan di papan tulis tentang 

materi yang akan dipelajari bersama, yaitu 

akan belajar materi aturan cosinus. 

 Guru menyampaikan informasi kepada siswa 

tentang kegiatan pembelajaran yang akan 

diterapkan yaitu dalam mempelajari materi 

aturan cosinus, model pembelajaran yang 

akan diterapkan adalah Auditory 

Intellectually Repetition (AIR) dengan 

metode pembelajarannya diskusi, ceramah, 

tanya jawab, presentasi, dan penugasan, 

melalui media Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Aturan cosinus dan Lembar Tugas Siswa 

(LTS) Aturan cosinus diakhiri dengan kuis. 

 Guru memberikan motivasi kepada siswa 

melalui tayangan video tentang bangun 

pemudi pemuda Indonesia. 

 Guru memberikan kesempatan pada siswa 

untuk menyampaikan pesan dari video yang 

telah ditayangkan. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yaitu dengan model pembelajaran Auditory 

Intellectually Repetition (AIR) siswa dapat 

merumuskan aturan cosinus, merumuskan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semangat 

belajar 

 

 

 

 

 

Berani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 
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model matematika, menentukan 

penyelesaian dari model matematika, 

memberikan tafsiran terhadap penyelesaian 

dari masalah yang berkaitan dengan aturan 

cosinus. 

 Guru mendemonstrasikan di depan kelas, 

kaitan materi aturan cosinus yang ditemukan 

dalam kehidupan sehari-hari “Pernahkah 

kalian naik kapal laut? saat nahkoda 

mengarahkan kapalnya, misal ke arah barat 

dengan arah 60  sejauh 50 mil. Kemudian 

mengarahkan kapalnya ke arah utara dengan 

arah 30  sejauh 60 mil. Kira-kira berapa 

jarak kapal terhadap posisi saat kapal 

berangkat? ternyata, dengan belajar materi 

aturan cosinus, nantinya kalian akan bisa 

menentukan jarak kapal tadi dari posisi 

semula dengan menggunakan rumus aturan 

cosinus.” 

 Guru memberikan apersepsi kepada siswa 

mengenai materi teorema phytagoras dari 

segitiga siku-siku sebagai materi prasyarat 

sebelum memasuki materi aturan cosinus 

sebagai berikut: “Anak-anak, siapa yang 

berani menggambarkan contoh dari segitiga 

siku-siku, kemudian menyebutkan teorema 

phytagorasnya? Materi ini kalian dapatkan 

saat kelas VIII SMP, sekarang kalian amati 

gambar dan teorema phytagoras yang telah 

dibuat oleh teman kalian, apakah gambar dan 

teoremanya sudah benar? Kalau sudah, 

ingatlah konsep ini untuk melanjutkan materi 

hari ini, yaitu aturan cosinus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 
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(anak-anak mempraktikan suatu ketrampilan 

yang sudah dimiliki   Auditory) 

  

Konfirmasi 

Kegiatan menemukan konsep 60 menit   

Tahap 2: Penyampaian    

 Guru memberikan kesempatan pada siswa 

untuk membaca buku paket mengenai materi 

aturan cosinus, kemudian siswa diminta 

untuk berdiskusi secara berpasang-pasangan 

terkait hasil yang mereka baca. 

(pembelajar berpasang-pasangan 

membicangkan secara terperinci apa yang 

mereka pelajari dari buku    Auditory) 

 Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya 

dari hasil diskusi secara berpasang-pasangan 

(jika ada). 

 Guru mengintruksikan kepada siswa untuk 

membuat kelompok dengan banyak anggota 

4 orang, berdasarkan nomor urut daftar 

hadir. 

 Guru membagikan satu Lembar Kerja Siswa 

(LKS) Aturan cosinus kepada setiap 

kelompok dan meminta untuk mengisi 

identitas kelompok pada Lembar Kerja 

Siswa (LKS) Aturan cosinus yang telah 

disediakan. 

 Guru menjelaskan materi tentang aturan 

cosinus tetapi hanya pengantarnya saja, 

mengarahkan siswa bagaimana 

menyelesaikan permasalahan yang ada di 

Lembar Kerja Siswa (LKS) Aturan cosinus, 

selanjutnya siswa diminta untuk 

mengerjakan permasalahan di LKS Aturan 

cosinus yaitu merumuskan aturan cosinus, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerja sama 

Eksplorasi 
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dan merumuskan model matematika, 

menentukan penyelesaian dari model 

matematika, memberikan tafsiran terhadap 

penyelesaian dari masalah yang berkaitan 

dengan aturan cosinus. 

(anak-anak diskusi secara berkelompok 

untuk memecahkan suatu masalah, 

melahirkan gagasan kreatif   Auditory, 

Intellectually) 

 Sebelum siswa melakukan diskusi kelompok, 

guru memberikan kesempatan bertanya pada 

setiap kelompok (jika ada). 

Tahap 3: Pelatihan    

 Siswa secara berkelompok melakukan 

diskusi untuk mengumpulkan informasi, dan 

mengemukakan gagasan yang telah 

diperoleh yang digunakan untuk 

merumuskan aturan cosinus. 

(Intellectually) 

 Melalui diskusi antar siswa yang difasilitasi 

guru, guru berkeliling membimbing siswa 

dalam berdiskusi. 

 Setelah waktu yang diberikan habis dan 

siswa telah selesai berdiskusi, guru 

menawarkan salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas. 

(anak-anak mengucapkan secara terperinci 

apa yang sedang dikerjakan    Auditory) 

 Perwakilan dari salah satu kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya, dan 

kelompok yang lain menanggapi. 

(Auditory, Intellectually) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 
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 Guru memberikan umpan balik dan 

penjelasan terhadap pekerjaan siswa yang 

telah dipresentasikan. 

 Guru membagikan Lembar Tugas Siswa 

(LTS) Aturan cosinus kepada setiap 

kelompok. 

 Siswa menerima LTS Aturan cosinus 

kemudian mengerjakan soal yang ada 

menggunakan rumus aturan cosinus yang 

telah diperolehnya pada kegiatan 

sebelumnya. 

(Auditory, Intellectually) 

 Guru berkeliling kelas dan menjawab 

pertanyaan siswa yang mengalami kesulitan. 

 Guru menawarkan pada siswa, siapa yang 

ingin mengerjakan di depan kelas. 

 Perwakilan kelas mengerjakan di papan tulis 

dan guru memberikan penjelasan terkait 

penyelesaian permasalahan yang ada di LTS 

Aturan cosinus. 

(Auditory, Intellectually). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Penutup 20 menit   

Tahap 4: Menyampaikan hasil    

 Guru membimbing siswa untuk membuat 

kesimpulan dari materi yang telah dipelajari 

hari ini. 

 Guru memberikan kuis yang dikerjakan 

secara individu oleh siswa. 

(Repetition). 

 Siswa mengerjakan kuis dengan tenang, 

penuh kejujuran, dan percaya diri. 

 Setelah waktu yang diberikan habis, siswa 

mengumpulkan lembar jawaban kuis yang 

 

 

 

 

 

Jujur 

 

Konfirmasi 
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telah mereka kerjakan. 

 Guru memberikan evaluasi mengenai 

pembelajaran hari ini, sudah sesuai dengan 

tujuan atau belum, sudah bisa merasakan 

manfaatnya atau belum, bagaimana 

penerapan model, metode, dan media apakah 

sudah efektif, bagaimana sikap siswa selama 

mengikuti pembelajaran termasuk kritik dan 

saran dari siswa untuk pembelajaran hari ini 

sangat diharapkan agar bisa memperbaiki 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 

 Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan 

memberikan pesan untuk tetap belajar dan 

menyampaikan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan selanjutnya yaitu aturan luas 

segitiga. 

 Guru meminta salah satu siswa memimpin 

do’a sebelum mengakhiri pelajaran, 

kemudian memberikan salam penutup. 

 

H. SUMBER BELAJAR: 

1. Marwanta,dkk. 2009. Matematika SMA Kelas X. Jakarta: Yudhistira 

2. Wirodikromo, Sartono. 2009. Matematika SMA Kelas X. Jakarta: Erlangga. 

 

I. MEDIA PEMBELAJARAN: 

1. Lembar Kerja Siswa (LKS) Aturan cosinus 

2. Lembar Tugas Siswa (LTS) Aturan cosinus 
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J. PENILAIAN 

Teknik   : tugas kelompok dan  kuis. 

Bentuk Instrumen : uraian singkat. 

 

  Semarang,    Februari 2016 

   

Mengetahui,   

Guru Mata Pelajaran  Praktikan, 

   

 

 

  

Dra.Erna Sulistianingsih  Fista Awaliyah 

NIP. 19601030 198611 2 002  NIM. 4101412022 
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Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas  

Kelas/Semester : X/II 

5.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan, dan 

identitas trigonometri, dan penafsirannya. 

 

1. Merumuskan aturan cosinus. 

2. Merumuskan model matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan aturan cosinus. 

3. Menentukan penyelesaian dari model matematika dari 

masalah yang berkaitan dengan aturan cosinus. 

4. Memberikan tafsiran terhadap penyelesaian dari masalah 

yang berkaitan dengan aturan cosinus. 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identitas 

Kompetensi Dasar 

Indikator 

Alokasi Waktu 
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A. KEGIATAN PENGGALIAN PENGETAHUAN 

Ayo Ingat Kembali! 

Perbandingan 
Trigonometri & 

Teorema Pythagoras 

𝒙 

𝒚 
𝒓 

𝑨 

𝑩 

𝑪 
𝜶 

𝐬𝐢𝐧  𝜶  
𝒚

𝒓
  

…………………………  

…………………………
 

𝐜𝐨𝐬𝜶  
𝒙

𝒓
  

…………………………  

…………………………
  

𝐭𝐚𝐧𝜶  
𝒚

𝒙
  

…………………………  

…………………………
  

Perhatikan Gambar segitiga  𝑨𝑩𝑪 di atas! 

Dipunyai  𝑨𝑩𝑪 siku-siku di  𝑪. 

Jika besar ∠𝑩𝑨𝑪  𝜶, 

maka perbandingan trigonometri dalam segitiga  

siku-siku  𝑨𝑩𝑪   adalah 

 

 

  

𝒓𝟐  ⋯  ⋯ 
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B. KEGIATAN MENEMUKAN KONSEP 

A 

C 

INFORMASI 

Perhatikan gambar segitiga 𝑨𝑩𝑪 

dibawah ini! 

 Dipunyai  𝑨𝑩𝑪 segitiga lancip 

dan 𝑪𝑫 ⊥ 𝑨𝑩. 

 Misalkan 𝑨𝑫  𝒙, maka 

𝑩𝑫  𝒄  𝒙. 

YUK KEMUKAKAN GAGASANMU 

                                                       

 Perhatikan  𝑨𝑫𝑪  𝑪𝑫𝟐                    (𝟏)   

 Perhatikan  𝑩𝑫𝑪  𝑪𝑫𝟐                      

                                                                       

                                                                      (𝟐)   

 Dari (𝟏)  dan (𝟐)  diperoleh  

↔ 𝒃𝟐                          

↔ 𝒂𝟐                              (𝟑)   

 

AKTIVITAS 1 
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Persamaan (5)  

merupakan rumus/aturan  

cosinus dalam segitiga,  

yang berlaku untuk  

sebarang segitiga 

 

C 

A 

A 

𝐜𝐨𝐬 𝑨   
        

        
  

        

        
 

 Perhatikan  𝑨𝑫𝑪 

↔ 𝒙                  𝐜𝐨𝐬 𝑨                (𝟒)   

 Substitusikan persamaan (𝟒)  ke 

persamaan (𝟑)  diperoleh 

↔ 𝒂𝟐                          (𝟓)   
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INFORMASI 

Perhatikan gambar segitiga 𝑨𝑩𝑪 

disamping ini! 

Dipunyai  𝑨𝑩𝑪 segitiga lancip dan 

𝑨𝑫 ⊥ 𝑩𝑪. 

Misalkan 𝑩𝑫  𝒚, maka 𝑪𝑫  𝒂 𝒚. 

 

YUK KEMUKAKAN GAGASANMU 

                                                         

 Perhatikan  𝑨𝑩𝑫  𝑨𝑫𝟐                    (𝟏)   

 Perhatikan  𝑨𝑫𝑪  𝑨𝑫𝟐                      

                                                                       

                                                                      (𝟐)   

 Dari (𝟏)  dan (𝟐)  diperoleh  

↔ 𝒄𝟐                          

↔ 𝒃𝟐                            (𝟑)   

 

AKTIVITAS 2 



228 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persamaan (5)  

merupakan rumus/aturan  

cosinus dalam segitiga,  

yang berlaku untuk  

sebarang segitiga 

 

A 

𝐜𝐨𝐬𝑩   
        

        
  

        

        
 

 Perhatikan  𝑨𝑩𝑫 

↔ 𝒚                  𝐜𝐨𝐬𝑩                (𝟒)   

 Substitusikan persamaan (𝟒)  ke 

persamaan (𝟑)  diperoleh 

↔ 𝒃𝟐                          (𝟓)   

 

c 
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Perhatikan gambar segitiga 𝑨𝑩𝑪 

dibawah ini! 

Dipunyai  𝑨𝑩𝑪 segitiga lancip dan 

𝑩𝑫 ⊥ 𝑨𝑪. 

Misalkan 𝑪𝑫  𝒛, maka 𝑨𝑫  𝒃 𝒛. 

 

YUK KEMUKAKAN GAGASANMU 

                                                              

 Perhatikan  𝑩𝑫𝑪  𝑩𝑫𝟐                    (𝟏)   

 Perhatikan  𝑨𝑩𝑫  𝑩𝑫𝟐                      

                                                                       

                                                                      (𝟐)   

 Dari (𝟏)  dan (𝟐)  diperoleh  

↔ 𝒂𝟐                          

↔ 𝒄𝟐                              (𝟑)   

 

AKTIVITAS 3 INFORMASI 
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Persamaan (5) merupakan rumus/aturan cosinus 

dalam segitiga, yang berlaku untuk sebarang 

segitiga 

 

A 

𝐜𝐨𝐬 𝑪   
⬚

⬚
 

 Perhatikan  𝑩𝑫𝑪 

↔ 𝒛                  𝐜𝐨𝐬 𝑪                (𝟒)   

 Substitusikan persamaan (𝟒)  ke 

persamaan (𝟑)  diperoleh 

↔ 𝒄𝟐                          (𝟓)   

 

Pada segitiga ABC berlaku aturan cosinus yang dapat  

dinyatakan dengan persamaan. 

𝑎                           

𝑏                           

𝑐                           

YUK BUAT KESIMPULAN 
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` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   𝐴   
                             

                             
 

   𝐵   
                             

                             
 

   𝐶   
                             

                             
 

Jika dalam  ABC diketahui sisi-sisi 𝒂 𝒃 𝐝𝐚𝐧 𝒄 (ss,ss,ss),  

maka besar sudut-sudut 𝑨 𝑩 dan 𝑪 dapat ditentukan  

melalui persamaan 

 

 

 

 

YUK BUAT KESIMPULAN 
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Mata Pelajaran  : Matematika 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas  

Kelas/Semester  : X/II 

5.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan 

perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri, dan 

penafsirannya. 
 

20 menit 

 Jawablah semua pertanyaan pada LTS 

 Diskusikan dengan teman sekelompok.  

 Kerjakan beserta penyelesaiannya, menggunakan tahapan yang jelas.  

 Pastikan kamu paham terhadap jawaban LTS ini. Akan ditunjuk secara 

acak beberapa diantara kalian untuk melaporkan hasil jawaban di papan 

tulis. 

 

1. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan aturan cossinus. 

2. Merumuskan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan 

aturan cosinus. 

3. Menentukan penyelesaian dari model matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan aturan cosinus. 

4. Memberikan tafsiran terhadap penyelesaian dari masalah yang 

berkaitan dengan aturan cosinus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELOMPOK :  

ANGGOTA :  

1.  

2. 

3. 

4. 

 

Identitas 

Kompetensi Dasar 

Alokasi Waktu 

Petunjuk 

Lampiran  13 

Indikator 
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SOAL 1 

Jika Pak Sastro ingin memasang genting pada rumah, sedangkan ia tidak 

mengetahui panjang salah satu kuda-kuda atapnya, tetapi yang ia ketahui 

salah satu sudut kuda-kuda kedua tersebut 60  dan lebar kuda-kuda 8 

m, panjang kuda-kuda 5 m. Tentukan panjang kuda-kuda atap yang lain! 

PENYELESAIAN SOAL 1 

Memahami masalah 

Apa saja yang diketahui dari soal? 

 

 

Apa saja yang ditanya dari soal? 

 

 

Merencanakan penyelesaian soal 

Buat sketsa gambar yang sesuai dengan keterangan pada soal 

 

 

 

 

Konsep apa yang akan digunakan dalam menyelesaiakan soal ini? 

 

 

Melaksanakan rencana penyelesaian 

 

 

 

Melihat Kembali hasil dan proses 

Kesimpulan apa yang kamu dapat? 
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SOAL 2 

Sebuah  kapal  berlayar  ke  arah  timur  sejauh  60  km.  Kapal  

melanjutkan  perjalanan dengan mengubah arah 15° ke utara sejauh 80 

km. Tentukan jarak kapal dengan posisi saat kapal berangkat! 

PENYELESAIAN SOAL 2 

Memahami masalah 

Apa saja yang diketahui dari soal? 

 

 

Apa saja yang ditanya dari soal? 

 

 

Merencanakan penyelesaian soal 

Buat sketsa gambar yang sesuai dengan keterangan pada soal 

 

 

 

 

Konsep apa yang akan digunakan dalam menyelesaiakan soal ini? 

 

 

Melaksanakan rencana penyelesaian 

 

 

 

Melihat Kembali hasil dan proses 

Kesimpulan apa yang kamu dapat? 
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SOAL KUIS PERTEMUAN 2 

 

1. Halaman rumah bu Joko berbentuk segitiga lancip. Ia ingin menanam rumput, tetapi 

untuk  menentukan  luas  tanah  yang  ia  tanam,  maka  ia  harus  mengetahui panjang  

sisi-sisinya, yang  ia  ketahui  salah  satu  sudut  halaman tersebuat adalah  60 ,  

panjang kedua  sisi yang mengapit sudut 60   masing-masing  10  m  dan  16  m.  

Hitunglah  panjang sisinya yang lain! 
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Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas  

Kelas/Semester : X/II 

5.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan, dan 

identitas trigonometri, dan penafsirannya. 

 

1. Merumuskan aturan cosinus. 

2. Merumuskan model matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan aturan cosinus. 

3. Menentukan penyelesaian dari model matematika dari 

masalah yang berkaitan dengan aturan cosinus. 

4. Memberikan tafsiran terhadap penyelesaian dari masalah 

yang berkaitan dengan aturan cosinus. 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identitas 

Kompetensi Dasar 

Indikator 

Alokasi Waktu 
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∟ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A. KEGIATAN PENGGALIAN PENGETAHUAN 

Ayo Ingat Kembali! 

Perbandingan 
Trigonometri & 

Teorema Pythagoras 

𝒙 

𝒚 
𝒓 

𝑨 

𝑩 

𝑪 
𝜶 

𝐬𝐢𝐧  𝜶  
𝒚

𝒓
 

𝑺𝒊𝒔𝒊 𝒅𝒆𝒑𝒂𝒏

𝑺𝒊𝒔𝒊 𝒎𝒊𝒓𝒊𝒏𝒈
  

𝐜𝐨𝐬 𝜶  
𝒙

𝒓
  

𝑺𝒊𝒔𝒊 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒊𝒏𝒈

𝑺𝒊𝒔𝒊 𝒎𝒊𝒓𝒊𝒏𝒈
  

𝐭𝐚𝐧𝜶  
𝒚

𝒙
  

𝑺𝒊𝒔𝒊 𝒅𝒆𝒑𝒂𝒏

𝑺𝒊𝒔𝒊 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒊𝒏𝒈
  

Perhatikan Gambar segitiga  𝑨𝑩𝑪 di atas! 

Dipunyai  𝑨𝑩𝑪 siku-siku di  𝑪. 

Jika besar ∠𝑩𝑨𝑪  𝜶, 

maka perbandingan trigonometri dalam segitiga  

siku-siku 𝑨𝑩𝑪 adalah 

 

 

 

𝒓𝟐  𝒙𝟐   𝒚𝟐 
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B. KEGIATAN MENEMUKAN KONSEP 

A 

C 

INFORMASI 

Perhatikan gambar segitiga 𝑨𝑩𝑪 

disamping! 

 Dipunyai  𝑨𝑩𝑪 segitiga lancip 

dan 𝑪𝑫 ⊥ 𝑨𝑩. 

 Misalkan 𝑨𝑫  𝒙, maka 

𝑩𝑫  𝒄  𝒙. 

YUK KEMUKAKAN GAGASANMU 

 𝒃𝟐  𝒙𝟐    𝒂𝟐  𝒄𝟐  𝟐𝒄𝒙 𝒙𝟐
⬚
 

 Perhatikan  𝑨𝑫𝑪  𝑪𝑫𝟐   𝒃𝟐  𝒙𝟐   (𝟏)   

 Perhatikan  𝑩𝑫𝑪  𝑪𝑫𝟐   𝒂𝟐  (𝒄 𝒙)𝟐 

                                                   𝒂𝟐  (𝒄𝟐  𝟐𝒄𝒙  𝒙𝟐)⬚ 

                                            𝒂𝟐  𝒄𝟐  𝟐𝒄𝒙  𝒙𝟐
⬚
 (𝟐)   

 Dari (𝟏)  dan (𝟐)  diperoleh  

↔ 𝒃𝟐   𝒂𝟐  𝒄𝟐  𝟐𝒄𝒙⬚ 

↔ 𝒂𝟐   𝒃𝟐  𝒄𝟐  𝒄𝟐  𝟐𝒄𝒙⬚   (𝟑)   

 

AKTIVITAS 1 



239 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persamaan (5)  

merupakan rumus/aturan  

cosinus dalam segitiga,  

yang berlaku untuk  

sebarang segitiga 

 

C 

A 

A 

𝐜𝐨𝐬 𝑨   
𝑨𝑫

𝑨𝑪
  

𝒙

𝒃
 

 Perhatikan  𝑨𝑫𝑪 

↔ 𝒙    𝒃 𝐜𝐨𝐬𝑨                (𝟒)   

 Substitusikan persamaan (𝟒)  ke 

persamaan (𝟑)  diperoleh 

↔ 𝒂𝟐   𝒃𝟐  𝒄𝟐  𝒄𝟐  𝟐𝒃𝒄 𝒄𝒐𝒔 𝑨⬚(𝟓)   
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c 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMASI 

Perhatikan gambar segitiga 𝑨𝑩𝑪 

disamping! 

Dipunyai  𝑨𝑩𝑪 segitiga lancip dan 

𝑨𝑫 ⊥ 𝑩𝑪. 

Misalkan 𝑩𝑫  𝒚, maka 𝑪𝑫  𝒂 𝒚. 

 

YUK KEMUKAKAN GAGASANMU 

 Perhatikan  𝑨𝑩𝑫  𝑨𝑫𝟐   𝒄𝟐  𝒚𝟐    (𝟏)   

 Perhatikan  𝑨𝑫𝑪  𝑨𝑫𝟐  𝒃𝟐  (𝒂 𝒚)𝟐  

                                                  𝒃𝟐  (𝒂𝟐  𝟐𝒂𝒚 𝒚𝟐) 

                                            𝒃𝟐  𝒂𝟐  𝟐𝒂𝒚 𝒚𝟐 (𝟐)   

 Dari (𝟏)  dan (𝟐)  diperoleh 

𝒄𝟐  𝒚𝟐   𝒃𝟐  𝒂𝟐  𝟐𝒂𝒚 𝒚𝟐 

↔ 𝒄𝟐   𝒃𝟐  𝒂𝟐  𝟐𝒂𝒚 

↔ 𝒃𝟐   𝒄𝟐  𝒂𝟐  𝟐𝒂𝒚   (𝟑)   

 

AKTIVITAS 2 
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Persamaan (5)  

merupakan rumus/aturan  

cosinus dalam segitiga,  

yang berlaku untuk  

sebarang segitiga 

 

A 

𝐜𝐨𝐬𝑩  
𝑩𝑫

𝑨𝑩
  

𝒚

𝒄
 

 Perhatikan  𝑨𝑩𝑫 

↔ 𝒚    𝒄 𝐜𝐨𝐬𝑩                (𝟒)   

 Substitusikan persamaan (𝟒)  ke 

persamaan (𝟑)  diperoleh 

↔ 𝒃𝟐  𝒄𝟐  𝒂𝟐  𝟐𝒂𝒄 𝐜𝐨𝐬𝑩⬚ (𝟓)   

 

c 
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Perhatikan gambar segitiga 𝑨𝑩𝑪 

dibawah ini! 

Dipunyai  𝑨𝑩𝑪 segitiga lancip dan 

𝑩𝑫 ⊥ 𝑨𝑪. 

Misalkan 𝑪𝑫  𝒛, maka 𝑨𝑫  𝒃 𝒛. 

 

YUK KEMUKAKAN GAGASANMU 

   𝒄𝟐  (𝒃𝟐  𝟐𝒃𝒛 𝒛𝟐)⬚ 

                                     𝒄𝟐  𝒃𝟐  𝟐𝒃𝒛 𝒛𝟐
⬚
 (𝟐) 

𝒂𝟐  𝒛𝟐  𝒄𝟐  𝒃𝟐  𝟐𝒃𝒛 𝒛𝟐
⬚
 

 Perhatikan  𝑩𝑫𝑪  𝑩𝑫𝟐   𝒂𝟐  𝒛𝟐    (𝟏)   

 Perhatikan  𝑨𝑩𝑫  𝑩𝑫𝟐  𝒄𝟐  (𝒃 𝒛)𝟐  

 Dari (𝟏)  dan (𝟐)  diperoleh  

↔ 𝒂𝟐   𝒄𝟐  𝒃𝟐  𝟐𝒃𝒛⬚ 

↔ 𝒄𝟐   𝒂𝟐  𝒃𝟐  𝟐𝒃𝒛⬚     (𝟑)   

 

AKTIVITAS 3 INFORMASI 

c 
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 Perhatikan  𝑩𝑫𝑪 

↔ 𝒛    𝒂 𝐜𝐨𝐬 𝑪                (𝟒)   

 Substitusikan persamaan (𝟒)  ke 

persamaan (𝟑)  diperoleh 

↔ 𝒄𝟐   𝒂𝟐  𝒃𝟐  𝟐𝒂𝒃 𝒄𝒐𝒔 𝑪⬚ (𝟓)   

 

𝐜𝐨𝐬 𝑪     
𝑪𝑫

𝑩𝑪
 
𝒛

𝒂
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persamaan (5) merupakan rumus/aturan cosinus 

dalam segitiga, yang berlaku untuk sebarang 

segitiga 

 

A 

𝒂𝟐   𝒃𝟐  𝒄𝟐  𝟐𝒃𝒄 𝐜𝐨𝐬𝑨 

Pada segitiga A𝐵𝐶 berlaku aturan cosinus yang dapat  

dinyatakan dengan persamaan. 

𝒃𝟐   𝒂𝟐  𝒄𝟐  𝟐𝒂𝒄 𝐜𝐨𝐬𝑩 

𝒄𝟐   𝒂𝟐  𝒃𝟐  𝟐𝒂𝒃 𝐜𝐨𝐬 𝑪 

YUK BUAT KESIMPULAN 

c 
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𝐜𝐨𝐬 𝑨   
𝒃𝟐  𝒄𝟐  𝒂𝟐

𝟐𝒃𝒄
 

𝐜𝐨𝐬𝑩  
𝒂𝟐  𝒄𝟐  𝒃𝟐

𝟐𝒂𝒄
  

𝐜𝐨𝐬𝑪   
𝒂𝟐  𝒃𝟐  𝒄𝟐

𝟐𝒂𝒃
 

Jika dalam 𝛥A𝐵𝐶 diketahui sisi-sisi 𝒂 𝒃 𝐝𝐚𝐧 𝒄 (ss,ss,ss),  

maka besar sudut-sudut 𝑨 𝑩 dan 𝑪 dapat ditentukan  

melalui persamaan 

 

YUK BUAT KESIMPULAN 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR TUGAS SISWA 2 

No. Kunci Jawaban 

1. 

                    

                      

              
 

 
 

      

   √     

Diketahui: 

Jika Pak Sastro ingin memasang genting pada rumah, sedangkan ia 

tidak mengetahui panjang salah satu kuda-kuda atapnya, tetapi yang ia 

ketahui salah satu sudut kuda-kuda kedua tersebut 60  dan lebar kuda-

kuda 8 m, panjang kuda-kuda 5 m.  

Ditanya: 

panjang kuda-kuda atap yang lain 

Jawab: 

Kuda-kuda atap untuk memasang genting rumah Pak Sastro berbentuk 

segitiga 

Membuat ilustrasi gambar: 

 

Pada   𝐵𝐶 berlaku aturan cosinus 

Jadi, panjang kuda-kuda atap yang lain adalah 7 m. 
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2. 

 𝐵        𝐵𝐶             ∠         

 𝐶   𝐵  𝐵𝐶     𝐵 𝐵𝐶     𝐵𝐶  

 𝐶  (  )  (  )                   

 𝐶                         

 𝐶             

 𝐶   √      

Diketahui: 

Sebuah  kapal  berlayar  ke  arah  timur  sejauh  60  km.  Kapal  

melanjutkan  perjalanan dengan mengubah arah 15° ke utara sejauh 80 

km. Jarak kapal dengan posisi saat kapal berangkat 

Ditanya: 

Jarak kapal dengan posisi saat kapal berangkat 

Jawab: 

Misal posisi awal kapal adalah A 

Membuat ilustrasi gambar: 

 

 𝐶         km. 

Jadi, jarak kapal dengan posisi saat kapal berangkat adalah        km. 
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KUNCI JAWABAN 

KUIS PERTEMUAN 2 

 

 

 

 

No. Kunci Jawaban 

1. 

𝐵𝐶   𝐵   𝐶     𝐵  𝐶    𝐶 𝐵  

𝐵𝐶                         

𝐵𝐶                
 

 
 

𝐵𝐶      

𝐵𝐶   √    

Diketahui: 

Halaman rumah bu Joko berbentuk segitiga lancip. Ia ingin menanam 

rumput, tetapi untuk  menentukan  luas  tanah  yang  ia  tanam,  maka  

ia  harus  mengetahui panjang  sisi-sisinya  yang  ia  ketahui  salah  

satu  sudut  halaman tersebuat adalah  60 ,  panjang kedua  sisi yang 

mengapit sudut 60   masing-masing  10  m  dan  16  m 

Ditanya: 

Panjang sisi yang lain 

Jawab: 

Misal segitiga itu adalah ABC 

AB = 16 m, AC = 10 m dan ∠𝐶 𝐵      

Pada    𝐵𝐶 berlaku  aturan cosinus 

𝐵𝐶      Jadi, panjang sisi yang lain adalah    m. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 3 

 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 9 Semarang 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Kelas/Semester : X/2(Genap) 

Materi Pokok :  Trigonometri 

Alokasi Waktu :  2 x 45 menit (1 x pertemuan) 

 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5.  Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam 

pemecahan masalah. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan 

perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri, dan penafsirannya. 

 

C. INDIKATOR  

1. Merumuskan luas segitiga. 

2. Merumuskan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan luas 

segitiga. 

3. Menentukan penyelesaian dari model matematika dari masalah yang berkaitan 

dengan luas segitiga. 

4. Memberikan tafsiran terhadap penyelesaian dari masalah yang berkaitan dengan 

luas segitiga. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui model pembelajaran  Auditory Intellectually Repetition (AIR) dengan 

metode pembelajaran ceramah, diskusi kelompok,  tanya jawab, presentasi dan 

penugasan siswa dapat merumuskan luas segitiga. 

2. Melalui model pembelajaran  Auditory Intellectually Repetition (AIR) dengan 

metode pembelajaran ceramah, diskusi,  tanya jawab, dan penugasan siswa dapat 

Lampiran  18 
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merumuskan model matematika, menentukan penyelesaian dari model 

matematika, memberikan tafsiran terhadap penyelesaian dari masalah yang 

berkaitan dengan luas segitiga. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN  

1. Luas segitiga 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

a. Metode Pembelajaran 

Ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, dan penugasan. 

b. Model Pembelajaran 

Auditory Intellectually Repetition (AIR) 

 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendidikan 

Karakter 

Bangsa 

(PKB) 

Standar 

Proses 

Kegiatan Pendahuluan 10 menit   

 Guru masuk ke ruang  kelas tepat waktu. 

 Guru memberi salam kepada siswa. 
 

Disiplin 
 

Tahap 1: Persiapan    

 Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam terlebih dahulu  dan 

meminta ketua kelas untuk memimpin 

berdoa. 

 Guru menyiapkan kondisi psikis  siswa 

untuk mengikuti proses pembelajaran dengan 

mengecek kerapian berpakaian, kemudian 

mengecek kebersihan lingkungan kelas, agar 

selama pembelajaran berlangsung siswa 

merasa nyaman. 

 Guru memeriksa kehadiran siswa untuk 

 

Religius 

 

 

Mandiri 

 

 

 

 

 

Disiplin 
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mengecek kedisiplinan siswa. 

 Guru mengintruksikan kepada siswa untuk 

membersihkan papan tulis (apabila papan 

tulis masih dalam keadaan kotor). 

 Guru mengintruksikan kepada siswa untuk 

menyimpan buku pelajaran selain 

matematika dan meminta siswa untuk 

menyiapkan buku matematika dan tugas 

pada pertemuan sebelumnya (jika ada). 

 Guru menyampaikan informasi kepada siswa 

kemudian menuliskan di papan tulis tentang 

materi yang akan dipelajari bersama, yaitu 

akan belajar materi luas segitiga. 

 Guru menyampaikan informasi kepada siswa 

tentang kegiatan pembelajaran yang akan 

diterapkan yaitu dalam mempelajari materi 

luas segitiga, model pembelajaran yang akan 

diterapkan adalah Auditory Intellectually 

Repetition (AIR) dengan metode 

pembelajarannya diskusi, ceramah, tanya 

jawab, presentasi, dan penugasan, melalui 

media Lembar Kerja Siswa (LKS) Luas 

Segitiga dan Lembar Tugas Siswa (LTS) 

Luas Segitiga diakhiri dengan kuis. 

 Guru memberikan motivasi kepada siswa 

melalui tayangan video tentang membuat 

Indonesia Tersenyum Kembali. 

 Guru memberikan kesempatan pada siswa 

untuk menyampaikan pesan dari video yang 

telah ditayangkan. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yaitu dengan model pembelajaran Auditory 

Intellectually Repetition (AIR) siswa dapat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa Ingin 

Tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semangat 

belajar 

 

Berani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 
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merumuskan luas segitiga, merumuskan 

model matematika, menentukan 

penyelesaian dari model matematika, 

memberikan tafsiran terhadap penyelesaian 

dari masalah yang berkaitan dengan luas 

segitiga. 

 Guru mendemonstrasikan di depan kelas, 

kaitan materi luas segitiga yang ditemukan 

dalam kehidupan sehari-hari “Pernahkah 

kalian melihat nelayan menebar jaringnya 

untuk menangkap ikan? kalau jaringnya 

ditebarkan dari 3 titik yang berbeda, maka 

akan membentuk segitiga, kira-kira berapa 

luas tangkapan yang mungkin diperoleh oleh 

nelayan tadi? ternyata, dengan belajar materi 

luas segitiga, nantinya kalian akan bisa 

menentukan luas tangkapan nelayan 

menggunakan rumus luas segitiga.” 

(anak-anak mempraktikan suatu ketrampilan 

yang sudah dimiliki   Auditory) 

 Guru memberikan apersepsi kepada siswa 

mengenai materi luas segitiga sebagai materi 

prasyarat sebelum memasuki materi luas 

segitiga sebagai berikut: “Anak-anak, siapa 

yang berani menggambarkan contoh dari 

segitiga, kemudian menyebutkan rumus 

luasnya? Materi ini kalian dapatkan saat 

pertemuan pertama di bab II, sekarang kalian 

amati gambar dan rumus luas segitiga yang 

telah dibuat oleh teman kalian, apakah 

gambar dan rumusnya sudah benar? Kalau 

sudah, ingatlah konsep ini untuk melanjutkan 

materi hari ini, yaitu luas segitiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 
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Kegiatan menemukan konsep 60 menit   

Tahap 2: Penyampaian    

 Guru memberikan kesempatan pada siswa 

untuk membaca buku paket mengenai materi 

luas segitiga, kemudian siswa diminta untuk 

berdiskusi secara berpasang-pasangan terkait 

hasil yang mereka baca. 

(pembelajar berpasang-pasangan 

membicangkan secara terperinci apa yang 

mereka pelajari dari buku   Auditory) 

 Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya 

dari hasil diskusi secara berpasang-pasangan 

(jika ada). 

 Guru mengintruksikan kepada siswa untuk 

membuat kelompok dengan banyak anggota 

4 orang, berdasarkan nomor urut daftar 

hadir. 

 Guru membagikan satu Lembar Kerja Siswa 

(LKS) kepada setiap kelompok dan meminta 

untuk mengisi identitas kelompok pada 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang telah 

disediakan. 

 Guru menjelaskan materi tentang luas 

segitiga tetapi hanya pengantarnya saja, 

mengarahkan siswa bagaimana 

menyelesaikan permasalahan yang ada di 

Lembar Kerja Siswa (LKS), selanjutnya 

siswa diminta untuk mengerjakan 

permasalahan di LKS yaitu merumuskan luas 

segitiga, dan merumuskan model 

matematika, menentukan penyelesaian dari 

model matematika, memberikan tafsiran 

terhadap penyelesaian dari masalah yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerja sama 

Eksplorasi 
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berkaitan dengan luas segitiga. 

(anak-anak diskusi secara berkelompok 

untuk memecahkan suatu masalah, 

melahirkan gagasan kreatif   Auditory, 

Intellectually) 

 Sebelum siswa melakukan diskusi kelompok, 

guru memberikan kesempatan bertanya pada 

setiap kelompok (jika ada). 

Tahap 3: Pelatihan    

 Siswa secara berkelompok melakukan 

diskusi untuk mengumpulkan informasi, dan 

mengemukakan gagasan yang telah 

diperoleh yang digunakan untuk 

merumuskan luas segitiga. 

 Melalui diskusi antar siswa yang difasilitasi 

guru, guru berkeliling membimbing siswa 

dalam berdiskusi. 

 Setelah waktu yang diberikan habis dan 

siswa telah selesai berdiskusi, guru 

menawarkan salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas. 

(anak-anak mengucapkan secara terperinci 

apa yang sedang dikerjakan   Auditory) 

 Perwakilan dari salah satu kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya, dan 

kelompok yang lain menanggapi. 

(Auditory, Intellectually) 

 Guru memberikan umpan balik dan 

penjelasan terhadap pekerjaan siswa yang 

telah dipresentasikan. 

 Guru membagikan Lembar Tugas Siswa 

(LTS) Luas Segitiga kepada setiap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 
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kelompok. 

 Siswa menerima LTS Luas Segitiga 

kemudian mengerjakan soal yang ada 

menggunakan rumus luas segitiga yang telah 

diperolehnya pada kegiatan sebelumnya. 

(Auditory, Intellectually) 

 Guru berkeliling kelas dan menjawab 

pertanyaan siswa yang mengalami kesulitan. 

 Guru menawarkan pada siswa, siapa yang 

ingin mengerjakan di depan kelas. 

 Perwakilan kelas mengerjakan di papan tulis 

dan guru memberikan penjelasan terkait 

penyelesaian permasalahan yang ada di LTS 

Luas Segitiga. 

(Auditory, Intellectually). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Penutup 20 menit   

Tahap 4: Menyampaikan hasil    

 Guru membimbing siswa untuk membuat 

kesimpulan dari materi yang telah dipelajari 

hari ini. 

 Guru memberikan kuis yang dikerjakan 

secara individu oleh siswa. 

(Repetition). 

 Siswa mengerjakan kuis dengan tenang, 

penuh kejujuran, dan percaya diri. 

 Setelah waktu yang diberikan habis, siswa 

mengumpulkan lembar jawaban kuis yang 

telah mereka kerjakan. 

 Guru memberikan evaluasi mengenai 

pembelajaran hari ini, sudah sesuai dengan 

tujuan atau belum, sudah bisa merasakan 

manfaatnya atau belum, bagaimana 

penerapan model, metode, dan media apakah 

  

 

 

Jujur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 
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sudah efektif, bagaimana sikap siswa selama 

mengikuti pembelajaran termasuk kritik dan 

saran dari siswa untuk pembelajaran hari ini 

sangat diharapkan agar bisa memperbaiki 

pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 

 Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan 

memberikan pesan untuk tetap belajar dan 

menyampaikan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan selanjutnya yaitu dimensi 

ruang. 

 Guru meminta salah satu siswa memimpin 

do’a sebelum mengakhiri pelajaran, 

kemudian memberikan salam penutup. 
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  Semarang,    Februari 2016 

   

Mengetahui,   

Guru Mata Pelajaran  Praktikan, 

   

 

 

  

Dra.Erna Sulistianingsih  Fista Awaliyah 

NIP. 19601030 198611 2 002  NIM. 4101412022 



256 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



257 
 

 
 

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas  

Kelas/Semester : X/II 

5.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan, dan 

identitas trigonometri, dan penafsirannya. 

 

1. Merumuskan luas segitiga. 

2. Merumuskan model matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan luas segitiga. 

3. Menentukan penyelesaian dari model matematika dari 

masalah yang berkaitan dengan luas segitiga. 

4. Memberikan tafsiran terhadap penyelesaian dari masalah 

yang berkaitan dengan luas segitiga. 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identitas 

Kompetensi Dasar 

Indikator 

Alokasi Waktu 

Lampiran  19 
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A. KEGIATAN PENGGALIAN PENGETAHUAN 

Ayo Ingat Kembali! 

           (                   ) 

                                         

           (                   ) 

                                         

INFORMASI 

𝑳  
𝟏

𝟐
 𝒂  𝒕 

Luas  segitiga  dapat  ditentukan  jika  panjang  alas  dan  tinggi  

segitiga  itu  diketahui. Luas  𝑨𝑩𝑪 pada gambar a (segitiga lancip) 

maupun pada gambar b (segitiga tumpul) dapat ditentukan dengan 

rumus: 

 

a 
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Dalam  𝑨𝑪𝑫 : 𝐬𝐢𝐧 𝑪   
            

            
 𝒕    …   𝐬𝐢𝐧𝑪  

Substitusi 𝒕    …   𝐬𝐢𝐧𝑪 ke 𝑳  
𝟏

𝟐
 𝒂  𝒕 diperoleh 

 ↔  𝑳  
𝟏

𝟐
 ………… 

 

↔  𝑳  
𝟏

𝟐
 ………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. KEGIATAN MENEMUKAN KONSEP 

AKTIVITAS 1 

Luas Segitiga dengan Dua Sisi 

dan Satu Sudut Diketahui. 

INFORMASI 

Untuk menurunkan rumus luas 

segitiga jika diketahui panjang dua 

sisi dan besar satu sudut yang 

diapit oleh kedua sisi itu, 

perhatikan kembali segitiga lancip 

𝑨𝑩𝑪 pada gambar a 

Garis 𝑨𝑫  𝒕 adalah garis tinggi  

dari titik 𝑨 ke sisi 𝑩𝑪 

a 

c 
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Dalam  𝑨𝑩𝑫 : 𝐬𝐢𝐧𝑩   
            

            
 𝒕    …  𝒔𝒊𝒏 𝑩  

Substitusi 𝒕    …   𝐬𝐢𝐧𝑩 ke 𝑳  
𝟏

𝟐
 𝒂  𝒕 diperoleh 

 ↔  𝑳  
𝟏

𝟐
 ………… 

 

↔  𝑳  
𝟏

𝟐
 ………… 

Aturan sinus pada  𝑨𝑩𝑪: 
𝒂

𝐬𝐢𝐧𝑨
 

𝒃

𝐬𝐢𝐧𝑩
  𝐬𝐢𝐧𝑩  

…  

…  
𝐬𝐢𝐧𝑨 

 

Substitusi 𝐬𝐢𝐧𝑩  
…  

…  
 𝐬𝐢𝐧𝑨 ke 𝑳  

𝟏

𝟐
 𝒂𝒄 𝐬𝐢𝐧𝑩 diperoleh 

 ↔  𝑳  
𝟏

𝟐
 ………… 

 

↔  𝑳  
𝟏

𝟐
 ………… 

Luas   𝑨𝑩𝑪 jika diketahui panjang dua sisi dan besar sudut 

yang diapit oleh kedua sisi itu dapat ditentukan dengan 

menggunakan salah satu rumus berikut. 

 

𝑳  
𝟏

𝟐
 ………… 

𝑳  
𝟏

𝟐
 ………… 

𝑳  
𝟏

𝟐
 ………… 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

YUK BUAT KESIMPULAN 
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Perhatikan kembali rumus luas  𝑨𝑩𝑪, 𝑳  
𝟏

𝟐
𝒃𝒄 𝐬𝐢𝐧𝑨, 𝑳  

𝟏

𝟐
𝒂𝒄 𝐬𝐢𝐧𝑩  𝑳  

𝟏

𝟐
𝒂𝒃𝐬𝐢𝐧𝑪 

Aturan sinus pada  𝑨𝑩𝑪: 
𝒂

𝐬𝐢𝐧𝑨
 

𝒃

𝐬𝐢𝐧𝑩
 

𝒄

𝐬𝐢𝐧 𝑪
 

Dari persamaan 
𝒂

𝐬𝐢𝐧𝑨
 

𝒃

𝐬𝐢𝐧𝑩
  diperoleh 𝒃  

……  

……  
 𝐬𝐢𝐧𝑩 atau 𝒂  

……  

……  
 𝐬𝐢𝐧𝑨 

 

Subtitusikan 𝒃  
……  

……  
 𝐬𝐢𝐧𝑩 ke 𝑳  

𝟏

𝟐
𝒂𝒃𝐬𝐢𝐧𝑪 diperoleh 

 

 

𝑳  
𝟏

𝟐
𝒂 *

……   

……   
 𝐬𝐢𝐧𝑩+ 𝐬𝐢𝐧 𝑪  

                        

                        
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMASI 

Rumus  luas  segitiga,  jika  

diketahui  besar  dua  sudut  dan  

panjang  satu  sisi  yang terletak 

di antara kedua sudut itu, dapat 

diturunkan dari rumus-rumus di 

atas yang dipadukan dengan aturan 

sinus. Coba analisis berikut. 

AKTIVITAS 2 

Luas Segitiga dengan Dua Sudut 

dan Satu Sisi Diketahui 
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Subtitusikan 𝒂  
……  

……  
 𝐬𝐢𝐧𝑨 ke 𝑳  

𝟏

𝟐
𝒂𝒃𝐬𝐢𝐧𝑪 diperoleh 

 

Dari persamaan 
𝒃

𝐬𝐢𝐧𝑩
 

𝒄

𝐬𝐢𝐧 𝑪
  diperoleh 𝒃  

……  

……  
 𝐬𝐢𝐧𝑩  

 

𝑳  
𝟏

𝟐
*
……   

……   
 𝐬𝐢𝐧𝑨+𝐛 𝐬𝐢𝐧 𝑪  

                        

                        
 

Berdasarkan  bukti-bukti  di  atas,  luas  𝑨𝑩𝑪 jika  diketahui  

besar  dua  sudut  dan panjang  satu  sisi  yang  terletak  di  

antara  kedua  sudut  itu  dapat  ditentukan  dengan menggunakan 

salah satu rumus berikut. 

𝑳  
                        

                        
 

𝑳  
                        

                        
 

𝑳  
                        

                        
 

Subtitusikan 𝒃  
……  

……  
 𝐬𝐢𝐧𝑩 ke 𝑳  

𝟏

𝟐
𝒃𝒄 𝐬𝐢𝐧𝑨 diperoleh 

 

 

𝑳  
𝟏

𝟐
*
……   

……   
 𝐬𝐢𝐧𝑩+ 𝐜 𝐬𝐢𝐧𝑨  

                        

                        
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YUK BUAT KESIMPULAN 
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Perhatikan segitiga     disamping! 

   √……   
  

   √……   
  

              

  √……   
  √……   

  

 

AKTIVITAS 3 

Luas Segitiga dengan Ketiga 

sisinya Diketahui 

INFORMASI 

𝑳  √𝒔(𝒔 𝒂)(𝒔 𝒃)(𝒔 𝒄) 

Luas  segitiga  𝑨𝑩𝑪,  jika  diketahui  ketiga  sisinya  (sisi  a,  sisi b,  

dan  sisi c)  dapat ditentukan dengan rumus: 

Dengan 𝒔  
𝟏

𝟐
(𝒂 𝒃 𝒄)  𝒔𝒆𝒕𝒆𝒏𝒈𝒂𝒉 𝒌𝒆𝒍𝒊𝒍𝒊𝒏𝒈  𝑨𝑩𝑪 

Perlu bukti ? ayo dicoba. 

YUK KEMUKAKAN GAGASANMU 
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√……   
    √……   

   masing-masing ruas dikuadratkan 

……   
           √……   

                 

  √……   
                          masing-masing ruas dikuadratkan 

           
  (                   )      

Catatan:        , maka 

           (                   )       

 *    (                   )+  *    (                   )+   

 *                       +  *                       +   

 *(               )       +  *      (                   )+  

 *(        )        +*       (        ) + 

 *((       )      )((       )      )+*(  (           ))(  (           ))+ 

 *(             )(             )+*(             )(             )+ 

 (             )(             )(             )(             ) 

Setengah keliling   𝐵𝐶 adalah   
 

 
(     )  Dari   

 

 
(     ) diperoleh 

(     )     

(               )  (     )                    (       ) 

(                 )  (                    )                        

(                )  (                    )                        
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Subtitusi persamaan-persamaan di atas ke      

         (       )  (       )  (       ) 

         (       )  (       ) (       ) 

   
                             

  
 

      (       ) (       ) (       ) 

  √                              Terbukti. 
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Mata Pelajaran  : Matematika 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas  

Kelas/Semester  : X/II 

5.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan 

perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri, dan 

penafsirannya. 
 

1. Merumuskan luas segitiga. 

2. Merumuskan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan luas 

segitiga. 

3. Menentukan penyelesaian dari model matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan luas segitiga. 

4. Memberikan tafsiran terhadap penyelesaian dari masalah yang berkaitan 

dengan luas segitiga. 

20 menit 

 Jawablah semua pertanyaan pada LTS 

 Diskusikan dengan teman sekelompok.  

 Kerjakan beserta penyelesaiannya, menggunakan tahapan yang jelas.  

 Pastikan kamu paham terhadap jawaban LTS ini. Akan ditunjuk secara 

acak beberapa diantara kalian untuk melaporkan hasil jawaban di papan 

tulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

KELOMPOK :  

ANGGOTA :  

1.  

2. 

3. 

4. 

 

Identitas 

Kompetensi Dasar 

Indikator 

Alokasi Waktu 

Petunjuk 

Lampiran  20 
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SOAL 1 

Tiga  buah  kapal  A,B,  dan  C  menebar jaring  dan ketiganya membentuk sebuah 

segitiga. Jika jarak A ke  B  adalah  150 meter, B ke C adalah 120  meter  dan 

∠𝐴𝐵𝐶      ,tentukan  luas  daerah tangkapan  yang terbentuk oleh ketiga kapal 

tersebut! 

PENYELESAIAN SOAL 1 

Memahami masalah 

Apa saja yang diketahui dari soal? 

 

 

Apa saja yang ditanya dari soal? 

 

 

Merencanakan penyelesaian soal 

Buat sketsa gambar yang sesuai dengan keterangan pada soal 

 

 

 

 

Konsep apa yang akan digunakan dalam menyelesaiakan soal ini? 

 

 

Melaksanakan rencana penyelesaian 

 

 

 

Melihat Kembali hasil dan proses 

Kesimpulan apa yang kamu dapat? 
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SOAL 2 

Ayah mempunyai sebidang tanah berbentuk segitiga. Titik-titik sudut tanah 

itu ditandai dengan tonggak-tonggak P, Q, dan R. Jarak tonggak P ke Q = 4 m, 

Q ke R = 3 m dan R ke P = 5 m Hitunglah luas tanah itu! 

PENYELESAIAN SOAL 2 

Memahami masalah 

Apa saja yang diketahui dari soal? 

 

 

Apa saja yang ditanya dari soal? 

 

 

Merencanakan penyelesaian soal 

Buat sketsa gambar yang sesuai dengan keterangan pada soal 

 

 

 

 

Konsep apa yang akan digunakan dalam menyelesaiakan soal ini? 

 

 

Melaksanakan rencana penyelesaian 

 

 

 

Melihat Kembali hasil dan proses 

Kesimpulan apa yang kamu dapat? 
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SOAL KUIS PERTEMUAN 3 

  

1. Doni ingin membuat mainan layang-layang, ia membuat kerangka layang-layangnya 

berasal dari bambu, seperti pada gambar dibawah ini. 

 

Untuk menutupi kerangka layang-layang yang sudah jadi, 

diperlukan kertas  untuk menutupinya, tentukan luas kertas 

yang dibutuhkan Doni untuk menutupi kerangka yang telah ia 

buat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  21 
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Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas  

Kelas/Semester : X/II 

5.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan, dan 

identitas trigonometri, dan penafsirannya. 

 

1. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan luas segitiga. 

2. Merumuskan model matematika dari masalah yang berkaitan 

dengan luas segitiga. 

3. Menentukan penyelesaian dari model matematika dari masalah 

yang berkaitan dengan luas segitiga. 

4. Memberikan tafsiran terhadap penyelesaian dari masalah yang 

berkaitan dengan luas segitiga. 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identitas 

Kompetensi Dasar 

Indikator 

Alokasi Waktu 

Lampiran  22 
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A. KEGIATAN PENGGALIAN PENGETAHUAN 

Ayo Ingat Kembali! 

           (           ) 

                            
 

 
 

           (            ) 

                           
 

 
 √  

INFORMASI 

𝑳  
𝟏

𝟐
 𝒂  𝒕 

Luas  segitiga  dapat  ditentukan  jika  panjang  alas  dan  tinggi  

segitiga  itu  diketahui. Luas  𝑨𝑩𝑪 pada gambar a (segitiga lancip) 

maupun pada gambar b (segitiga tumpul) dapat ditentukan dengan 

rumus: 

 

a 
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Dalam  𝑨𝑪𝑫 : 𝐬𝐢𝐧 𝑪   
𝒃

𝒕
 𝒕   𝒃  𝐬𝐢𝐧 𝑪  

Substitusi 𝒕   𝒃  𝐬𝐢𝐧𝑪 ke 𝑳  
𝟏

𝟐
 𝒂  𝒕 diperoleh 

 ↔  𝑳  
𝟏

𝟐
 𝒂(𝒃  𝐬𝐢𝐧 𝑪) 

 

↔  𝑳  
𝟏

𝟐
 𝒂𝒃 𝒔𝒊𝒏 𝑪 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. KEGIATAN MENEMUKAN KONSEP 

AKTIVITAS 1 

Luas Segitiga dengan Dua Sisi 

dan Satu Sudut Diketahui. 

INFORMASI 

Untuk menurunkan rumus luas 

segitiga jika diketahui panjang dua 

sisi dan besar satu sudut yang 

diapit oleh kedua sisi itu, 

perhatikan kembali segitiga lancip 

𝑨𝑩𝑪 pada gambar a 

Garis 𝑨𝑫  𝒕 adalah garis tinggi  

dari titik 𝑨 ke sisi 𝑩𝑪 
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Dalam  𝑨𝑩𝑫 : 𝐬𝐢𝐧𝑩   
𝒕

𝒄
 𝒕   𝒄 𝒔𝒊𝒏𝑩  

Substitusi 𝒕    …   𝐬𝐢𝐧𝑩 ke 𝑳  
𝟏

𝟐
 𝒂  𝒕 diperoleh 

 ↔  𝑳  
𝟏

𝟐
 𝒂(𝒄 𝒔𝒊𝒏 𝑩) 

 

↔  𝑳  
𝟏

𝟐
𝒂𝒄 𝒔𝒊𝒏 𝑩 

Aturan sinus pada  𝑨𝑩𝑪: 
𝒂

𝐬𝐢𝐧𝑨
 

𝒃

𝐬𝐢𝐧𝑩
  𝐬𝐢𝐧𝑩  

𝒃

𝒂
𝐬𝐢𝐧𝑨 

 

Substitusi 𝐬𝐢𝐧𝑩  
𝒃

𝒂
 𝐬𝐢𝐧𝑨 ke 𝑳  

𝟏

𝟐
 𝒂𝒄 𝐬𝐢𝐧𝑩 diperoleh 

 ↔  𝑳  
𝟏

𝟐
 𝒂𝒄

𝒃

𝒂
 𝐬𝐢𝐧𝑨 

 

↔  𝑳  
𝟏

𝟐
𝒃𝒄 𝒔𝒊𝒏 𝑨 

Luas   𝑨𝑩𝑪 jika diketahui panjang dua sisi dan besar sudut 

yang diapit oleh kedua sisi itu dapat ditentukan dengan 

menggunakan salah satu rumus berikut. 

 

𝑳  
𝟏

𝟐
𝒃𝒄 𝒔𝒊𝒏 𝑨 

𝑳  
𝟏

𝟐
𝒂𝒄 𝒔𝒊𝒏 𝑩 

𝑳  
𝟏

𝟐
𝒂𝒃 𝒔𝒊𝒏 𝑪 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

YUK BUAT KESIMPULAN 
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Perhatikan kembali rumus luas  𝑨𝑩𝑪, 𝑳  
𝟏

𝟐
𝒃𝒄 𝐬𝐢𝐧𝑨, 𝑳  

𝟏

𝟐
𝒂𝒄 𝐬𝐢𝐧𝑩  𝑳  

𝟏

𝟐
𝒂𝒃𝐬𝐢𝐧𝑪 

Aturan sinus pada  𝑨𝑩𝑪: 
𝒂

𝐬𝐢𝐧𝑨
 

𝒃

𝐬𝐢𝐧𝑩
 

𝒄

𝐬𝐢𝐧 𝑪
 

Dari persamaan 
𝒂

𝐬𝐢𝐧𝑨
 

𝒃

𝐬𝐢𝐧𝑩
  diperoleh 𝒃  

𝒂

𝒔𝒊𝒏 𝑨
 𝐬𝐢𝐧𝑩 atau 𝒂  

𝒃

𝒔𝒊𝒏 𝑩
 𝐬𝐢𝐧𝑨 

 

Subtitusikan 𝒃  
𝒂

𝒔𝒊𝒏 𝑨
 𝐬𝐢𝐧𝑩 ke 𝑳  

𝟏

𝟐
𝒂𝒃 𝐬𝐢𝐧𝑪 diperoleh 

 

 

𝑳  
𝟏

𝟐
𝒂 *

𝒂

𝒔𝒊𝒏 𝑨
 𝐬𝐢𝐧𝑩+ 𝐬𝐢𝐧𝑪  

𝒂𝟐𝒔𝒊𝒏 𝑩 𝒔𝒊𝒏 𝑪

𝟐 𝒔𝒊𝒏 𝑨
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMASI 

Rumus  luas  segitiga,  jika  

diketahui  besar  dua  sudut  dan  

panjang  satu  sisi  yang terletak 

di antara kedua sudut itu, dapat 

diturunkan dari rumus-rumus di 

atas yang dipadukan dengan aturan 

sinus. Coba analisis berikut. 

AKTIVITAS 2 

Luas Segitiga dengan Dua Sudut 

dan Satu Sisi Diketahui 
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Subtitusikan 𝒂  
𝒃

𝒔𝒊𝒏 𝑩
 𝐬𝐢𝐧𝑨 ke 𝑳  

𝟏

𝟐
𝒂𝒃𝐬𝐢𝐧𝑪 diperoleh 

 

Dari persamaan 
𝒃

𝐬𝐢𝐧𝑩
 

𝒄

𝐬𝐢𝐧 𝑪
  diperoleh 𝒃  

𝑪

𝒔𝒊𝒏 𝑪
 𝐬𝐢𝐧𝑩  

 

𝑳  
𝟏

𝟐
 

𝒃

𝒔𝒊𝒏 𝑩
 𝐬𝐢𝐧𝑨 𝐛 𝐬𝐢𝐧𝑪  

𝒃𝟐𝒔𝒊𝒏 𝑨 𝒔𝒊𝒏 𝑪

𝟐 𝒔𝒊𝒏 𝑩
 

Berdasarkan  bukti-bukti  di  atas,  luas  𝑨𝑩𝑪 jika  diketahui  

besar  dua  sudut  dan panjang  satu  sisi  yang  terletak  di  

antara  kedua  sudut  itu  dapat  ditentukan  dengan menggunakan 

salah satu rumus berikut. 

𝑳  
𝒂𝟐𝒔𝒊𝒏 𝑩 𝒔𝒊𝒏 𝑪

𝟐 𝒔𝒊𝒏 𝑨
 

𝑳  
𝒃𝟐𝒔𝒊𝒏 𝑨 𝒔𝒊𝒏 𝑪

𝟐 𝒔𝒊𝒏 𝑩
 

𝑳  
𝒄𝟐𝒔𝒊𝒏 𝑩 𝒔𝒊𝒏 𝑨

𝟐 𝒔𝒊𝒏 𝑪
 

Subtitusikan 𝒃  
𝑪

𝒔𝒊𝒏 𝑪
 𝐬𝐢𝐧𝑩 ke 𝑳  

𝟏

𝟐
𝒃𝒄 𝐬𝐢𝐧𝑨 diperoleh 

 

 

𝑳  
𝟏

𝟐
*

𝒄

𝒔𝒊𝒏 𝑪
 𝐬𝐢𝐧𝑩+ 𝐜 𝐬𝐢𝐧𝑨  

𝒄𝟐𝒔𝒊𝒏 𝑩 𝒔𝒊𝒏 𝑨

𝟐 𝒔𝒊𝒏 𝑪
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YUK BUAT KESIMPULAN 
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Perhatikan segitiga     disamping! 

   √     
  

   √     
  

              

  √     
  √     

  

√     
    √     

   masing-masing ruas dikuadratkan 

AKTIVITAS 3 

Luas Segitiga dengan Ketiga 

sisinya Diketahui 

INFORMASI 

𝑳  √𝒔(𝒔 𝒂)(𝒔 𝒃)(𝒔 𝒄) 

Luas  segitiga  𝑨𝑩𝑪,  jika  diketahui  ketiga  sisinya  (sisi  a,  sisi b,  

dan  sisi c)  dapat ditentukan dengan rumus: 

Dengan 𝒔  
𝟏

𝟐
(𝒂 𝒃 𝒄)  𝒔𝒆𝒕𝒆𝒏𝒈𝒂𝒉 𝒌𝒆𝒍𝒊𝒍𝒊𝒏𝒈  𝑨𝑩𝑪 

Perlu bukti ? ayo dicoba. 

YUK KEMUKAKAN GAGASANMU 
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         √     

          
   

  √     
                 masing-masing ruas dikuadratkan 

           
  (           )      

Catatan:        , maka 

           (           )       

 *    (           )+  *    (           )+   

 *                +  *               +   

 *(          )      +  *   (          )+  

 *(   )    +*   (    ) + 

 *((    )    )((    )    )+*(  (   ))(  (   ))+ 

 *(     )(     )+*(     )(     )+ 

 (     )(     )(     )(     ) 

Setengah keliling   𝐵𝐶 adalah   
 

 
(     )  Dari   

 

 
(     ) diperoleh 

(     )     

(       )  (     )              (   ) 

(        )  (       )                (   ) 

(      )  (       )                 (   ) 
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Subtitusi persamaan-persamaan di atas ke      

         (   )  (   )  (   ) 

         (   )(   )(   ) 

   
    (   )(   )(   )

  
 

      (   ) (   ) (   ) 

  √  (   )(   )(   ) Terbukti. 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR TUGAS SISWA 3 

No. Kunci Jawaban 

1. 

      
 

 
            

      
 

 
                   

      
 

 
        

 

 
√  

Diketahui: 

Tiga  buah  kapal  A,B,  dan  C  menebar jaring  dan ketiganya membentuk sebuah 

segitiga. Jika jarak A ke  B  adalah  150 meter, B ke C adalah 120  meter  dan 

∠ 𝐵𝐶      . 

Ditanya: 

luas  daerah tangkapan  yang terbentuk oleh ketiga kapal tersebut 

Jawab: 

Luas tangkapan yang terbentuk oleh ketiga kapal tsebut dapat dicari menggunakan 

rumus luas yang diketahui panjang dua sisi dan besar sudut yang mengapitnya. 

Membuat ilustrasi gambar: 

 

          √       

Jadi, luas  daerah tangkapan  yang terbentuk oleh ketiga kapal tersebut adalah 

    √       

2. Diketahui: 

Ayah mempunyai sebidang tanah berbentuk segitiga. Titik-titik sudut tanah itu 

ditandai dengan tonggak-tonggak P, Q, dan R. Jarak tonggak P ke Q = 4 m, Q ke 

R = 3 m dan R ke P = 5 m.  

Ditanya: 

Lampiran  23 
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  √  (   )(   )(   ) 

  
 

 
(     ) 

  
 

 
(  )    

  √  (   )(   )(   ) 

  √  (   )(   )(   ) 

  √        

    

Hitunglah luas tanah itu 

Jawab: 

Karena diketahui panjang ketiga sisinya, maka menggunakan rumus luas apabila 

diketahui panjang ketiga sisinya. 

Membuat ilustrasi gambar: 

 

 

 

 

 

S adalah setengah keliling       

Jadi luas taman bermain adalah      . 
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KUNCI JAWABAN 

KUIS PERTEMUAN 3 

 

 

No. Kunci Jawaban 

1. 

   𝐵𝐶𝐷       𝐵𝐷 

  
 

 
            

  
 

 
                

  
 

 
      

 

 
 

   𝐵𝐶𝐷       

   𝐵𝐶𝐷          

Diketahui: 

Doni ingin membuat mainan layang-layang, ia membuat kerangka layang-

layangnya berasal dari bambu,  diperlukan kertas  untuk menutupinya. 

Ditanya: 

Luas kertas yang  dibutuhkan  untuk menutupi kerangka layang-layang 

tersebut. 

Jawab: 

 

         

 

Jadi, Luas kertas yang dibutuhkan untuk menutupi kerangka layang-layang 

tersebut adalah         

Lampiran  24 
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KISI-KISI SOAL TES  UJI COBA 

      Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas 

       Mata Pelajaran : Matematika 

       Alokasi Waktu : 90 menit 

       Banyak Soal   : 9 (Sembilan) 

       Bentuk Soal  : Uraian 
 

NO 

 

MATERI 

 

URAIAN 

MATERI 

KEMAMPUAN  

YANG 

DIUJIKAN 

INDIKATOR 
ASPEK YANG 

DIUKUR 

BENTUK 

SOAL 

NOMOR 

SOAL 

1. Trigonometri Aturan sinus,  

aturan 

cosinus dan  

luas segitiga. 

Memecahkan 

permasalahan 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

dengan  

menggunakan 

aturan sinus. 

 

 

 

 

 

 

1. Siswa dapat menunjukkan 

pemahaman masalah dan  memilih 

informasi  yang  relevan  dalam 

merumuskan model matematika, 

menentukan penyelesaian dari 

model matematika, memberikan 

tafsiran terhadap penyelesaian dari 

masalah yang berkaitan dengan 

aturan sinus yaitu menentukan 

jarak dua titik apabila diketahui 

besar dua dan panjang salah satu 

sisi segitiga. 

2. Siswa dapat menunjukkan 

Pemecahan 

Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemecahan 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5,6 
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Memecahkan 

permasalahan  

dalam kehidupan 

sehari-hari  

dengan 

menggunakan 

aturan cosinus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memecahkan  

permasalahan  

dalam kehidupan  

sehari-hari  

dengan  

pemahaman masalah dan  memilih 

informasi  yang  relevan  dalam 

merumuskan model matematika, 

menentukan penyelesaian dari 

model matematika, memberikan 

tafsiran terhadap penyelesaian dari 

masalah yang berkaitan dengan 

aturan cosinus yaitu menentukan 

panjang sisi segitiga apabila 

diketahui panjang dua sisi yang lain 

dan besar sudut yang mengapitnya, 

serta menentukan nilai cosinus 

sudut yang terbentuk apabila 

diketahui panjang kedua sisi yang 

mengapit sudut tersebut. 

 

3. Siswa dapat menunjukkan 

pemahaman masalah dan  memilih 

informasi  yang  relevan  dalam 

merumuskan model matematika, 

menentukan penyelesaian dari 

Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemecahan 

Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,8,9 
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menggunakan  

luas segitiga. 

 

model matematika, memberikan 

tafsiran terhadap penyelesaian dari 

masalah yang berkaitan dengan 

luas segitiga. 
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SOAL TES UJI COBA 

Nama Sekolah : SMA Negeri 9 Semarang 

Kelas/Semester : X/II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok  : Trigonometri 

Banyak soal  : 9 soal 

Alokasi waktu : 90 menit 

 

Petunjuk Umum: 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

2. Jawaban dikerjakan di lembar jawaban yang telah disediakan. 

3. Sebelum  mengerjakan  soal,  tulislah  terlebih  dahulu  nama,  kelas  dan  nomor absen 

pada lembar jawaban. 

4. Kerjakan soal dengan jujur dan teliti. 

5. Gunakan waktu yang telah disediakan dengan sebaik-baiknya. 

6. Periksalah kembali jawaban anda sebelum diserahkan pada guru. 

 

 

1. Ana dan Ani sedang berkunjung ke Semarang, tidak lupa mereka mengunjungi ikon 

kota Semarang yaitu Tugu Muda. Ana mengamati Puncak tugu muda (titik C) dari 

Lawang Sewu (titik A) dan Ani  mengamati dari Jalan Mgr Sugiopranoto (titik B) yang 

letaknya segaris dengan bagian bawah tugu muda (titik N). Posisi Ana dan Ani saat 

mengamati Tugu Muda ternyata membentuk segitiga (ABC). Jika jarak titik A dan C 

sama dengan 200 m, besar sudut CBA = 45 , dan besar sudut BAC = 60 . Tentukan 

jarak puncak titik C dengan titik B! 

2. Ani,  Budi  dan  Candra  berdiri  di  tanah  lapangan  yang  mendatar, dan ketiganya 

tidak berada pada satu garis. Posisi Ani, Budi dan Candra membentuk segitiga, jika 

jarak  antara Ani dan Budi 6 m, besar sudut yang dibentuk oleh posisi Ani, Candra dan 

Budi adalah 45° dan besar sudut yang terbentuk oleh posisi Ani, Budi dan Candra 

adalah 60°. Tentukan jarak Ani dan Candra! 

Lampiran  26 
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3. Tiga  anak  Albi,  Bian  dan  Cita  masing-masing  sedang  duduk  di  taman sekolah  

untuk  menggambar sekolah mereka.  Posisi  duduk ketiga  anak  tersebut  membentuk 

segitiga sama kaki dengan sudut puncak  terletak pada  Bian  besarnya  120°. Jarak 

antara Albi dan Cita adalah  2 m.  Berapakah jarak  antara Albi dan Bian? 

 

4. Pak Bambang ingin membuat bangun berbentuk segitiga siku-siku dari tripleks, 

misalkan segitiga siku-siku itu adalah ΔPQR (siku-siku di P),  dengan besar sudut R = 

45°,  panjang PR  =  √  dm,  dan  panjang QR = 8  dm. Tentukanlah panjang PQ, 

besar sudut P, dan besar sudut Q! 

 

5. Sebuah lingkaran berpusat di titik O memiliki luas 154     . Titik A dan B terletak 

pada lingkaran, sehingga apabila titik O, A, dan B dihubungkan terbentuk segitiga 

AOB, dengan ∠AOB = 120° dan OA = OB = r (jari-jari). Berapakah panjang tali busur 

AB? 

6. Ibu mempunyai sebuah taman berbentuk jajargenjang. Diketahui panjang sisi alas 

taman AB adalah 7 m, dan panjang sisi miring taman AD adalah 6 m, sedangkan 

panjang salah satu diagonal tamanya yaitu BD adalah 8 m. Tentukan nilai cosinus sudut 

yang terbentuk antara panjang sisi alas taman AB dan panjang sisi miring taman AD! 

 

7. Tiga  buah  lingkaran  saling  bersinggungan  satu  sama  lain  dengan  jari-jarinya 

masing-masing sebesar 8 cm, 6 cm, dan 4 cm. Apabila dari masing-masing pusat 

lingkaran  dihubungkan  satu  sama  lain,  akan  membentuk  segitiga.  Carilah  luas 

segitiga tersebut! 

8. Nenek mempunyai sebuah taman bermain berbentuk segitiga yang diketahui 

kelilingnya adalah 16 m. Taman bermain itu dibatasi titik A, B dan C. Panjang sisi BC 
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adalah 3 m lebih panjang dari panjang sisi AC, sedangkan panjang sisi AB adalah 4 m 

lebih panjang dari panjang sisi AC. Tentukan luas taman bermain tersebut! 

9. Pekarangan Pak Budi berbentuk segiempat, seperti pada gambar. Tentukan luas 

pekarangan Pak Budi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60  
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TAHAP PEMECAHAN KEMAMPUAN MASALAH MENURUT POLYA 

Memahami Masalah Membuat Rencana Melaksanakan Rencana Memeriksa Kembali 

Indikator : 

(1)  mengetahui  apa  yang 

diketahui  dan  dicari,  (2) 

menjelaskan  masalah  sesuai 

dengan kalimat sendiri, (3) 

menghubungkannya    dengan 

masalah lain yang serupa, (4) 

fokus pada bagian yang penting 

dari  masalah  tersebut,  (5) 

mengembangkan model, dan (6) 

menggambar diagram/gambar 

Indikator: 

(1) menebak, (2) mengembangkan 

sebuah  model,  (3)  mensketsa 

diagram,   (4)   menyederhanakan 

masalah, (5) mengidentifikasi pola, 

(6) membuat tabel, (7) eksperimen 

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

menguji semua kemungkinan, (10) 

mengidentifikasi sub-tujuan, (11) 

membuat  analogi,  dan     (12) 

mengurutkan data/informasi. 

Indikator: 

  (1) mengartikan informasi 

yang diberikan ke dalam 

bentuk   matematika;   (2) 

melaksanakan 

heuristik/strategi selama proses 

dan    perhitungan    yang 

berlangsung;    dan    (3) 

mengecek  kembali  setiap 

langkah dari heuristik atau 

strategi yang digunakan. 

Indikator: 

(1) mengecek kembali 

semua informasi yang 

penting yang telah 

teridentifikasi; (2) 

mengecek semua 

perhitungan yang sudah 

terlibat; (3) menggunakan 

alternatif penyelesaian yang 

lain untuk mengecek 

jawaban 

 

INDIKATOR TAHAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  27 



289 
 

 
 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN  

TES UJI COBA 

NO. PENYELESAIAN SKOR 

1. Diketahui: 

Ana mengamati Puncak tugu muda (titik C) dari Lawang Sewu (titik A) 

dan Ani  mengamati dari Jalan Mgr Sugiopranoto (titik B) yang letaknya 

segaris dengan bagian bawah tugu muda (titik N). Posisi Ana dan Ani 

saat mengamati Tugu Muda ternyata membentuk segitiga (ABC). Jika 

jarak titik A dan C sama dengan 200 m, besar sudut CBA = 45 , dan 

besar sudut BAC = 60 .  

Ditanya: 

jarak puncak titik C dengan titik B 

Jawab: 

Ternyata, posisi antara Ana, Ani, dan puncak tugu muda membentuk 

segitiga. 

Dengan menggunakan aturan sinus, maka jarak antara titik C dan B bisa 

ditentukan. 

 

Membuat Ilustrasi gambar 

 

∠CBA = 45  

∠CAB = 60  

Jarak titik C ke titik A = 200 m 

Mencari Subtujuan, melaksanakan eksperimen dan simulasi, serta 

melaksanakan strategi. 

Dengan menggunakan aturan sinus, diperoleh 

2 

3 

4 

1 

A 

C 

B 
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𝐶 

   ∠   
 

𝐶𝐵

   ∠   
 

   

   ∠   
 

𝐶𝐵

   ∠   
 

   

   ∠   
 

𝐶𝐵

   ∠   
 

   

 
 √ 

 
𝐶𝐵

 
 √ 

 

     
 

 
√  𝐶𝐵  

 

 
√  

   √ 

 
 

𝐶𝐵√ 

 
 

𝐶𝐵  
   √ 

√ 
 

√ 

√ 
 

𝐶𝐵     √  

Jadi, jarak antara titik C(puncak tugu muda) dengan titik B(Ani sebagai 

pengamat) adalah    √  m. 

 

NO. PENYELESAIAN SKOR 

2. Diketahui: 

Ani,  Budi  dan  Candra  berdiri  di  tanah  lapangan  yang  mendatar, dan 

ketiganya tidak berada pada satu garis. Posisi Ani, Budi dan Candra 

membentuk segitiga, jika jarak  antara Ani dan Budi 6 m, besar sudut yang 

dibentuk oleh posisi Ani, Candra dan Budi adalah 45° dan besar sudut yang 

terbentuk oleh posisi Ani, Budi dan Candra adalah 60°. 

Ditanya: 

jarak Ani dan Candra 

Jawab: 

Ternyata, posisi antara Ani, Budi, dan Candra membentuk segitiga. 

Dengan menggunakan aturan sinus, maka jarak antara Ani dan Candra bisa 

ditentukan. 

Membuat Ilustrasi gambar 

 

2 

3 

4 

1 
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∠BCA = 45  

∠ABC = 60  

Jarak titik A ke titik B= 6 m 

Mencari Subtujuan, melaksanakan eksperimen dan simulasi, serta 

melaksanakan strategi. 

Dengan menggunakan aturan sinus, diperoleh: 

 𝐵

   ∠   
 

 𝐶

   ∠   
 

 

   ∠   
 

 𝐶

   ∠   
 

 

   ∠   
 

 𝐶

   ∠   
 

 

 

 
 √ 

 
 𝐶

 
 √ 

 

   
 

 
√   𝐶  

 

 
√  

 √ 

 
 

 𝐶√ 

 
 

 𝐶  
 √ 

√ 
 

√ 

√ 
 

 𝐶   √  

Jadi, jarak antara Ani dan Candra adalah  √  m. 
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NO. PENYELESAIAN SKOR 

3. Diketahui: 

Albi,  Bian  dan  Cita  masing-masing  sedang  duduk  di  taman sekolah  

untuk  menggambar sekolah mereka.  Posisi  duduk ketiga  anak  tersebut  

membentuk segitiga sama kaki dengan sudut puncak  terletak pada  Bian  

besarnya  120°. Jarak antara Albi dan Cita adalah  2 m.   

Ditanya: 

jarak  antara Albi dan Bian  

Jawab: 

Ternyata, posisi ketiga anak tersebut membentuk segitiga sama kaki. 

Membuat Ilustrasi gambar 

 

Misalkan posisi duduk Albi sebagai titik A, posisi duduk Bian sebagai 

titik B, dan posisi duduk Cita sebagai titik C. 

Maka 

∠ABC = 120  

Karena posisi duduk mereka bertiga membentuk segitiga sama kaki, 

diperoleh 

180  =∠BCA+∠CBA+∠BAC 

180  =∠BCA+120 +∠BAC 

180  =2∠BCA+120  

2∠BCA = 180  120  

2∠BCA = 60  

∠BCA = ∠ACB =  30  

Jarak titik A ke titik C = 2 m 

Mencari Subtujuan, melaksanakan eksperimen dan simulasi, serta 

melaksanakan strategi. 

2 

3 

4 

1 
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 𝐶

   ∠   
 

 𝐵

   ∠   
 

 

   ∠    
 

 𝐵

 
 

 

Ingat sin      = sin (180     ) 

                        = sin     = 
 

 
√  

 

 
 √ 

 
 𝐵

 
 

 

   
 

 
  𝐵  

 

 
√  

  
 𝐵√ 

 
 

 𝐵  
 

√ 
 

√ 

√ 
 

 𝐵  
 

 
√  

Jadi, jarak antara Albi dan  Bian adalah 
 

 
√  m, dan ternyata jarak antara 

Bian dan Cita juga sama yakni 
 

 
√  m. 

 

 

NO. PENYELESAIAN SKOR 

4. Diketahui: 

segitiga siku-siku ΔPQR (siku-siku di P),  dengan besar sudut R = 45°,  

panjang PR  =  √  dm,  dan  panjang QR = 8  dm.  

Ditanya: 

panjang PQ, besar sudut P, dan besar sudut Q 

Jawab: 

Unsur-unsur yang belum diketahui adalah ∠ , ∠  dan panjang PQ. 

Membuat Ilustrasi gambar 

2 

3 

4 

1 
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Mencari Subtujuan, melaksanakan eksperimen dan simulasi, serta 

melaksanakan strategi. 

 Mencari panjang PQ 

Ternyata, diketahui panjang dua sisi dan besar sudut yang mengapit 

kedua sisi tersebut, maka dengan menggunakan aturan cosinus dapat 

ditentukan panjang PQ (r). 

Panjang p =   dm 

Panjang q =  √  dm 

∠      

Maka,  

                 

   ( )  ( √ )
 
  ( )( √ )        

             √  
 

 
√  

         

      

   √  

 Mencari besar ∠  

Dengan menggunakan aturan cosinus, diperoleh: 

    ∠   
        

   
 

    ∠   
( √ )

 
 ( √ )

 
 ( ) 

 ( √ )( √ ))
 

    ∠   
        

  
 

    ∠   
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    ∠    

∠      

 Mencari besar ∠  

Karena ∠  sudah ditemukan, dan ∠  sudah diketahui, maka ∠  dapat 

dicari menggunakan: 

∠  ∠  ∠       

      ∠           

     ∠       

 ∠                

Jadi, panjang PQ (r) =  √     , ∠          ∠     . 

 

 

NO. PENYELESAIAN SKOR 

5. Siswa menuliskan apa yang diketahui dan ditanya dari masalah yang 

diberikan. 

Diketahui: 

Sebuah lingkaran berpusat di titik O memiliki luas 154     . Titik A dan B 

terletak pada lingkaran, sehingga apabila titik O, A, dan B dihubungkan 

terbentuk segitiga AOB, dengan ∠AOB = 120° dan OA = OB = r (jari-jari). 

Ditanya: 

panjang tali busur AB 

Jawab: 

Siswa membuat ilustrasi gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mengidentifikasi sub-

tujuan, siswa  mampu  fokus  terhadap  rencana penyelesaian  masalah  

 AO = OB = jari-jari lingkaran 

2 

3 

4 

1 
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∠AOB = 120° 

AB = panjang tali busur 

Mencari panjang jari-jari lingkaran 

      

     
  

 
    

    
     

  
 

      

    

Maka panjang AO = OB = r = 7. 

Panjang tali busur AB dapat ditentukan dengan menggunakan aturan 

cosinus: 

 𝐵       𝐵        𝐵      𝐵  

 𝐵                      

 𝐵              
 

 
 

 𝐵      

 𝐵   √     √ . 

Jadi, panjang tali busur AB adalah  √ . 

 

 

NO. PENYELESAIAN SKOR 

6. Siswa menuliskan apa yang diketahui dan ditanya dari masalah yang 

diberikan. 

Diketahui: taman berbentuk jajargenjang. Diketahui panjang sisi alas 

taman AB adalah 7 m, dan panjang sisi miring taman AD adalah 6 m, 

sedangkan panjang salah satu diagonal tamanya yaitu BD adalah 8 m. 

Ditanya: 

cosinus sudut yang terbentuk antara panjang sisi alas taman dan panjang sisi 

miring taman 

Jawab: 

Siswa membuat ilustrasi gambar 

2 

3 

4 

1 
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Misalkan taman yang berbentuk jajargenjang itu adalah ABCD. 

Panjang AD = 6 m 

Panjang AB = 7 m 

Panjang BD = 8 m 

Cosinus ∠ADB  

    ∠     
           

      
 

    ∠     
( )  ( )  ( ) 

     
 

    ∠     
  

  
 

    ∠     
 

 
 

Jadi, cosinus sudut yang terbentuk antara panjang sisi alas taman dan 

panjang sisi miring taman 

adalah  
 

 
 . 

 

 

NO. PENYELESAIAN SKOR 

7. Siswa menuliskan apa yang diketahui dan ditanya dari masalah yang 

diberikan. 

Diketahui: 

Tiga  buah  lingkaran  saling  bersinggungan  satu  sama  lain  dengan  jari-

jarinya masing-masing sebesar 8 cm, 6 cm, dan 4 cm. Apabila dari masing-

2 

3 

4 

1 
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masing pusat lingkaran  dihubungkan  satu  sama  lain,  akan  membentuk  

segitiga. 

Ditanya: 

luas segitiga yang terbentuk. 

Jawab: 

Siswa membuat ilustrasi gambar 

 

Ternyata, terbentuk sebuah segitiga ABC. 

Untuk memudahkan, siswa membuat  rencana  dengan eksperimen  dan 

simulasi membuat segitiga ABC. 

 

 

Misalkan  panjang AB = a, panjang AC = b, dan panjang  BC = c. 

AB = a = 4 + 6 = 10 

AC = b = 6 + 8 = 14 

BC = c = 4 + 8 = 12 

Ternyata, panjang ketiga sisi dari segitiga telah ditemukan. Maka, untuk 

menentukan luasnya menggunakan rumus  

  √  (   )(   )(   ) 

S adalah setengah keliling   𝐵𝐶  

  
 

 
(     ) 
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(        ) 

  
 

 
(  ) 

     

 

  √  (   )(   )(   ) 

  √   (     )(     )(     ) 

  √         

  √     

        

Jadi Luas segitiga yang terbentuk dari menghubungkan ketiga pusat 

lingkaran yang bersinggungan diatas adalah          . 

 

 

NO. PENYELESAIAN SKOR 

8. Siswa menuliskan apa yang diketahui dan ditanya dari masalah yang 

diberikan. 

Diketahui: 

sebuah taman bermain berbentuk segitiga yang diketahui kelilingnya adalah 

16 m. Taman bermain itu dibatasi titik A, B dan C. Panjang sisi BC adalah 

3 m lebih panjang dari panjang sisi AC, sedangkan panjang sisi AB adalah 

4 m lebih panjang dari panjang sisi AC. 

Ditanya: 

Tentukan luas taman bermain tersebut . 

Jawab: 

 

2 

3 

4 
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Siswa mengidentifikasi sub-tujuan, siswa  mampu  fokus  terhadap  

rencana penyelesaian  masalah  

         

Diketahui, a = b + 3 dan c = b + 4 

Maka,          

             

        

     

    

Diperoleh             

                             

Karena, panjang ketiga sisi segitiga sudah diketahui, maka untuk 

menentukan luas segitiganya menggunakan rumus 

  √  (   )(   )(   ) 

S adalah setengah keliling   𝐵𝐶  

  
 

 
(     ) 

  
 

 
(     ) 

  
 

 
(  )    

  √  (   )(   )(   ) 

  √  (   )(   )(   ) 

  √        

  √   

   √  

Jadi luas taman bermain adalah   √    . 

 

 

 

 

 



301 
 

 
 

NO. PENYELESAIAN SKOR 

9. Siswa menuliskan apa yang diketahui dan ditanya dari masalah yang 

diberikan. 

Diketahui: 

Pekarangan Pak Budi berbentuk segiempat 

 

Ditanya: 

Tentukan luas pekarangan Pak Budi  

Jawab: 

   𝐵𝐶𝐷     𝐵𝐷    𝐵𝐶𝐷 

Mencari    𝐵𝐷 

 

Karena   𝐵𝐷 merupakan segitiga siku-siku di A. 

Maka     𝐵𝐷   
 

 
     

   𝐵𝐷   
 

 
     

   𝐵𝐷   
 

 
      

   𝐵𝐷   30   . 

Mencari       

 

2 
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Gunakan teorema Phytagoras pada   𝐵𝐷 diperoleh: 

𝐵𝐷   𝐵   𝐷  

𝐵𝐷  (  )  ( )  

𝐵𝐷         

𝐵𝐷      

𝐵𝐷  √    

𝐵𝐷     

Maka,       dapat dicari menggunakan rumus luas yang diketahui 

panjang dua sisi dan satu sudut 

  
 

 
            

  
 

 
                

  
 

 
      

 

 
√  

      √               

   𝐵𝐶𝐷     𝐵𝐷    𝐵𝐶𝐷 

   𝐵𝐶𝐷            

   𝐵𝐶𝐷           

Jadi, luas pekarangan Pak Budi adalah          

 JUMLAH 90 
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HASIL TES UJI COBA KELAS X-5 

NO. KODE 
BUTIR SOAL Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 AA 8 7 8 2 5 8 8 9 5 60 

2 AAP 5 5 3 6 5 6 10 3 4 47 

3 AGS 7 7 6 6 8 10 8 9 5 66 

4 AHK 8 4 6 6 7 8 8 3 7 57 

5 ANFM 8 4 7 6 7 8 4 9 5 58 

6 APG 8 5 7 8 7 8 8 2 5 58 

7 AS 6 5 7 6 7 8 8 1 7 55 

8 ASM 7 7 8 6 7 8 8 9 7 67 

9 ASR 6 7 2 2 2 7 7 2 7 42 

10 DAM 8 6 7 6 8 8 8 1 7 59 

11 DFS 7 8 10 6 10 8 8 9 7 73 

12 DN 8 7 9 3 7 8 8 8 5 63 

13 EAR 7 8 6 6 7 8 8 1 7 58 

14 EDS 1 7 3 4 1 10 7 8 0 41 

15 EFH 7 5 6 6 7 8 4 7 5 55 

16 GWP 8 7 8 4 7 4 8 6 5 57 

17 HD 8 8 8 6 7 8 8 3 7 63 

18 IDB 8 7 7 6 7 7 8 3 7 60 

Lampiran  29 
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19 KA 8 6 8 4 7 9 8 9 5 64 

20 KAR 8 8 7 6 7 10 8 3 7 64 

21 MDWP 8 8 7 6 7 8 8 3 5 60 

22 MHH 10 9 10 8 10 10 8 1 10 76 

23 MNA 2 5 4 0 7 3 3 1 0 25 

24 NBS 6 7 5 6 3 5 8 1 0 41 

25 NMJ 8 7 8 6 8 8 8 1 7 61 

26 NPR 1 2 6 7 5 4 5 1 2 33 

27 NR 8 7 7 6 7 8 8 1 7 59 

28 PBT 7 7 6 6 7 6 7 4 8 58 

29 SAH 2 5 2 0 5 4 3 2 3 26 

30 TAR 8 7 6 6 7 6 8 1 7 56 

31 TASN 7 7 8 3 7 8 7 9 6 62 

32 TP 8 5 7 6 6 8 8 3 4 55 

33 VAR 5 7 4 6 8 5 7 8 0 50 

34 VBP 8 7 7 5 7 6 8 8 5 61 

35 WCR 2 5 3 1 6 6 6 3 4 36 
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HASIL PERHITUNGAN ANALISIS SOAL TES UJI COBA 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Validitas 

   231 223 223 177 177 230 254 152 182    1926 

(  )  53361 49729 49729 31329 31329 52900 64516 23104 33124 (  )  1679616 

    1703 1493 1563 1033 1033 1622 1928 1018 1148      
110814 

    13154 12605 12963 10203 10203 13122 14371 8830 10720  

    0,864 0,565 0,834 0,567 0,567 0,636 0,615 0,354 0,714         0,334 

Kriteria Valid valid valid Valid Valid valid valid Valid valid  

Reliabilitas 

  
  5,24 2,12 4,18 4,05 4,05 3,25 2,49 10,52 5,92  

 (  
 ) 41,82  

  
  142,02  

    0,793         0,334 

Kriteria Reliable  

Tingkat 

kesukaran 

   231 223 223 177 177 230 254 152 182  

Mean 6.6 6.3 6.3 5.0 6.5 7.2 7.2 4.3 5.2  

Skor  Maks 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

TK 0,66 0,63 0,63 0,50 0,65 0,72 0,72 0,43 0,52  

Kriteria Sedang sedang sedang Sedang Sedang mudah mudah sedang sedang  

Daya 

Pembeda 

Mean KA 7,8 7,4 8,2 5,3 7,8 8,8 7,9 6,7 6,6  

Mean KB 3,3 5,6 3,6 3,6 4,7 5,6 6,2 3,2 2,2  

Skor  Maks 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

DP 0,45 0,18 0,46 0,17 0,31 0,32 0,17 0,35 0,44  

Kriteria 

Sangat 

Baik 

Kurang 

Baik 

Sangat 

Baik 

Kurang 

Baik 
Baik  Baik 

Kurang 

Baik 
Baik 

Sangat 

Baik 
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RINGKASAN HASIL ANALISIS TES UJI COBA 

 

Nomor 

Indikator 

No 

butir 

  Kriteria   Kriteria     Kriteria Keputusan 

1 

1 0,66 Sedang 0,45 Sangat Baik 

0,793 

0,864 Valid Digunakan 

2 0,63 Sedang 0,18 Kurang Baik 0,565 Valid Tidak digunakan 

3 0,63 Sedang 0,46 Sangat Baik 0,834 Valid Digunakan 

2 

4 0,50 Sedang 0,17 Kurang Baik 0,567 Valid Tidak digunakan 

5 0,65 Sedang 0,31 Baik 0,567 Valid Digunakan 

6 0,72 Mudah 0,32 Baik 0,636 Valid Digunakan 

3 

7 0,72 Mudah 0,17 Kurang Baik 0,615 Valid Tidak digunakan 

8 0,43 Sedang 0,35 Baik 0,354 Valid Digunakan 

9 0,52 Sedang 0,44 Sangat Baik 0,714 Valid Digunakan 
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PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL TES UJI COBA 

Rumus yang digunakan adalah rumus korelasi product moment sebagai berikut: 

    
  ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) 
 

Keterangan : 

    : koefisien korelasi tiap item 

   : banyaknya subjek uji coba 

     : jumlah skor item 

      : jumlah skor total 

    : jumlah kuadrat skor item 

    : jumlah kuadrat skor total 

    : jumlah perkalian skor item dan skor total 

Setelah  diperoleh  harga      kemudian  dibandingkan  dengan         dengan  taraf 

Signifikan      . Jika               maka soal dikatakan valid dan sebaliknya. 

Berikut perhitungan validitas butir untuk no. 1, untuk butir soal yang lain dihitung dengan 

cara yang sama. 

NO. KODE X Y X
2 

Y
2 

XY 

1 AA 8 60 64 3600 480 

2 AGS 5 47 25 2209 235 

3 AHK 7 66 49 4356 462 

4 ANFM 8 57 64 3249 456 

5 ASR 8 58 64 3364 464 

6 APG 8 58 64 3364 464 

7 AS 6 55 36 3025 330 

8 ASM 7 67 49 4489 469 

9 DN 6 42 36 1764 252 

10 DAM 8 59 64 3481 472 

11 DFS 7 73 49 5329 511 

12 EAR 8 63 64 3969 504 

13 EFH 7 58 49 3364 406 

14 GWP 1 41 1 1681 41 

15 HD 7 55 49 3025 385 

16 IDB 8 57 64 3249 456 

17 KA 8 63 64 3969 504 

Lampiran  31 



308 
 

 
 

18 KAR 8 60 64 3600 480 

19 MDWP 8 64 64 4096 512 

20 MHH 8 64 64 4096 512 

21 MNA 8 60 64 3600 480 

22 NBS 10 76 100 5776 760 

23 NPR 2 25 4 625 50 

24 NR 6 41 36 1681 246 

25 NMJ 8 61 64 3721 488 

26 SAH 1 33 1 1089 33 

27 TASN 8 59 64 3481 472 

28 TAR 7 58 49 3364 406 

29 TP 2 26 4 676 52 

30 VAR 8 56 64 3136 448 

31 VBP 7 62 49 3844 434 

32 WCR 8 55 64 3025 440 

33 PBT 5 50 25 2500 250 

34 EDS 8 61 64 3721 488 

35 AAP 2 36 4 1296 72 

Jumlah 231 1926 1703 110814 13514 

 

    
  ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) 
 

    
(  ) (     )  (   )(    )

√*(  )(    )  (   ) +*(  )(      )  (    ) )
 

          

Untuk N = 35 dan taraf signifikann      diperoleh nilai         0,334. Karena 

                   maka soal no.1 valid. 
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PERHITUNGAN RELIABILITAS TES UJI COBA 

Untuk mengetahui reliabelitias tes menggunakan rumus alpa sebagai berikut: 













 













2

2

11 1
1

t

i

n

n
r





 

(Arikunto, 2009: 109) 

Dengan  

 

N

N

Y
Y

t








2

2

2
  

Keterangan : 

r11  : koefisien reliabilitas  

n  : Banyaknya butir soal 

N  : Jumlah peserta 

X  : Skor tiap butir soal 

i  : Nomor butir soal 

2

i
 

: Jumlah varians skor tiap-tiap butir soal 

 
2

t
  : Varians total 

Berdasarkan tabel pada analisis butir soal diperoleh: 

Varians total 

  
  

∑   
(∑ ) 

 
 

 

  
  

       
(    ) 
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Varians tiap butir soal 

  
  

∑   
(∑ ) 

 
 

 

  
  

     
(   ) 

  
  

      

  
  

     
(   ) 

  
  

      

  
  

     
(   ) 

  
  

      

  
  

     
(   ) 

  
  

      

  
  

     
(   ) 

  
  

      

  
  

     
(   ) 

  
  

      

  
  

     
(   ) 

  
  

      

  
  

     
(   ) 

  
  

       

  
  

     
(   ) 

  
  

      

∑  
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Reliabilitas 













 













2

2

11 1
1

t

i

n

n
r





 

    (
 

   
) (  

     

      
) 

          

Dari hasil analisis diperoleh                   maka item tes yang diujicobakan tersebut 

reliabel. 
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PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL UJI COBA 

Untuk menguji daya pembeda, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut. 

1.  Menghitung jumlah skor total tiap siswa. 

2.  Mengurutkan skor total mulai dari skor terbesar sampai dengan skor terkecil. 

3.  Menetapkan 27%  skor terbesar sebagai kelompok atas dan 27% skor terkecil  

sebagai kelompok bawah.  

4.  Menghitung  rata-rata  skor  untuk  masing-masing  kelompok  (kelompok  atas 

maupun kelompok bawah). 

6. Menghitung daya pembeda soal dengan rumus: 

𝐷  
 ̅    ̅ 𝐵

             
 

Keterangan: 

DP : daya pembeda 

 ̅   : rata-rata kelompok atas 

 ̅ 𝐵 : rata-rata kelompok bawah 

Tabel 3.1 Kategori Daya Pembeda 

Daya Pembeda (DP) Klasifikasi 

DP       Sangat baik 

              Baik 

              Cukup 

         Kurang baik 

(Arifin, 2012: 146) 
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Berikut  merupakan daya pembeda soal no. 1, untuk butir soal yang lain dihitung  

dengan cara yang sama. 

KELOMPOK ATAS KELOMPOK BAWAH 

NO 
KODE 

SKOR 

SOAL 1 

NO 
KODE 

SKOR 

SOAL 1 

1 MHH 10 1 AAP 5 

2 ASM 7 2 VAR 5 

3 DFS 7 3 ASR 6 

4 AGS 7 4 NBS 6 

5 DN 8 5 EDS 1 

6 KA 8 6 NPR 1 

7 HD 8 7 WCR 2 

8 TASN 7 8 SAH 2 

9 KAR 8 9 MNA 2 

RATA-RATA 7,8 RATA-RATA 3,3 

 

𝐷  
 ̅    ̅ 𝐵

             
 

𝐷  
       

  
 

𝐷       

Karena 𝐷       maka daya pembeda butir soal no.1 termasuk kriteria sangat baik. 
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PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL TES UJI COBA 

Rumus  yang  digunakan  untuk  mencari  tingkat  kesukaran  soal  uraian  adalah sebagai 

berikut. 

          
                                            

                               
 

   (                 )  
         

                       
 

Untuk  menginterpolasikan  tingkat  kesukaran  soal  digunakan  tolak  ukur sebagai berikut. 

Kriteria: 

             :soal sukar 

             :soal sedang 

             :soal mudah 

(Arifin, 2012: 147-148). 

Berikut  merupakan  tingkat  kesukaran  soal  no.1,  untuk  butir  soal  yang  lain dihitung 

dengan cara yang sama. 

          
                                            

                               
 

   

  
     

   (                 )  
         

                       
 

   

  
      

Karena               maka  taraf  kesukaran  butir  soal  no.1  termasuk kriteria 

sedang. 
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KISI-KISI SOAL TES  KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

       Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas 

        Mata Pelajaran : Matematika 

        Alokasi Waktu : 60 menit 

        Banyak Soal   : 6 (Enam) 

        Bentuk Soal  : Uraian 
 

NO 

 

MATERI 

 

URAIAN 

MATERI 

KEMAMPUAN  

YANG DIUJIKAN 
INDIKATOR 

ASPEK YANG 

DIUKUR 

BENTUK 

SOAL 

NOMOR 

SOAL 

1. Trigonometri Aturan sinus,  

aturan 

cosinus dan  

luas segitiga. 

Memecahkan 

permasalahan dalam 

kehidupan sehari-

hari dengan  

menggunakan aturan 

sinus. 

 

 

 

 

Memecahkan 

permasalahan  

dalam kehidupan 

sehari-hari  

1. Siswa dapat menunjukkan pemahaman 

masalah dan  memilih informasi  yang  

relevan  dalam merumuskan model 

matematika, menentukan penyelesaian 

dari model matematika, memberikan 

tafsiran terhadap penyelesaian dari 

masalah yang berkaitan dengan aturan 

sinus yaitu menentukan jarak dua titik 

apabila diketahui besar dua dan panjang 

salah satu sisi segitiga. 

 

2. Siswa dapat menunjukkan pemahaman 

masalah dan  memilih informasi  yang  

relevan  dalam merumuskan model 

matematika, menentukan penyelesaian 

dari model matematika, memberikan 

Pemecahan 

Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemecahan 

Masalah 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 
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dengan 

menggunakan aturan 

cosinus. 

 

 

 

 

 

 

 

Memecahkan  

permasalahan  

dalam kehidupan  

sehari-hari  

dengan  

menggunakan  

luas segitiga. 

 

 

tafsiran terhadap penyelesaian dari 

masalah yang berkaitan dengan aturan 

cosinus yaitu menentukan panjang sisi 

segitiga apabila diketahui panjang dua 

sisi yang lain dan besar sudut yang 

mengapitnya, serta menentukan nilai 

cosinus sudut yang terbentuk apabila 

diketahui panjang kedua sisi yang 

mengapit sudut tersebut. 

 

3. Siswa dapat menunjukkan pemahaman 

masalah dan  memilih informasi  yang  

relevan  dalam merumuskan model 

matematika, menentukan penyelesaian 

dari model matematika, memberikan 

tafsiran terhadap penyelesaian dari 

masalah yang berkaitan dengan luas 

segitiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemecahan 

Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6 
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SOAL TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Nama Sekolah : SMA Negeri 9 Semarang 

Kelas/Semester : X/II 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok  : Trigonometri 

Banyak soal  : 6 soal 

Alokasi waktu : 60 menit 

 

Petunjuk Umum: 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

2. Jawaban dikerjakan di lembar jawaban yang telah disediakan. 

3. Sebelum  mengerjakan  soal,  tulislah  terlebih  dahulu  nama,  kelas  dan  nomor absen 

pada lembar jawaban. 

4. Kerjakan soal dengan jujur dan teliti. 

5. Gunakan waktu yang telah disediakan dengan sebaik-baiknya. 

6. Periksalah kembali jawaban anda sebelum diserahkan pada guru. 

 

 

1. Ana dan Ani sedang berkunjung ke Semarang, tidak lupa mereka mengunjungi ikon 

kota Semarang yaitu Tugu Muda. Ana mengamati Puncak tugu muda (titik C) dari 

Lawang Sewu (titik A) dan Ani  mengamati dari Jalan Mgr Sugiopranoto (titik B) yang 

letaknya segaris dengan bagian bawah tugu muda (titik N). Posisi Ana dan Ani saat 

mengamati Tugu Muda ternyata membentuk segitiga (ABC). Jika jarak titik A dan C 

sama dengan 200 m, besar sudut CBA = 45 , dan besar sudut BAC = 60 . Tentukan 

jarak puncak titik C dengan titik B! 

 

2. Tiga  anak  Albi,  Bian  dan  Cita  masing-masing  sedang  duduk  di  taman sekolah  

untuk  menggambar sekolah mereka.  Posisi  duduk ketiga  anak  tersebut  membentuk 

segitiga sama kaki dengan sudut puncak  terletak pada  Bian  besarnya  120°. Jarak 

antara Albi dan Cita adalah  2 m.  Berapakah jarak  antara Albi dan Bian? 
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3. Sebuah lingkaran berpusat di titik O memiliki luas 154     . Titik A dan B terletak 

pada lingkaran, sehingga apabila titik O, A, dan B dihubungkan terbentuk segitiga 

AOB, dengan ∠AOB = 120° dan OA = OB = r (jari-jari). Berapakah panjang tali busur 

AB? 

 

4. Ibu mempunyai sebuah taman berbentuk jajargenjang. Diketahui panjang sisi alas 

taman AB adalah 7 m, dan panjang sisi miring taman AD adalah 6 m, sedangkan 

panjang salah satu diagonal tamanya yaitu BD adalah 8 m. Tentukan nilai cosinus sudut 

yang terbentuk antara panjang sisi alas taman AB dan panjang sisi miring taman AD! 

 

5. Nenek mempunyai sebuah taman bermain berbentuk segitiga yang diketahui 

kelilingnya adalah 16 m. Taman bermain itu dibatasi titik A, B dan C. Panjang sisi BC 

adalah 3 m lebih panjang dari panjang sisi AC, sedangkan panjang sisi AB adalah 4 m 

lebih panjang dari panjang sisi AC. Tentukan luas taman bermain tersebut! 

 

6. Pekarangan Pak Budi berbentuk segiempat, seperti pada gambar. Tentukan luas 

pekarangan Pak Budi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60  
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INDIKATOR TAHAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH  

DAN PEDOMAN PENSKORAN UNTUK TES TERTULIS 

 

NO. PENYELESAIAN ALASAN SKOR 

1. Diketahui: 

Ana mengamati Puncak tugu muda (titik C) dari 

Lawang Sewu (titik A) dan Ani  mengamati dari Jalan 

Mgr Sugiopranoto (titik B) yang letaknya segaris 

dengan bagian bawah tugu muda (titik N). Posisi Ana 

dan Ani saat mengamati Tugu Muda ternyata 

membentuk segitiga (ABC). Jika jarak titik A dan C 

sama dengan 200 m, besar sudut CBA = 45 , dan 

besar sudut BAC = 60 .  

Ditanya: 

jarak puncak titik C dengan titik B 

Jawab: 

Ternyata, posisi antara Ana, Ani, dan puncak tugu 

muda membentuk segitiga. 

Dengan menggunakan aturan sinus, maka jarak antara 

titik C dan B bisa ditentukan. 

Membuat Ilustrasi gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator 

Memahami 

Masalah: (1), (2), 

(3), (6) 

(1):  siswa  

memahami  masalah  

dengan mengetahui  

apa  yang  diketahui  

dan  ditanya  dari  

masalah  yang  

diberikan. (melalui 

menuliskan  

diketahui dan 

ditanyakan) 

(2): dengan  

menjelaskan  

masalah  sesuai 

dengan  kalimat  

sendiri  siswa  

dianggap  sudah 

memahami  masalah.  

(melalui  menuliskan  

diketahui dan 

ditanyakan) 

(3): dengan  

menghubungkan  

masalah  yang 

diberikan  dengan  

masalah  lain  yang  

serupa siswa 

diharapkan mampu 

memahami masalah 

(6): dengan  

membuat  sketsa  

gambar  sesuai 

ilustrasi  siswa  

diharapkan  dapat  

memahami  

masalah  yang  

diberikan (siswa  

dapat membuat 

gambar/sketsa dari 

masalah yang 

2 
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∠CBA = 45  

∠CAB = 60  

Jarak titik C ke titik A = 200 m 

Mencari Subtujuan, melaksanakan eksperimen 

dan simulasi, serta melaksanakan strategi. 

Dengan menggunakan aturan sinus, diperoleh 

𝐶 

   ∠   
 

𝐶𝐵

   ∠   
 

   

   ∠   
 

𝐶𝐵

   ∠   
 

   

   ∠   
 

𝐶𝐵

   ∠   
 

   

 
 √ 

 
𝐶𝐵

 
 √ 

 

     
 

 
√  𝐶𝐵  

 

 
√  

   √ 

 
 

𝐶𝐵√ 

 
 

𝐶𝐵  
   √ 

√ 
 

√ 

√ 
 

𝐶𝐵     √  

Jadi, jarak antara titik C(puncak tugu muda) dengan 

titik B(Ani sebagai pengamat) adalah    √  m. 

ditanyakan)  

Indikator  

Membuat Rencana: 

(7), (10), (12) 

(7):  siswa  membuat  

rencana  dengan 

eksperimen  dan 

simulasi  melalui 

pekerjaan di kertas 

buram  

(10): dengan 

mengidentifikasi 

sub-tujuan, siswa  

mampu  fokus  

terhadap  rencana 

penyelesaian  

masalah  (siswa  

mampu menuliskan  

kembali perintah 

soal) 

(12): dengan 

mengurutkan 

data/informasi yang 

ada, siswa mampu 

menggunakan dan 

mengaitkan 

informasi-informasi 

tersebut saat 

membuat rencana 

penyelesaian. (siswa 

mampu menuliskan 

kembali informasi 

pada soal) 

3 

Indikator 

Melaksanakan 

Rencana: (1), (2), 

(3). 

(1): siswa  dapat  

menyelesaikan  

masalah melalui  

kalimat 

matematika/bentuk 

matematika  (siswa  

dapat  menjawab 

masalah yang 

diberikan) 

(2): siswa  dapat  

melaksanakan  

strategi selama  

proses  dan 

4 

A 

C 

B 
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perhitungan  yang  

berlangsung (siswa  

dapat  mengerjakan 

dengan teliti) 

(3): siswa mengecek  

kembali  setiap 

langkah dari 

heuristik atau 

strategi yang 

digunakan. 

Indikator  

memeriksa kembali 

(1) mengecek 

kembali semua 

informasi yang 

penting yang telah 

teridentifikasi. 

1 

 

 

NO. PENYELESAIAN ALASAN SKOR 

2. Diketahui: 

Albi,  Bian  dan  Cita  masing-masing  sedang  

duduk  di  taman sekolah  untuk  menggambar 

sekolah mereka.  Posisi  duduk ketiga  anak  

tersebut  membentuk segitiga sama kaki dengan 

sudut puncak  terletak pada  Bian  besarnya  120°. 

Jarak antara Albi dan Cita adalah  2 m.   

Ditanya: 

jarak  antara Albi dan Bian  

Jawab: 

Ternyata, posisi ketiga anak tersebut membentuk 

segitiga sama kaki. 

Membuat Ilustrasi gambar 

Indikator Memahami 

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

(6) 

(1):  siswa  memahami  

masalah  dengan 

mengetahui  apa  yang  

diketahui  dan  ditanya  

dari  masalah  yang  

diberikan. (melalui 

menuliskan  diketahui 

dan ditanyakan) 

(2): dengan  menjelaskan  

masalah  sesuai dengan  

kalimat  sendiri  siswa  

dianggap  sudah 

memahami  masalah.  

(melalui  menuliskan  

diketahui dan 

ditanyakan) 

(3): dengan  

menghubungkan  

masalah  yang diberikan  

dengan  masalah  lain  

yang  serupa siswa 

diharapkan mampu 

memahami masalah 

(6): dengan  membuat  

sketsa  gambar  sesuai 

2 
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Misalkan posisi duduk Albi sebagai titik A, posisi 

duduk Bian sebagai titik B, dan posisi duduk Cita 

sebagai titik C. 

Maka 

∠ABC = 120  

Karena posisi duduk mereka bertiga membentuk 

segitiga sama kaki, diperoleh 

180  =∠BCA+∠CBA+∠BAC 

180  =∠BCA+120 +∠BAC 

180  =2∠BCA+120  

2∠BCA = 180  120  

2∠BCA = 60  

∠BCA = ∠ACB =  30  

Jarak titik A ke titik C = 2 m 

Mencari Subtujuan, melaksanakan 

eksperimen dan simulasi, serta melaksanakan 

strategi. 

 𝐶

   ∠   
 

 𝐵

   ∠   
 

 

   ∠    
 

 𝐵

 
 

 

Ingat sin      = sin (180     ) 

                        = sin     = 
 

 
√  

 

 
 √ 

 
 𝐵

 
 

 

   
 

 
  𝐵  

 

 
√  

ilustrasi  siswa  

diharapkan  dapat  

memahami  

masalah  yang  diberikan 

(siswa  dapat membuat 

gambar/sketsa dari 

masalah yang 

ditanyakan)  

Indikator  Membuat 

Rencana: (7), (10), (12) 

(7):  siswa  membuat  

rencana  dengan 

eksperimen  dan simulasi  

melalui pekerjaan di 

kertas buram  

(10): dengan 

mengidentifikasi sub-

tujuan, siswa  mampu  

fokus  terhadap  rencana 

penyelesaian  masalah  

(siswa  mampu 

menuliskan  kembali 

perintah soal) 

(12): dengan 

mengurutkan 

data/informasi yang ada, 

siswa mampu 

menggunakan dan 

mengaitkan informasi-

informasi tersebut saat 

membuat rencana 

penyelesaian. (siswa 

mampu menuliskan 

kembali informasi pada 

soal) 

3 

Indikator 

Melaksanakan 

Rencana: (1), (2), (3). 

(1): siswa  dapat  

menyelesaikan  masalah 

melalui  kalimat 

matematika/bentuk 

matematika  (siswa  

dapat  menjawab 

masalah yang diberikan) 

(2): siswa  dapat  

melaksanakan  strategi 

selama  proses  dan 

perhitungan  yang  

berlangsung (siswa  

4 
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 𝐵√ 

 
 

 𝐵  
 

√ 
 

√ 

√ 
 

 𝐵  
 

 
√  

Jadi, jarak antara Albi dan  Bian adalah 
 

 
√  m, 

dan ternyata jarak antara Bian dan Cita juga sama 

yakni 
 

 
√  m. 

 

 

dapat  mengerjakan 

dengan teliti) 

(3): siswa mengecek  

kembali  setiap langkah 

dari heuristik atau 

strategi yang digunakan. 

Indikator  memeriksa 1 

 

 

NO. PENYELESAIAN ALASAN SKOR 

3. Siswa menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanya dari masalah yang diberikan. 

Diketahui: 

Sebuah lingkaran berpusat di titik O memiliki 

luas 154     . Titik A dan B terletak pada 

lingkaran, sehingga apabila titik O, A, dan B 

dihubungkan terbentuk segitiga AOB, dengan 

∠AOB = 120° dan OA = OB = r (jari-jari). 

Ditanya: 

panjang tali busur AB 

Jawab: 

 

Indikator Memahami 

Masalah: (1), (2), (3), (6) 

(1):  siswa  memahami  

masalah  dengan 

mengetahui  apa  yang  

diketahui  dan  ditanya  

dari  masalah  yang  

diberikan. (melalui 

menuliskan  diketahui dan 

ditanyakan) 

(2): dengan  menjelaskan  

masalah  sesuai dengan  

kalimat  sendiri  siswa  

dianggap  sudah 

memahami  masalah.  

(melalui  menuliskan  

diketahui dan ditanyakan) 

(3): dengan  

menghubungkan  masalah  

yang diberikan  dengan  

masalah  lain  yang  

serupa siswa diharapkan 

mampu memahami 

masalah 

(6): dengan  membuat  

sketsa  gambar  sesuai 

ilustrasi  siswa  

diharapkan  dapat  

2 
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Siswa membuat ilustrasi gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mengidentifikasi sub-tujuan, siswa  

mampu  fokus  terhadap  rencana penyelesaian  

masalah  

 AO = OB = jari-jari lingkaran 

∠AOB = 120° 

AB = panjang tali busur 

Mencari panjang jari-jari lingkaran 

      

     
  

 
    

      

    

Maka panjang AO = OB = r = 7. 

Panjang tali busur AB dapat ditentukan dengan 

menggunakan aturan cosinus: 

 𝐵       𝐵        𝐵      𝐵  

 𝐵                      

 𝐵              
 

 
 

 𝐵      

 𝐵   √    

 𝐵   √ . 

Jadi, panjang tali busur AB adalah  √ . 

 

memahami  

masalah  yang  diberikan 

(siswa  dapat membuat 

gambar/sketsa dari 

masalah yang ditanyakan)  

Indikator  Membuat 

Rencana: (7), (10), (12) 

(7):  siswa  membuat  

rencana  dengan 

eksperimen  dan simulasi  

melalui pekerjaan di 

kertas buram  

(10): dengan 

mengidentifikasi sub-

tujuan, siswa  mampu  

fokus  terhadap  rencana 

penyelesaian  masalah  

(siswa  mampu 

menuliskan  kembali 

perintah soal) 

(12): dengan 

mengurutkan 

data/informasi yang ada, 

siswa mampu 

menggunakan dan 

mengaitkan informasi-

informasi tersebut saat 

membuat rencana 

penyelesaian. (siswa 

mampu menuliskan 

kembali informasi pada 

soal) 

3 

Indikator 

Melaksanakan Rencana: 

(1), (2), (3). 

(1): siswa  dapat  

menyelesaikan  masalah 

melalui  kalimat 

matematika/bentuk 

matematika  (siswa  dapat  

menjawab masalah yang 

diberikan) 

(2): siswa  dapat  

melaksanakan  strategi 

selama  proses  dan 

perhitungan  yang  

berlangsung (siswa  dapat  

mengerjakan dengan 

teliti) 

(3): siswa mengecek  

4 
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kembali  setiap langkah 

dari heuristik atau strategi 

yang digunakan. 

Indikator  memeriksa 

kembali 

(1) mengecek kembali 

semua informasi yang 

penting yang telah 

teridentifikasi. 

1 

 

 

NO. PENYELESAIAN ALASAN SKOR 

4. Siswa menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanya dari masalah yang diberikan. 

Diketahui: 

taman berbentuk jajargenjang. Diketahui panjang 

sisi alas taman AB adalah 7 m, dan panjang sisi 

miring taman AD adalah 6 m, sedangkan panjang 

salah satu diagonal tamanya yaitu BD adalah 8 m. 

Ditanya: 

cosinus sudut yang terbentuk antara panjang sisi 

alas taman dan panjang sisi miring taman 

Jawab: 

Siswa membuat ilustrasi gambar 

  

Misalkan taman yang berbentuk jajargenjang itu 

adalah ABCD. 

Panjang AD = 6 m 

Indikator Memahami 

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

(6) 

(1):  siswa  memahami  

masalah  dengan 

mengetahui  apa  yang  

diketahui  dan  ditanya  

dari  masalah  yang  

diberikan. (melalui 

menuliskan  diketahui 

dan ditanyakan) 

(2): dengan  

menjelaskan  masalah  

sesuai dengan  kalimat  

sendiri  siswa  

dianggap  sudah 

memahami  masalah.  

(melalui  menuliskan  

diketahui dan 

ditanyakan) 

(3): dengan  

menghubungkan  

masalah  yang 

diberikan  dengan  

masalah  lain  yang  

serupa siswa 

diharapkan mampu 

memahami masalah 

(6): dengan  membuat  

sketsa  gambar  sesuai 

ilustrasi  siswa  

diharapkan  dapat  

memahami  

masalah  yang  

diberikan (siswa  dapat 

membuat 

2 
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Panjang AB = 7 m 

Panjang BD = 8 m 

Cosinus ∠ADB  

    ∠     
           

      
 

    ∠     
( )  ( )  ( ) 

     
 

    ∠     
  

  
 

    ∠     
 

 
 

Jadi, cosinus sudut yang terbentuk antara panjang 

sisi alas taman dan panjang sisi miring taman 

adalah  
 

 
 . 

gambar/sketsa dari 

masalah yang 

ditanyakan)  

Indikator  Membuat 

Rencana: (7), (10), 

(12) 

(7):  siswa  membuat  

rencana  dengan 

eksperimen  dan 

simulasi  melalui 

pekerjaan di kertas 

buram  

(10): dengan 

mengidentifikasi sub-

tujuan, siswa  mampu  

fokus  terhadap  

rencana penyelesaian  

masalah  (siswa  

mampu menuliskan  

kembali perintah soal) 

(12): dengan 

mengurutkan 

data/informasi yang 

ada, siswa mampu 

menggunakan dan 

mengaitkan informasi-

informasi tersebut saat 

membuat rencana 

penyelesaian. (siswa 

mampu menuliskan 

kembali informasi pada 

soal) 

3 

Indikator 

Melaksanakan 

Rencana: (1), (2), (3). 

(1): siswa  dapat  

menyelesaikan  

masalah melalui  

kalimat 

matematika/bentuk 

matematika  (siswa  

dapat  menjawab 

masalah yang 

diberikan) 

(2): siswa  dapat  

melaksanakan  strategi 

selama  proses  dan 

perhitungan  yang  

berlangsung (siswa  

dapat  mengerjakan 

4 
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dengan teliti) 

(3): siswa mengecek  

kembali  setiap langkah 

dari heuristik atau 

strategi yang 

digunakan. 

Indikator  memeriksa 

kembali 

(1) mengecek kembali 

semua informasi yang 

penting yang telah 

teridentifikasi. 

1 

 

 

NO. PENYELESAIAN ALASAN SKOR 

5. Siswa menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanya dari masalah yang diberikan. 

Diketahui: 

sebuah taman bermain berbentuk segitiga yang 

diketahui kelilingnya adalah 16 m. Taman bermain 

itu dibatasi titik A, B dan C. Panjang sisi BC 

adalah 3 m lebih panjang dari panjang sisi AC, 

sedangkan panjang sisi AB adalah 4 m lebih 

panjang dari panjang sisi AC. 

Ditanya: 

Tentukan luas taman bermain tersebut . 

Jawab: 

 

Siswa mengidentifikasi sub-tujuan, siswa  

mampu  fokus  terhadap  rencana penyelesaian  

masalah  

Indikator Memahami 

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

(6) 

(1):  siswa  memahami  

masalah  dengan 

mengetahui  apa  yang  

diketahui  dan  ditanya  

dari  masalah  yang  

diberikan. (melalui 

menuliskan  diketahui 

dan ditanyakan) 

(2): dengan  

menjelaskan  masalah  

sesuai dengan  kalimat  

sendiri  siswa  dianggap  

sudah memahami  

masalah.  (melalui  

menuliskan  

diketahui dan 

ditanyakan) 

(3): dengan  

menghubungkan  

masalah  yang diberikan  

dengan  masalah  lain  

yang  serupa siswa 

diharapkan mampu 

memahami masalah 

(6): dengan  membuat  

sketsa  gambar  sesuai 

ilustrasi  siswa  

diharapkan  dapat  

memahami  

masalah  yang  

2 
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Diketahui, a = b + 3 dan c = b + 4 

Maka,          

             

        

     

    

Diperoleh             

                             

Karena, panjang ketiga sisi segitiga sudah 

diketahui, maka untuk menentukan luas 

segitiganya menggunakan rumus 

  √  (   )(   )(   ) 

S adalah setengah keliling   𝐵𝐶  

  
 

 
(     ) 

  
 

 
(     ) 

  
 

 
(  )    

 

  √  (   )(   )(   ) 

  √  (   )(   )(   ) 

  √        

  √   

   √  

Jadi luas taman bermain adalah   √    . 

 

diberikan (siswa  dapat 

membuat gambar/sketsa 

dari masalah yang 

ditanyakan)  

Indikator  Membuat 

Rencana: (7), (10), (12) 

(7):  siswa  membuat  

rencana  dengan 

eksperimen  dan 

simulasi  melalui 

pekerjaan di kertas 

buram  

(10): dengan 

mengidentifikasi sub-

tujuan, siswa  mampu  

fokus  terhadap  rencana 

penyelesaian  masalah  

(siswa  mampu 

menuliskan  kembali 

perintah soal) 

(12): dengan 

mengurutkan 

data/informasi yang ada, 

siswa mampu 

menggunakan dan 

mengaitkan informasi-

informasi tersebut saat 

membuat rencana 

penyelesaian. (siswa 

mampu menuliskan 

kembali informasi pada 

soal) 

3 

Indikator 

Melaksanakan 

Rencana: (1), (2), (3). 

(1): siswa  dapat  

menyelesaikan  masalah 

melalui  kalimat 

matematika/bentuk 

matematika  (siswa  

dapat  menjawab 

masalah yang diberikan) 

(2): siswa  dapat  

melaksanakan  strategi 

selama  proses  dan 

perhitungan  yang  

berlangsung (siswa  

dapat  mengerjakan 

dengan teliti) 

(3): siswa mengecek  

4 
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kembali  setiap langkah 

dari heuristik atau 

strategi yang digunakan. 

Indikator  memeriksa 

kembali 

(1) mengecek kembali 

semua informasi yang 

penting yang telah 

teridentifikasi. 

1 

 

 

NO. PENYELESAIAN ALASAN SKOR 

6. Siswa menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanya dari masalah yang diberikan. 

Diketahui: 

Pekarangan Pak Budi berbentuk segiempat 

 

Ditanya: 

Tentukan luas pekarangan Pak Budi  

Jawab: 

   𝐵𝐶𝐷     𝐵𝐷    𝐵𝐶𝐷 

Mencari    𝐵𝐷 

 

Karena   𝐵𝐷 merupakan segitiga siku-siku di A. 

Maka     𝐵𝐷   
 

 
     

   𝐵𝐷   
 

 
     

Indikator Memahami 

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

(6) 

(1):  siswa  memahami  

masalah  dengan 

mengetahui  apa  yang  

diketahui  dan  ditanya  

dari  masalah  yang  

diberikan. (melalui 

menuliskan  diketahui 

dan ditanyakan) 

(2): dengan  menjelaskan  

masalah  sesuai dengan  

kalimat  sendiri  siswa  

dianggap  sudah 

memahami  masalah.  

(melalui  menuliskan  

diketahui dan 

ditanyakan) 

(3): dengan  

menghubungkan  

masalah  yang diberikan  

dengan  masalah  lain  

yang  serupa siswa 

diharapkan mampu 

memahami masalah 

(6): dengan  membuat  

sketsa  gambar  sesuai 

ilustrasi  siswa  

diharapkan  dapat  

memahami  

masalah  yang  diberikan 

(siswa  dapat membuat 

gambar/sketsa dari 

masalah yang 

ditanyakan)  

2 
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   𝐵𝐷   
 

 
      

   𝐵𝐷   30   . 

Mencari       

 

Gunakan teorema Phytagoras pada   𝐵𝐷 

diperoleh: 

𝐵𝐷   𝐵   𝐷  

𝐵𝐷  (  )  ( )  

𝐵𝐷         

𝐵𝐷      

𝐵𝐷  √    

𝐵𝐷     

Maka,       dapat dicari menggunakan rumus 

luas yang diketahui panjang dua sisi dan satu 

sudut 

  
 

 
            

  
 

 
                

  
 

 
      

 

 
√  

      √                

   𝐵𝐶𝐷     𝐵𝐷    𝐵𝐶𝐷 

   𝐵𝐶𝐷            

   𝐵𝐶𝐷           

Jadi, luas pekarangan Pak Budi adalah          

Indikator  Membuat 

Rencana: (7), (10), (12) 

(7):  siswa  membuat  

rencana  dengan 

eksperimen  dan simulasi  

melalui pekerjaan di 

kertas buram  

(10): dengan 

mengidentifikasi sub-

tujuan, siswa  mampu  

fokus  terhadap  rencana 

penyelesaian  masalah  

(siswa  mampu 

menuliskan  kembali 

perintah soal) 

(12): dengan 

mengurutkan 

data/informasi yang ada, 

siswa mampu 

menggunakan dan 

mengaitkan informasi-

informasi tersebut saat 

membuat rencana 

penyelesaian. (siswa 

mampu menuliskan 

kembali informasi pada 

soal) 

3 

Indikator 

Melaksanakan 

Rencana: (1), (2), (3). 

(1): siswa  dapat  

menyelesaikan  masalah 

melalui  kalimat 

matematika/bentuk 

matematika  (siswa  

dapat  menjawab 

masalah yang diberikan) 

(2): siswa  dapat  

melaksanakan  strategi 

selama  proses  dan 

perhitungan  yang  

berlangsung (siswa  

dapat  mengerjakan 

dengan teliti) 

(3): siswa mengecek  

kembali  setiap langkah 

dari heuristik atau 

strategi yang digunakan. 

4 

Indikator  memeriksa 

kembali 

1 
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(1) mengecek kembali 

semua informasi yang 

penting yang telah 

teridentifikasi. 

   60 

 

NILAI AKHIR = 
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HASIL TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH KELAS X-6 

NO KODE NILAI 

1 ADR 95 

2 AES 93 

3 ARF 77 

4 ANS 93 

5 ABM 58 

6 AM 77 

7 AAK 82 

8 ARP 78 

9 ASH 80 

10 BWK 83 

11 DRY 90 

12 DAP 77 

13 DKN 77 

14 DS 58 

15 HW 87 

16 INM 82 

17 KAK 78 

18 LM 93 

19 MLP 93 

20 MBS 82 

21 MRA 77 

22 NAL 97 

23 NWM 85 

24 NA 88 

25 RA 45 

26 RAA 93 

27 RAT 88 

28 RKS 80 

29 RDR 82 

30 RMK 85 

31 SY 87 

32 SRA 83 

33 SA 87 

34 UK 87 

35 WBA 83 

36 NSP 78 

 

 

 

 

Lampiran 38 



333 
 

 
 

 

UJI NORMALITAS NILAI TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Hipotesis: 

   : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

   : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Kriteria Pengujian: 

   diterima apabila nilai significant > 0,05. 

Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS diperoleh sebagai berikut 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  NILAITES 

N 36 

Normal Parameters
a
 Mean 82.2222 

Std. Deviation 10.43650 

Most Extreme Differences Absolute .225 

Positive .095 

Negative -.225 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.350 

Asymp. Sig. (2-tailed) .052 

 

Karena nilai sig = 0,052 > 0,05 maka    diterima, artinya data nilai tes kemampuan pemecahan 

masalah kelas penelitian berdistribusi normal. 
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UJI KETUNTASAN KLASIKAL 

KELAS PENELITIAN 

 

Hipotesis:  

  :       ; siswa yang mendapatkan nilai hasil tes kemampuan pemecahan masalah lebih 

dari 75 dengan menggunakan model Auditory Intellectually Repetition (AIR) 

lebih dari atau sama dengan 85%. 

  :       ; siswa yang mendapatkan nilai hasil tes kemampuan pemecahan masalah lebih 

dari 75 dengan menggunakan model Auditory Intellectually Repetition (AIR) 

kurang dari 85%. 

 

Uji Statistik: 

Uji proporsi dengan       . 

 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan adalah  

  

 
    

√  (    )
 

 

Kriteria Pengujian: 

Tolak    jika           . 

 

Perhitungan: 

     

     

  

 
    

√  (    )
 

 

  

  
       

√     (      )
  

       

Dengan        diperoleh             sehingga             . 
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Karena          , maka    diterima berarti siswa yang mendapatkan nilai hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah lebih dari 75 dengan menggunakan model Auditory 

Intellectually Repetition (AIR) lebih dari atau sama dengan 85% (telah mencapai ketuntasan 

klasikal). 
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PERHITUNGAN MENENTUKAN KEDUDUKAN SISWA DALAM KELOMPOK 

NO KODE 
NILAI 

(X) 
X

2 KEDUDUKAN 

1 ADR 95 9025 ATAS 

2 AES 93 8649 ATAS 

3 ARF 77 5929 SEDANG 

4 ANS 93 8464 ATAS 

5 ABM 58 3364 BAWAH 

6 AM 77 5929 SEDANG 

7 AAK 82 6724 SEDANG 

8 ARP 78 6084 SEDANG 

9 ASH 80 6400 SEDANG 

10 BWK 83 6889 SEDANG 

11 DRY 90 8100 SEDANG 

12 DAP 77 5929 SEDANG 

13 DKN 77 5929 SEDANG 

14 DS 58 3364 BAWAH 

15 HW 87 7569 SEDANG 

16 INM 82 6724 SEDANG 

17 KAK 78 6084 SEDANG 

18 LM 93 8649 ATAS 

19 MLP 93 8464 ATAS 

20 MBS 82 6724 SEDANG 

21 MRA 77 5929 SEDANG 

22 NAL 97 9409 ATAS 

23 NWM 85 7225 SEDANG 

24 NA 88 7744 SEDANG 

25 RA 45 2025 BAWAH 

26 RAA 93 8464 ATAS 

27 RAT 88 7744 SEDANG 

28 RKS 80 6400 SEDANG 

29 RDR 82 6724 SEDANG 

30 RMK 85 7225 SEDANG 

31 SY 87 7569 SEDANG 

32 SRA 83 6889 SEDANG 

33 SA 87 7569 SEDANG 

34 UK 87 7569 SEDANG 

35 WBA 83 6889 SEDANG 

36 NSP 78 6084 SEDANG 

 
JUMLAH 2955 246451  
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1. Menghitung Mean 

 ̅  
∑ 

 
 

    

  
       

2. Mengitung SD 

 𝐷   √
∑  

 
 (

∑ 

 
)

 

 

 𝐷   √
      

  
 (

    

  
)
 

 

 𝐷        

3. Batas kelompok bawah sedang adalah 

82,08-10,54 = 71,54 

4. Batas kelompok sedang atas adalah 

82,08+10,54 = 92,62 

5. Kesimpulan: 

a. Kelompok atas 

Semua siswa yang mempunyai skor 92,62 keatas. Disini ada 7 siswa. 

b. Kelompok sedang 

Semua siswa yang mempunyai skor antara 71, 54 dan 92,62 keatas. Disini ada 

26 siswa. 

c. Kelompok bawah 

Semua siswa yang mempunyai skor 71,54 kebawah. Disini ada 3siswa. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Tujuan Wawancara 

Wawancara  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  kemampuan pemecahan 

masalah siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. 

B. Jenis Wawancara 

Jenis  wawancara  yang  digunakan  adalah  wawancara  klinis  tidak terstruktur. Yakni 

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan  datanya.  Pedoman  

wawancara  yang  digunakan  hanya  berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan. Wawancara dilakukan sebagai berikut. 

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

antara peneliti dan informan. 

2. Wawancara  dilakukan  setelah  terjadi  kesepakatan  waktu  dan  tempat 

pelaksanaan wawancara antara peneliti dan informan. 

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

permasalahan yang sama.  

Tahapan Pemecahan 

Masalah 
Inti Pertanyaan Alternatif Pertanyaan 

Memahami Masalah 1. Menurut Anda soal ini 

mudah, sedang, atau susah? 

2. Apakah Anda memahami 

permasalahan tersebut? 

3. Coba ceritakan maksud soal 

ini dengan kalimat dan 

bahasamu sendiri? 

4. Apakah dari materi yang 

sudah didapat sebelumnya 

cukup untuk menyelesaikan 

1. Mengapa Anda tidak 

      mengerjakan? 

2. Apakah Anda mendapatkan 

      kesulitan? 

3. Coba Anda mengingat-

ingat 

      kembali bagaimana cara 

memahami permasalahan 

tersebut dari cara yang 

sudah Anda ketahui? 
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soal itu? 

Merencanakan 

Penyelesaian 

Apakah Anda dapat membuat 

model matematika dari 

permasalahan tersebut? 

Adakah cara lain untuk 

membuat model 

matematika dari 

permasalahan tersebut? 

Melaksanakan 

Rencana 

Penyelesaian 

1. Dari model matematika yang 

telah Anda buat, bagaimana 

cara penyelesaiannya? 

2. Prinsip atau konsep apa yang 

Anda gunakan untuk 

menyelesaikan 

permasalahan tersebut? 

1. Adakah cara lain untuk 

menyelesaikan 

permasalahan tersebut? 

2. Bagaimana caranya? 

3. Apakah kendalamu dalam 

menyelesaikan soal seperti 

itu? 

Melihat Kembali 

Proses dan Hasil 

1. Setelah selesai mengerjakan 

permasalahan itu, apakah 

Anda sudah tahu 

jawabannya benar atau 

salah? 

2. Apakah setiap mengerjakan 

permasalahan, Anda selalu 

mengecek jawaban yang 

Anda buat? 

Bagaimana Anda mengetahui 

kebenaran dari jawaban Anda? 
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Lembar Jawab Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek ADR nomor 1 
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Lembar Jawab Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek ADR nomor 3 
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Lembar Jawab Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek ADR nomor 5 
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Lembar Jawab Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek NAL nomor 1 
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Lembar Jawab Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek NAL nomor 3 
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Lembar Jawab Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek NAL nomor 5 
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Lembar Jawab Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek WBA  nomor 1 
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Lembar Jawab Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek WBA  nomor 3 
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Lembar Jawab Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek WBA  nomor 5 
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Lembar Jawab Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek  SRA  nomor 1 
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Lembar Jawab Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek  SRA  nomor 3 
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Lembar Jawab Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek  SRA  nomor 5 
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Lembar Jawab Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek  ABM  nomor 1 
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Lembar Jawab Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek  ABM  nomor 3 
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Lembar Jawab Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek  ABM  nomor 5 
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Lembar Jawab Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek  DS  nomor 1 
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Lembar Jawab Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek  DS  nomor 3 

 

 



357 
 

 
 

Lembar Jawab Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek  DS  nomor 5 
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Transkrip Wawancara dengan Subjek ADR 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek ADR pada nomor 1 soal tes 

kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 1 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Mudah. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Paham. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 1 itu soalnya bagaimana. 

S : Ana dan Ani sedang berkunjung ke Semarang, Ana mengamati puncak Tugu Muda (titik 

C) dari Lawang Sewu (titik A) dan Ani  mengamati dari Jalan Mgr Sugiopranoto (titik B) 

yang letaknya segaris dengan bagian bawah tugu muda (titik N). Posisi Ana dan Ani saat 

mengamati Tugu Muda ternyata membentuk segitiga (ABC). Jika jarak titik A dan C 

sama dengan 200 m, besar sudut CBA = 45 , dan besar sudut BAC = 60 . 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Yang saya tulis adalah rumus aturan sinus. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Membuat segitiga terlebih dahulu, segitiganya yaitu ABC, dengan titik puncak ada di 

titik C. 

P : Setelah itu? 

S : Dengan menggunakan rumus aturan sinus, saya hitung jarak antara titik B dan titik C. 

P : Setelah kamu peroleh jawaban    √     apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu 

ini benar? 

S : Yakin. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Saya menulis kembali hasilnya, dan menuliskan apa yang ditanyakan dari soal. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Iya. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak. 
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Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek ADR pada nomor 3 soal tes 

kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 3 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Sedang. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Paham bu. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 3 itu soalnya bagaimana. 

S : Sebuah lingkaran berpusat di titik O memiliki luas 154     . Titik A dan B terletak pada 

lingkaran, sehingga apabila titik O, A, dan B dihubungkan terbentuk segitiga AOB, 

dengan ∠AOB = 120° dan OA = OB = r (jari-jari). 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Yang saya tulis adalah rumus luas lingkaran dan rumus aturan cosinus. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Jadi, saya mencari jari-jari lingkarannya dulu dengan menggunakan rumus luasnya nanti 

ketemu jari-jarinya. Setelah itu, menggunakan rumus aturan cosinus ketemu deh panjang 

tali busur AB. 

P : Setelah kamu peroleh  √  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini benar? 

S : Yakin. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Saya menulis kembali hasil yang saya peroleh. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Iya bu. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak. 
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Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek ADR pada nomor 5 soal tes 

kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 5 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Sedang. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya bu. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Paham bu. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 5 itu soalnya bagaimana. 

S : Taman berbentuk segitiga dengan keliling 16 m. Taman itu dibatasi titik A, B, dan C. 

Panjang sisi BC 3m lebih panjang dari sisi AC, sedangkan panjang sisi AB 4m lebih 

panjang dari sisi AC. Yang ditanyakan adalah luas segitiga ABCnya. 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Rumus keliling segitiga ABC. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Saya mencari panjang sisi AB, AC, dan BC dulu. 

P : Setelah itu? 

S : Baru menggunakan rumus luas segitiga yang apabila diketahui panjang ketiga sisinya. 

P : Setelah kamu peroleh  √  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini benar? 

S : Yakin bu. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Saya menulis kembali hasil yang saya peroleh. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Iya bu. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak. 
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Transkrip Wawancara dengan Subjek NAL 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek NAL pada nomor 1 soal tes 

kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 1 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Sedang. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya bu. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Paham kok bu. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 1 itu soalnya bagaimana. 

S : Ana mengamati Lawang Sewu yaitu titik A. Ani kemudian mengamati dari jalan Mgr. 

Soegiopranoto yaitu titik B yang letaknya segaris dengan bagian bawah Tugu Muda yaitu 

titik N dan membentuk segitiga ABC. Jarak A dan B adalah 200 m, dan sudut yang 

terbentuk dari CBA adalah 45 , sudut BAC adalah 60 , dan ditanyakan jarak titik A 

dengan B. 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Rumus aturan sinus. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Menulis rumus aturan sinus dulu, setelah itu masukkan nilai-nilai yang sudah ada. 

P : Setelah itu? 

S : Menghitung nilai sin nya dulu, mengalikkan silang sehingga nanti ketemu jarak antara 

titik A dan B. 

P : Setelah kamu peroleh hasil 100√  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini 

benar? 

S : Yakin benar. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Jawaban dan kesimpulan saya. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Iya bu. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak. 
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Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek NAL pada nomor 3 soal tes 

kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 3 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Sedang. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya bu. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Iya paham. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 3 itu soalnya bagaimana. 

S : Ada sebuah lingkaran yang berpusat di O mempunyai luas 154 cm
2
. Titik A dan B pada 

lingkaran dan dihubungkan terbentuk segitiga AOB. Sudut AOB besarnya 120  dan OA 

= OB = jari-jari lingkaran. Yang ditanyakan yaitu panjang tali busur AB. 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Saya menulis rumus luas lingkaran dan rumus aturan cosinus untuk menghitung panjang 

tali busur ABnya. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Saya mencari panjang jari-jarinya dulu bu, pakai rumus luas lingkaran tadi yang saya 

tulis, kan luasnya 154 cm
2
, saya masukkan ke rumus terus ketemu jari-jarinya deh. 

P : Setelah itu? 

S : Kan sudah ketemu panjang jari-jarinya, saya masukkan ke rumus aturan cosinus, yang 

sudah saya tulis juga tadi, ketemu jari-jarinya 7 cm, terus dihitung sampai ketemu 

panjang tali busur ABnya bu. 

P : Setelah kamu peroleh  √  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini benar? 

S : Yakin bu. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Saya nulis lagi jawaban saya dan kesimpulannya. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Iya bu. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak bu. 
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Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek NAL pada nomor 5 soal tes 

kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 5 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Lumayan susah. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya bu tertantang. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Lumayan paham bu. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 5 itu soalnya bagaimana. 

S : Nenek mempunyai sebuah taman berbentuk segitiga, dengan kelilingnya 16 m. Kebun itu 

dibatasi titik A,B, dan C. Panjang BC 3 m ditambah panjang AC. Panjang AB 4 m 

ditambah panjang AC. Yang ditanyakan yaitu luas taman nenek. 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Saya menulis rumus keliling segitiga, rumus luas segitiga apabila diketahui panjang 

ketiga sisinya lalu saya menggambar ilustrasinya. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Saya menulis kembali rumus keliling segitiganya, terus memasukkan panjang AB, BC, 

dan AC. Setelah itu ketemu panjang AC, saya cari panjang BC dan AB.  

P : Setelah itu? 

S : Saya hitung s yaitu setengah keliling segitiganya, masukkan ke rumus luas segitiganya, 

terus saya hitung ketemu deh jawabannya. 

P : Setelah kamu peroleh  √  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini benar? 

S : Yakin bu. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Saya nulis lagi jawabannya terus kesimpulannya. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Iya bu. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak bu. 
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Transkrip Wawancara dengan Subjek WBA 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek WBA pada nomor 1 soal tes 

kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 1 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Sedang. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Cukup paham. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 1 itu soalnya bagaimana. 

S : Ada segitiga ABC, jarak titik A dan C adalah 200 m. Yang ditanyakan jarak titik B dan 

C. 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Rumus aturan sinus untuk ketiga sisi segitiga ABC. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Langsung masukkan aja nilai-nilainya, jarak A dan C, nilai sinus sudutnya. 

P : Setelah itu? 

S : Menghitung jarak titik B dan  C. 

P : Setelah kamu peroleh 100√  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini benar? 

S : Kurang yakin. 

P : Kenapa kurang yakin? 

S : Ya takut salah hitung aja. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Jawaban sama kesimpulannya bu. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Iya bu. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak. 

 

 

 

Lampiran 51 



365 
 

 
 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek WBA pada nomor 3 soal tes 

kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 3 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Sedang. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Cukup paham. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 3 itu soalnya bagaimana. 

S : Ada lingkaran, luasnya 154 m
2
. Pada lingkaran itu ada titik A dan B terus yang 

ditanyakan panjang busur AB. 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Rumus luas lingkaran dan aturan cosinus. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Saya hitung jari-jarinya dulu, kan udah diketahui luas lingkarannya, dari luasnya bisa 

dicari jari-jarinya, ketemu 7 m. 

P : Setelah itu? 

S : Saya hitung panjang AB nya pakai rumus cosinus, OA = OB = jari-jari = 7 m. Masukkan 

ke rumus yang udah ditulis tadi bu. 

P : Setelah kamu peroleh 7√  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini benar? 

S : Insya Allah yakin bu. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Jawabannya saya tulis lagi bu sama kesimpulannya. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Iya. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak bu. 
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Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek WBA pada nomor 5 soal tes 

kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 5 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Susah bu. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Lumayan paham. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 5 itu soalnya bagaimana. 

S : Ada segitiga ABC, panjang BC 4 lebihnya dari AC, dan AB 3 lebihnya dari AC. Yang 

ditanyakan luas segitiganya. 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Rumus keliling segitiga bu.  

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Jadi, dari rumus keliling segitiga yang saya tulis, saya masukkan panjang AB, BC, dan 

ABnya. Setelah ketemu, saya cari s nya. 

P : Setelah itu? 

S : Saya baru nulis rumus luas segitiganya deh bu, terus masukkan angka-angkanya, hitung 

sampai ketemu luasnya. 

P : Setelah kamu peroleh 4√  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini benar? 

S : Kurang yakin si bu. 

P : Kenapa kurang yakin? 

S : Takut salah rumus, soalnya ga hafal. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Tulis jawabannya lagi bu. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Iya. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak bu. 
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Transkrip Wawancara dengan Subjek SRA 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek SRA pada nomor 1 soal tes 

kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 1 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Sedang bu. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Lumayan paham. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 1 itu soalnya bagaimana. 

S : Ada segitiga ABC, jarak AC 200 m, sudut CBA 45 , sudut BAC 60   Yang ditanyakan 

jarak BC. 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Rumus aturan sinus. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Jadi saya masukkan panjang AC, besar sudut CBA dan besar sudut BAC ke rumus yang 

sudah ditulis, hitung sampai ketemu. 

P : Setelah kamu peroleh 100√  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini benar? 

S : Yakin. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Jawabannya saya tulis lagi sama kesimpulannya bu. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Iya. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak. 
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Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek SRA pada nomor 3 soal tes 

kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 3 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Sedang. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Cukup paham. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 3 itu soalnya bagaimana. 

S : Ada sebuah lingkaran luasnya 154 m
2
. Di dalamnya ada segitiga AOB. Yang ditanyakan 

panjang tali busur AB. 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Rumus luas lingkaran aja bu. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Kan dari luas lingkaran yang udah diketahui, saya cari jari-jarinya. 

P : Setelah itu? 

S : Saya masukkan jari-jari yang sudah saya temukan, terus cari panjang tali busurnya deh 

bu pakai rumus cosinus. 

P : Setelah kamu peroleh 7√  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini benar? 

S : Yakin bu. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Jawaban saya tulis lagi sama kesimpulannya bu. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Iya. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak. 
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Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek SRA pada nomor 5 soal tes 

kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 5 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Sedang.  

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Cukup paham. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 5 itu soalnya bagaimana. 

S : Ada segitiga kelilingnya 16 m. Panjang AB 4 m lebihnya dari AC. Panjang BC 3 m 

lebihnya dari AC.  

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Yang ditanyakan bu sama rumus keliling segitiga. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Dari kelilingnya, saya cari panjang masing-masing sisi segitiganya. Terus saya cari s nya 

bu. 

P : Setelah itu? 

S : Masukkan deh ke rumus luas segitiganya. 

P : Setelah kamu peroleh 4√  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini benar? 

S : Kurang yakin bu. 

P : Kenapa kurang yakin? 

S : Takutnya salah rumus. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Jawabannya saya tulis lagi bu. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Iya bu.  

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak. 
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Transkrip Wawancara dengan Subjek ABM 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek ABM pada nomor 1 soal tes 

kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 1 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Lumayan susah.  

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Kurang begitu paham. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 1 itu soalnya bagaimana. 

S : Ada segitiga ABC, A dan C 200 m. Sudah, itu saja bu yang saya tahu.   

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Saya nulis yang ditanyakan sama rumusnya bu. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Ya pokoknya saya masukkan ke rumus gitu bu. 

P : Setelah kamu peroleh 100√  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini benar? 

S : Kurang yakin bu. 

P : Kenapa kurang yakin? 

S : Rumusnya saya ga hafal, takut salah hitung juga bu. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Tulis jawabannya lagi bu. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Tidak bu. Saya sudah kehabisan waktu. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak. 
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Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek ABM pada nomor 3 soal tes 

kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 3 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Susah bu. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Kurang begitu paham. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 3 itu soalnya bagaimana. 

S : Ada lingkaran luasnya 154 m
2
. Sudut AOB 120 . 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Yang saya tulis apa yang ditanyakan, rumus luas lingkaran sama rumus aturan cosinus.  

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Ya saya cari jari-jari nya dulu, kan udah diketahui luasnya. 

P : Setelah itu? 

S : Saya nulis rumus lagi panjang tali buurnya, saya hitung sampai ketemu. 

P : Setelah kamu peroleh 51,33 apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini benar? 

S : Tidak yakin bu. 

P : Kenapa tidak yakin? 

S : Saya bingung, rumusnya aja belum tahu bener atau engga bu. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Tulis lagi jawabannya bu. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Tidak. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Ga tau bu. 
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Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek ABM pada nomor 5 soal tes 

kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 5 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Susah bu. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Cukup paham. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 5 itu soalnya bagaimana. 

S : Ada segitiga ABC, panjang AB 4 m lebihnya AC. Panjang BC 3 m lebihnya AC.  

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Yang saya tulis apa yang ditanyakan dan rumus keliling segitiga.  

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Dari rumus keliling segitiga, saya cari dulu panjang ketiga sisinya.  

P : Setelah itu? 

S : Saya cari s nya, masukkan kerumus luas segitiga, dan meghitungnya. 

P : Setelah kamu peroleh 4√  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini benar? 

S : InsyaAllah yakin bu. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Saya tulis lagi jawaban saya. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Tidak. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Tidak tahu bu. 
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Transkrip Wawancara dengan Subjek DS 

 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek DS pada nomor 1 soal tes 

kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 1 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Sedang bu. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Cukup paham. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 1 itu soalnya bagaimana. 

S : Ada segitiga ABC, jarak A dan C 200 m. Sudut A 60  dan sudut B 45 . 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Saya menggambar segitiga ABC, terus di sisi BC saya beri tanda tanya, berarti yang 

ditanya panjang sisi BC bu. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Saya nulis rumusnya, masukkin ke rumus apa aja yang udah diketahui bu. 

P : Setelah itu? 

S : Saya hitung sampai ketemu panjang BCnya. 

P : Setelah kamu peroleh 100√  apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini benar? 

S : Kurang begitu yakin bu. 

P : Kenapa kurang yakin? 

S : Rumusnya bu, saya ga hafal. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Jawaban saya tulis lagi. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Tidak bu. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Ga tau bu. 
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Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek DS pada nomor 3 soal tes 

kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 3 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Susah bu. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Lumayan bu. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 3 itu soalnya bagaimana. 

S : Ada lingkaran, luasnya 154 m
2
. Ada titik A dan B di lingkaran, sehingga terbentuk 

segitiga AOB. 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Saya menggambar lingkarannya bu, terus yang ditanya panjang AB bu. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Saya pakai rumus luas lingkaran, buat nyari jari-jarinya bu. Terus saya pakai rumus 

aturan sinus. 

P : Setelah itu? 

S : Hasilnya saya masukkin lagi ke rumus panjang tali busur, dulu pas SMP kayanya pernah 

dikasih rumus kaya gitu bu. Tapi, saya juga agak lupa. 

P : Setelah kamu peroleh 14,7 apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini benar? 

S : Kurang yakin bu. 

P : Kenapa kurang yakin? 

S : Rumusnya saya ga tahu bener apa engga, terus ngitungnya juga ragu bu. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Jawabannya saya tulis lagi bu. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Tidak. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Ga tau bu. 
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Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek DS pada nomor 5 soal tes 

kemampuan pemecahan masalah. 

P : Soal nomor 5 menurut kamu mudah, sedang, atau susah? 

S : Susah bu. 

P : Merasa tertantang untuk mengerjakan? 

S : Iya. 

P : Paham maksud soalnya apa? 

S : Kurang paham bu. 

P : Coba ceritakan ke ibu nomor 5 itu soalnya bagaimana. 

S : Ada segitiga ABC pokoknya, kelilingnya 16 m. 

P : Saat merencanakan penyelesaian yang kamu tulis apa? 

S : Gambar segitiganya aja bu, sama panjang sisi-sisinya. 

P : Coba jelaskan ke ibu saat melaksanakan rencana. 

S : Saya tulis rumus luas segitiganya. 

P : Setelah itu? 

S : Saya hitung menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi bu. 

P : Setelah kamu peroleh 40 apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu ini benar? 

S : Kurang yakin bu. 

P : Kenapa kurang yakin? 

S : Saya salah rumus kayanya deh bu. 

P : Saat memeriksa kembali apa yang kamu tulis? 

S : Jawabannya saya tulis lagi bu. 

P : Lalu perhitungannya kamu cek lagi atau tidak? 

S : Tidak bu. 

P : Menurut kamu ada cara lain untuk menyelesaikan soal ini? 

S : Ga tau bu. 
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Siswa secara berpasang-pasangan  membincangkan  secara  terperinci apa yang baru mereka pelajari 

Siswa diskusi secara berkelompok untuk memecahkan suatu masalah, melahirkan gagasan kreatif 
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Siswa mengerjakan kuis 

 

Perwakilan siswa menuliskan hasil diskusi kelompok, kemudian mempresentasikannya 

Siswa mengerjakan kuis 
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Wawancara dengan subjek NAL 

Wawancara dengan subjek DS 
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