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ABSTRAK 
 
Desi Purwandari, 4101403598: Keefektifan Penerapan Model Pembelajaran 
Berbasis Portofolio Pada Pencapaian Aspek Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematika Peserta Didik Kelas X Semester II SMA Negeri 6 Semarang Pada 
Materi Pokok Trigonometri Tahun Pelajaran 2006 / 2007. UNNES 
 

 Salah satu indikator mutu pendidikan baik adalah ketika peserta didik telah 
mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah untuk memecahkan masalah 
yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas peserta didik dengan model 
pembelajaran konvensional kurang memberdayakan peserta didik sebagai 
penerima pengetahuan untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran serta kurang 
melatih kemampuan peserta didik dalam mengembangkan ide-idenya terutama 
dalam memecahkan masalah matematika. Sehingga diperlukan suatu alternatif 
pembelajaran, diantaranya dengan menerapkan Model Pembelajaran Berbasis 
Portofolio. Dari uraian di atas kemudian muncul permasalahan Lebih efektif 
manakah antara penerapan model pembelajaran berbasis portofolio dan model 
pembelajaran konvensional Pada Pencapaian Aspek kemampuan pemecahan 
masalah matematika peserta didik kelas X Semester II SMA Negeri 6 Semarang 
Pada Materi Pokok Trigonometri Tahun Pelajaran 2006/2007? Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran 
berbasis portofolio lebih efektif dibandingkan dengan model pembelajaran 
konvensional pada pencapaian aspek kemampuan pemecahan masalah matematika 
peserta didik kelas X Semester II SMA Negeri 6 Semarang Pada Materi Pokok 
Trigonometri Tahun Pelajaran 2006/2007. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X SMA Negeri 6 
Semarang tahun pelajaran 2006/2007. sampel dalam penelitian ini diambil dengan 
teknik cluster random sampling, yaitu kelas X.5 sebagai kelas eksperimen dan 
kelas X.4 sebagai kelas kontrol. 

Data awal penelitian ini adalah nilai ulangan pada materi logika 
matematika Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sampel berada pada titik 
awal yang sama. Setelah kelompok eksperimen diberikan pembelajaran portofolio 
dan kelompok kontrol diberi pembelajaran konvensional, maka kedua kelompok 
diberikan tes kemampuan pemecahan masalah pada materi pokok trigonometri. 
Diperoleh rata-rata nilai kemampuan pemecahan masalah untuk kelas eksperimen 
adalah 50,545 dan untuk kelas kontrol adalah 46,227. berdasarkan uji perbedaan 
rata-rata dengan uji pihak kanan diperoleh bahwa  dan 

. Jelas . Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata 
kemampuan pemecahan masalah kelompok ekperimen lebih baik daripada 
kelompok kontrol.  

696.1=hitungt

( ) ( ) 66.18695,0 == tttabel tabelhitung tt >

Mengacu pada hasil penelitian tersebut dapat diajukan beberapa saran 
yaitu, untuk menerapkan model pembelajaran berbasis portofolio diperlukan 
waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan model pembelajaran 
konvensional. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan peserta didik dalam 
memahami konsep. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 MOTTO: 

1. “….. Katakanlah: “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-

orang yang tidak mengetahui?”, Sesungguhnya orang yang berakallah yang 

dapat menerima pelajaran”. (Q.S. Az Zumar (39): 9) 

2. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah proses pengembangan daya nalar, keterampilan, 

dan moralitas kehidupan pada potensi yang dimiliki oleh setiap manusia. 

Suatu pendidikan dikatakan bermutu apabila proses pendidikan 

berlangsung secara efektif, manusia memperoleh pengalaman yang 

bermakna bagi dirinya dan produk pendidikan merupakan individu-

individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa. 

Dunia pendidikan saat ini memusatkan mutu pendidikan pada 

peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang didalamnya terdapat 

guru dan peserta didik yang memiliki perbedaan kemampuan, 

keterampilan, filsafat hidup, dan lain sebagainya. Adanya perbedaan 

tersebut menjadikan pembelajaran sebagai proses pendidikan memerlukan 

siasat, pendekatan, metode, dan teknik yang bermacam-macam sehingga 

peserta didik dapat menguasai materi dengan baik dan mendalam. 

Penguasaan peserta didik Pada Pencapaian Aspek suatu materi dapat 

dilihat dari kecakapan yang dimiliki peserta didik yang salah satunya 

adalah kemampuan dalam memecahkan masalah. 

Matematika merupakan pelajaran yang membutuhkan pemahaman 

yang serius oleh peserta didik, apalagi jika dikaitkan dengan kemampuan 

peserta didik dalam memecahkan masalah yang ada dalam pelajaran 

1 



 2

tersebut. Sebagian besar peserta didik belum mampu menghubungkan 

materi yang dipelajari dengan pengetahuan yang digunakan atau 

dimanfaatkan. Hal ini disebabkan karena penggunaan sistem pembelajaran 

yang yang kurang tepat yaitu peserta didik hanya diberi pengetahuan 

secara lisan (ceramah), sedangkan peserta didik membutuhkan konsep-

konsep yang berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Karena belajar 

matematika yang diberikan tidak hanya transfer pengetahuan tetapi sesuatu 

yang harus dipahami oleh peserta didik yang akan diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Belajar matematika akan lebih bermakna jika 

peserta didik mengalami sendiri apa yang dipelajari daripada hanya 

mengetahui secara lisan saja. 

Suatu bentuk penerapan keterampilan proses dalam pembelajaran 

adalah pemecahan masalah. Masalah merupakan bagian penting dalam 

kehidupan, karena setiap individu pasti memiliki masalah. Keterampilan 

memecahkan masalah dapat dimiliki oleh peserta didik bila guru 

mengajarkan bagaimana cara memecahkan masalah yang efektif. 

Pemecahan masalah merupakan proses mental dan intelektual 

dalam menentukan suatu masalah dan memecahkan berdasarkan data dan 

informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan 

cermat. Proses pemecahan masalah memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk berperan aktif dalam mempelajari, mencari, dan 

menemukan sendiri informasi/data untuk diolah menjadi konsep, prinsip, 

teori atau kesimpulan. Mengingat adanya kesulitan peserta didik dalam 
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memecahkan suatu masalah, maka diupayakan suatu model pembelajaran 

yang tepat. 

Pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan kurikulum baru yaitu 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang harapannya pendidikan di 

Indonesia mampu melahirkan anak–anak bangsa yang handal, terampil dan 

siap beradaptasi pada perkembangan yang ada. Kurikulum ini dirancang 

dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain, tujuan pendidikan 

nasional, struktur keilmuan, psikologi perkembangan anak dan tuntutan 

kebutuhan masyarakat. Menurut tujuan pendidikan nasional, sebagaimana 

yang tercantum dalam UU No 20 tahun 2003 Bab II pasal 3 bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

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

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab. Cakap dan berilmu merupakan aspek kognitif, 

berakhlak mulia, sehat, beriman dan bertakwa merupakan aspek afektif, 

sementara itu kreatif dan mandiri merupakan aspek psikomotorik. 

Berdasar tujuan pendidikan nasional diatas kurikulum baru, sistem 

pembelajaran dan penilaian (assessment) pada semua jenjang pendidikan 

harus mencerminkan ketiga aspek ranah perkembangan anak tersebut. 
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Implikasi penerapan KBK pada peserta didik yang paling nampak 

adalah pada sistem pembelajaran dan penilaiannya. Setiap model 

pembelajaran dan penilaian harus mengedepankan ketiga ranah aspek 

perkembangan anak tersebut. Model pembelajaran dan penilaian yang 

cocok dan pas adalah model pembelajaran berbasis portofolio. 

Model pembelajaran berbasis portofolio merupakan suatu bentuk 

perubahan pola pikir peserta didik, yaitu suatu inovasi pembelajaran yang 

dirancang untuk membantu peserta didik untuk memahami teori secara 

mendalam melalui proses belajar praktik-empirik. Model pembelajaran ini 

dapat menjadi program pendidikan yang mendorong kompetensi, tanggung 

jawab, dan partisipasi peserta didik, belajar menilai dan mempengaruhi 

kebijakan umum (public policy), memberanikan diri untuk berperan serta 

dalam kegiatan antarpeserta didik, antarsekolah, dan antaranggota 

masyarakat. 

Portofolio sebenarnya dapat diartikan sebagai suatu wujud benda 

fisik, sebagai suatu proses sosial paedagogis, maupun adjective. Sebagai 

suatu wujud benda fisik portofolio adalah bundel yaitu kumpulan atau 

dokumentasi hasil pekerjaan peserta didik yang disimpan dalam suatu 

bundel. Misalnya hasil tes awal (pre-test), tugas-tugas, catatan anekdot, 

piagam penghargaan, keterangan melaksanakan tugas terstruktur, hasil tes 

akhir (post-test), dan sebagainya. Sebagai suatu proses sosial paedagogis, 

portofolio adalah collection of learning experience yang terdapat dalam 

pikiran peserta didik baik berwujud pengetahuan, keterampilan, maupun 
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nilai dan sikap. Adapun sebagai wujud adjective portofolio seringkali 

disandingkan dengan konsep lain, misalnya dengan konsep pembelajaran 

dan penilaian. Jika disandingkan dengan konsep pembelajaran maka 

dikenal istilah pembelajaran berbasis portofolio (portfolio based learning), 

sedangkan jika disandingkan dengan konsep penilaian maka dikenal 

dengan istilah penilaian berbasis portofolio (portfolio based assessment). 

Menurut Johnson (dalam Siti Maesuri P, 2003 : 12) 

mendefinisikan ” a portfolio is a organized collection of avidence 

accunulated over time on a student’s or groups academic progress, 

achievment, skill and attitudes ”. Jadi portofolio merupakan koleksi dari 

bukti-bukti kemajuan peserta didik atau kelompok peserta didik, bukti 

prestasi, ketrampilan dan sikap peserta didik. Dengan kata lain portofolio 

merupakan suatu kumpulan pekerjaan peserta didik dengan maksud 

tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan yang 

ditentukan. Portofolio biasanya merupakan karya terpilih dari seseorang. 

Tetapi dapat juga berupa karya terpilih dari satu kelas secara keseluruhan 

yang bekerja secara kooperatif membuat kebijakan untuk memecahkan 

masalah. Oleh karena itu, portofolio bukan merupakan kumpulan bahan-

bahan asal comot dari sana-sini, tidak ada relevansinya satu sama lain, 

ataupun bahan yang tidak memperlihatkan signifikansi sama sekali. Yang 

demikian bukanlah portofolio, tetapi hanya kumpulan bahan-bahan lepas 

yang tidak tampak validitasnya. Dengan demikian portofolio bukan 

keranjang sampah (garbage collector ). 
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Pada kenyataannya, proses pembelajaran di sekolah yang terjadi 

saat ini adalah memorisasi bahan-bahan pelajaran dan mengesampingkan 

apakah hal tersebut bermakna bagi peserta didik atau sebaliknya. 

Demikian pula keadaan yang ada di SMA Negeri 6 Semarang, peneliti 

menemukan suatu bentuk model pembelajaran yang kurang 

memberdayakan peserta didik sebagai penerima pengetahuan untuk lebih 

efektif dan berperan serta dalam pembelajaran. 

Peneliti mengambil materi pokok trigonometri karena Peneliti 

melihat bahwa peserta didik mengalami banyak kesulitan pada materi ini. 

Kenyataan ini dapat dilihat dari hasil belajar pada Materi Pokok ini pada 

tahun-tahun sebelumnya, yaitu masih banyak peserta didik yang belum 

mencapai batas tuntas yang telah ditentukan. Kesulitan yang dialami 

dikarenakan kurangnya pemahaman dan kekurangtertarikan peserta didik 

pada pelajaran matematika. Salah satu faktor kekurangtertarikan peserta 

didik adalah suasana kelas yang pasif serta sebagian peserta didik terlanjur 

menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit sehingga 

kecenderungan kelas menjadi tegang, karena itulah diperlukan guru yang 

aktif dan kreatif dalam kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik dapat 

menguasai materi dan mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengangkat judul sebagai 

berikut: “KEEFEKTIFAN PENERAPAN MODEL 

PEMBELAJARAN BERBASIS PORTOFOLIO PADA 

PENCAPAIAN ASPEK KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 
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MATEMATIKA PESERTA DIDIK KELAS X SEMESTER II SMA 

NEGERI 6 SEMARANG PADA MATERI POKOK 

TRIGONOMETRI TAHUN PELAJARAN 2006 / 2007”.   

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian dan pokok-pokok pemikiran tersebut diatas, 

maka permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah: 

”Lebih efektif manakah antara penerapan model pembelajaran berbasis 

portofolio dan model pembelajaran konvensional Pada Pencapaian Aspek 

kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik kelas X 

Semester II SMA Negeri 6 Semarang Pada Materi Pokok Trigonometri 

Tahun Pelajaran 2006/2007?” 

 

C. Penegasan Istilah 

Agar terdapat kesamaan pengertian tentang istilah-istilah yang 

berkaitan dengan penulisan skripsi ini, maka perlu adanya penegasan 

istilah sebagai berikut: 

1. Keefektifan 

Keefektifan berasal dari kata dasar efektif. Efektif berarti baik 

hasilnya, dapat membawa hasil, dan berhasil guna (Tim Penyusun 

KBBI, 1997:219). Sedangkan keefektifan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah keberhasilan dalam penggunaan model 

pembelajaran berbasis portofolio. Dikatakan efektif jika Hasil Tes 
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yang dilakukan sudah memenuhi KKM(Kriteria Ketuntasan Minimal) 

yang telah ditetapkan oleh sekolah, serta kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik lebih tinggi jika guru menerapkan model 

pembelajaran berbasis portofolio dibandingkan model pembelajaran 

konvensional. 

2. Model Pembelajaran 

Kata model pembelajaran terdiri dari dua kata yaitu model dan 

pembelajaran. Model diartikan sebagai kerangka konseptual yang 

digunakan sebagai perubahan dalam kemampuan, sikap/perilaku 

peserta didik yang relatif permanen sebagai akibat dari 

pengalaman/pelatihan. 

Model pembelajaran didefinisikan sebagai kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematik dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran 

dan para guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivatas 

pembelajaran 

3. Model Pembelajaran Berbasis Portofolio 

Portofolio diartikan sebagai suatu kumpulan pekerjaan peserta 

didik dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut 

panduan-panduan yang ditentukan. Model pembelajaran berbasis 

portofolio adalah suatu model pembelajaran yang berisikan kumpulan 

karya/dokumen peserta didik yang tersusun secara sistematis dan 
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terorganisasi yang diambil selama proses pembelajaran dan dirancang 

untuk membantu peserta didik memahami teori secara mendalam. 

4. Model Pembelajaran konvensional 

Menurut KBBI, konvensional adalah menurut apa yang sudah 

menjadi kebiasaan. Jadi model pembelajaran konvensional adalah 

model pembelajaran tradisional yang biasa dilakukan oleh guru. Pada 

pelajaran eksak seperti matematika, kebanyakan menggunakan metode 

ekspositori. Metode ekspositori adalah cara penyampaian pelajaran 

dari seorang guru kepada peserta didik di dalam kelas dengan cara 

berbicara di awal pelajaran, menerangkan materi dan contoh soal 

disertai tanya jawab (Amin Suyitno, 2004: 4). 

5. Kemampuan Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah adalah proses menerapkan pengetahuan 

yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam situasi baru yang belum 

dikenal. Sedangkan kemampuan pemecahan masalah adalah suatu 

kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam proses pemecahan 

masalah. 

6. Trigonometri 

Dalam kamus matematika, kata ini berasal dari Yunani yang berarti 

ukuran segitiga. Trigonometri yang salah satu pokok bahasan dalam 

matematika yang diajarkan pada siswa SMA kelas X semester II. 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas rumus-rumus segitiga 

yang meliputi aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah penerapan model pembelajaran berbasis portofolio lebih efektif 

dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional Pada Pencapaian 

Aspek kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik kelas X 

Semester II SMA Negeri 6 Semarang Pada Materi Pokok Trigonometri 

Tahun Pelajaran 2006/2007. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat antara lain: 

1. Manfaat Bagi Peserta didik 

a) Menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan 

masalah, kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi; 

b) Mengetahui kemampuan dirinya sendiri karena nilai yang 

diberikan oleh guru; 

c) Membangkitkan motivasi belajar dan kepercayaan diri; 

d) Menumbuhkan sikap bertanggungjawab yaitu dengan cara 

mengatur belajar mereka sendiri. 

2. Manfaat Bagi Guru 

a) Mendapat pengalaman langsung dalam pelaksanaan pembelajaran 

khususnya pada pemecahan masalah sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan meningkatkan profesionalisme guru; 
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b) Mendokumentasikan kemajuan peserta didik selama kurun waktu 

tertentu; 

c) Mengetahui bagian-bagian pengajaran yang perlu diperbaiki. 

3. Manfaat Bagi Peneliti 

Manfaat yang diperoleh peneliti yaitu mendapatkan pengalaman 

langsung dalam pelaksanaan pembelajaran dengan model 

pembelajaran berbasis portofolio khususnya pada kemampuan peserta 

didik dalam memecahkan masalah. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

1. Bagian Awal terdiri atas: Halaman Judul, Lembar Pengesahan, 

Pernyataan, Motto dan Persembahan, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar 

Isi, dan Daftar Lampiran. 

2. Bagian Pokok terdiri dari beberapa bagian yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN, berisi tentang Latar Belakang, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan 

Istilah, Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II  LANDASAN TEORI, berisi tentang Landasan Teori, 

Kerangka Berpikir, Hipotersis Penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN, berisi tentang Populasi dan 

Sampel, Variabel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, 

Teknik Analisis Instrumen, Teknik Analisis Data. 



 12

BAB IV  PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN, berisi tentang 

Data Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

BAB V  PENUTUP, berisi tentang Kesimpulan dan Saran. 

3. Bagian Akhir terdiri atas: Daftar Pustaka dan Lampiran. 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

a. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan proses internal yang kompleks. Hal ini karena 

melibatkan seluruh aspek mental, yang meliputi ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Dari segi guru, proses belajar tersebut dapat diamati 

secara langsung, artinya proses internal peserta didik dapat diamati dan 

dipahami oleh guru. Proses belajar tersebut terlihat melalui perilaku 

peserta didik ketika mempelajari bahan ajar. Perilaku tersebut 

merupaka respon peserta didik terhadap tindakan belajar dan mengajar 

dari guru.  

Selain pengertian tersebut, ada beberapa definisi belajar menurut 

para ahli , antara lain : 

1. Morris L. Bigge, mengemukakan: “Belajar adalah perubahan yang 

menetap dalam kehidupan sesorang yang tidak diwariskan secara 

genetis ”; 

2. Ahmad Mudzakir , dkk, mengemukakan :” Belajar adalah suatu 

usaha atau perbuatan yang dilakukan secara sungguh- sungguh dan 

sistematis serta mendayagunakan semua potensi yang dimiliki  

baik fisik, mental maupun dana, panca indera, otak dan anggota 

13 
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tubuh yang lain. Demikian pula aspek-aspek kejiwaan seperti 

intelegensi bakat, motivasi, minat dsb”; 

3. Stephert dan Ragan dalam Catharina Tri Anni, 2004:3, 

mengemukakan :”Belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman 

individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan”; 

4. Marle J. Moskowitz dan Arthur R, Orgel, mengemukakan : 

“Belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil langsung dari 

pengalaman dan bukan akibat dari hubungan-hubungan dalam 

sistem syaraf yang dibawa sejak lahir”; 

5. James O. Whittaker, mengemukakan: “ Belajar dapat didefinisikan 

sebagai proses yang menimbulkan atau merubah perilaku melalui 

latihan atau pengalaman”; 

6. Aaron Quinn Sartain, dkk, mengemukakan : “Belajar dapat 

didefinisikan sebagai suatu perubahan perilaku sebagai hasil 

pengalaman”; 

7. W.S. Winkel, mengemukakan: “Belajar adalah suatu aktivitas 

mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan , yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan- 

pemahaman , ketrampilan, dan nilai/sikap”. 

(Darsono, 2000: 3-4). 
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Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa: belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu secara terus menerus 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam 

interaksinya dengan lingkungan. 

b. Pengertian Pembelajaran 

1. Secara umum, pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku 

peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. (Darsono, 2000 :24) 

2. Secara khusus, pengertian pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a) Menurut aliran Behavioristik, pembelajaran adalah usaha guru 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan (stimulus); 

b) Menurut pandangan Kognitif, pembelajaran adalah cara guru 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir 

agar dapat mengenal dan memahami apa yang sedang 

dipelajari; 

c) Menurut pandangan Gestalt, pembelajaran adalah usaha guru 

untuk memberikan materi pembelajaran sedemikian rupa 

sehingga peserta didik lebih mudah mengorganisirnya 

menjadi gestalt (pola bermakna); 

d) Menurut pandangan Humanistik, pembelajaran adalah 

memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih 
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bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat 

dan kemampuannya. 

(Darsono dkk, 2000 : 24 -25) 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pembelajaran 

dapat dikemukakan sebagai: 

1. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara 

sistematis; 

2. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi peserta 

didik dalam belajar; 

3. Pembelajaran dapat membuat peserta didik siap menerima 

pelajaran baik secara fisik maupun psikologis; 

4. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan 

menantang bagi peserta didik;  

5. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan 

menarik; 

6. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi peserta didik. 

c. Kemampuan Pemecahan Masalah 

Suatu bentuk penerapan keterampilan proses dalam 

pembelajaran adalah pemecahan masalah. Masalah merupakan bagian 

penting dalam kehidupan, karena setiap individu pasti memiliki 

masalah. Keterampilan memecahkan masalah dapat dimiliki oleh 
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peserta didik bila guru mengajarkan bagaimana cara memecahkan 

masalah yang efektif. 

Pemecahan masalah merupakan proses mental dan intelektual 

dalam menentukan suatu masalah dan memecahkan berdasarkan data 

dan informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang 

tepat dan cermat. Proses pemecahan masalah memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk berperan aktif dalam mempelajari, mencari 

dan menemukan sendiri informasi/data untuk diolah menjadi konsep, 

prinsip, teori atau kesimpulan.  

Pemecahan masalah adalah proses menerapkan pengetahuan 

yang telah diperoleh sebelumnya kedalam situasi baru yang belum 

dikenal. Sedangkan pembelajaran pemecahan masalah adalah suatu 

kegiatan yang didisain oleh guru dalam rangka memberi tantangan 

kepada peserta didik  melalui penugasan (pertanyaan) matematika. 

Fungsi guru dalam kegiatan itu adalah memotivasi peserta didik agar 

mau menerima tantangan dan membimbing peserta didik dalam proses 

memecahkannya. 

Suatu pertanyaan akan menjadi masalah bagi seorang peserta 

didik pada suatu saat, tetapi bukan masalah bagi peserta didik tersebut 

pada saat berikutnya bila peserta didik tersebut telah mengetahui cara 

atau proses mendapatkan penyelesaian masalah tersebut. Soal atau 

pertanyaan akan menjadi masalah bagi seorang peserta didik jika: 
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1. Pertanyaan yang dihadapkan pada seorang peserta didik haruslah 

dapat dimengerti oleh peserta didik tersebut, namun pertanyaan itu 

harus merupakan tantangan baginya untuk menjawabnya; 

2. Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan prosedur rutin 

yang telah diketahui peserta didik. Oleh karena itu faktor waktu 

jangan dipandang sebagai hal yang esensial. 

 (Herman Hudoyo, 2005:124) 

Syarat-syarat suatu soal menjadi soal pemecahan masalah adalah: 

1. Materi prasyarat harus sudah diberikan ke peserta didik; 

2. Algoritma belum diketahui oleh peserta didik; 

3. Penyelesaian terjangkau peserta didik; 

Peserta didik berkehendak untuk menyelesaikannya. 

 Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah  antara lain: 

1. Menunjukkan pemahaman masalah; 

2. Mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah; 

3. Menyajikan masalah secara matematik dalam berbagai bentuk; 

4. Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat; 

5. Mengembangkan strategi pemecahan masalah; 

6. Membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah; 

7. Menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 

Menurut Polya (dalam Herman Hudojo, 2005: 124) terdapat dua 

macam masalah yaitu: 
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1. Masalah untuk menemukan, dapat teoritis atau praktis, abstrak atau 

konkret, termasuk teka- teki. Bagian utama dari suatu masalah 

adalah sebagai berikut: 

a) Apa yang dicari? 

b) Bagaimana data diketahui? 

c) Bagaimana syaratnya? 

Ketiga bagian utama tersebut merupakan landasan untuk dapat 

menyelesaikan masalah jenis ini. 

2. Masalah untuk membuktikan adalah untuk menunjukkan bahwa 

suatu pertanyaan itu benar, salah atau tidak kedua- duanya. Bagian 

utama dari masalah ini adalah hipotesis dan konklusi dari suatu 

teorema yang harus dibuktikan kebenarannya. Kedua bagian utama 

tersebut sebagai landasan utama untuk dapat menyelesaikan 

masalah jenis ini. 

Kemampuan pemecahan masalah harus ditunjang oleh 

kemampuan penalaran, yakni kemampuan melihat hubungan sebab 

akibat. Kemampuan penalaran memerlukan upaya meningkatkan 

kemampuan dan mengamati, bertanya, berkomunikasi, dan 

berinteraksi dengan lingkungan (Oemar Hamalik, 2001: 151 - 152). 

Untuk itu diperlukan beberapa ketrampilan untuk meningkatkan 

kemampuan memecahkan masalah antara lain: 
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1. Memahami masalah 

Memahami masalah merujuk pada: Apa yang diketahui? 

Bagaimana data yang ada dari persoalan tersebut? Bagaimana 

syarat-syaratnya? Apa yang ditanyakan? Informasi apa yang 

mendukung proses pemecahan masalah? 

Dalam pembelajaran kemampuan pemecahan masalah, setelah 

peserta didik diberi masalah maka biarkan peserta didik 

mencermati masalah. Beri kesempatan kepada peserta didik untuk 

bertanya terkait pemahamannya tentang masalah yang akan 

diselesaikan. Pertanyaan yang akan diberikan kepada peserta didik. 

Apakah informasi pada masalah cukup memberi dukungan 

pemecahan masalah? atau informasi yang ada berlebihan? apakah 

yang akan kamu tanyakan? seperti apa gambarannya. 

2. Memilih Pendekatan / Strategi Pemecahan 

Misalkan menggambarkan masalah dalam bentuk diagram, 

memilih dan menggunakan pengetahuan aljabar yang diketahui dan 

konsep yang relevan untuk membentuk model/ kalimat 

matematika. 

3. Menyelesaikan model 

Pada saat melatih peserta didik melaksanakan proses 

pemecahan masalah, ingatkan peserta didik tentang proses inti 

yang harus dilakukan. Sering kali selama proses pemecahan 

masalah peserta didik dihadapkan pada proses perhitungan 
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aritmetik. Bila peserta didik mengalami hambatan dalam proses 

perhitungan aritmetik maka bersiaplah untuk membantunya. 

Mintalah peserta didik untuk mengecek langkah demi langkah 

proses pemecahan masalah. Peserta didik diharapkan mampu 

melakukan operasi hitung secara benar dalam menerapkan strategi 

untuk mendapatkan solusi dari masalah. 

4. Menafsirkan Solusi 

Memperkirakan dan memeriksa kebenaran jawaban, masuk 

akalnya jawaban dan apakah memberikan pemecahan terhadap 

masalah semula. 

Pemberian skor pada kemampuan pemecahan masalah 

matematika mengadopsi penskoran pemecahan masalah yang 

dikemukakan oleh Schoen dan Ochmke, seperti terlihat pada tabel 

berikut. 

Tabel Penskoran Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Skor Memahami 
Masalah 

Memilih 
Strategi 

Penyelesaian 

Menyelesaikan 
Model 

Menafsirkan 
solusi 

0 Salah 
menginterpretas
ikan/ tidak 
memahami 
soal/ tidak ada 
jawaban 

Tidak ada 
rencana 
strategi 
penyelesaian 

Tidak ada 
penyelesaian 
sama sekali 

Tidak ada 
pengecekan 
jawaban/ hasil 

1 Interpretasi soal 
kurang tepat/ 
salah 
menginterpretas
ikan sebagian 
soal/ 
mengabaikan 

Merencanakan 
strategi 
penyelesaian 
yang tidak 
relevan 

Melaksanakan 
prosedur yang 
benar dan 
mungkin 
menghasilkan 
jawaban yang 
benar tetapi 

Ada 
pengecekan 
jawaban/ hasil 
tetapi tidak 
tuntas. 
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kondisi soal salah 
perhitungan/ 
penyelesaian 
tidak lengkap. 

2 Memahami soal 
dengan baik. 

Membuat 
rencana 
strategi 
penyelesaian 
yang kurang 
relevan 
sehingga tidak 
dapat 
dilaksanakan/ 
salah 

Melakukan 
prosedur/ 
proses yang 
benar dan 
mendapatkan 
hasil yang 
benar. 

Pengecekan 
dilaksanakan 
untuk melihat 
kebenaran 
proses. 

3  Membuat 
rencana 
strategi 
penyelesaian 
yang benar 
tetapi tidak 
lengkap. 

  

4  Membuat 
rencana 
strategi 
penyelesaian 
yang benar 
dean mengarah 
pada jawaban 
yang benar. 

  

 Skor maksimal 
2 

Skor maksimal 
4 

Skor maksimal 
2 

Skor maksimal 
2 

Dalam tiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya 

dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi 

(contextual problem) dengan mengajukan masalah-masalah yang 

kontekstual, peserta didik dapat secara bertahap dibimbing untuk 

menguasai konsep-konsep matematika. Disamping itu juga dapat 

memotivasi peserta didik untuk menyenangi matematika karena 

mengetahui keterkaitan dan kegunaan matematika dalam kehidupan 

sehari- hari. 
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d. Model Pembelajaran 

Istilah model pembelajaran dibedakan dari istilah, strategi, metode, 

atau prinsip pembelajaran. Istilah model pembelajaran mempunyai 

makna yang lebih luas daripada suatu strategi, metode, atau prosedur. 

Model pembelajaran memiliki 4 ciri khusus yaitu: 

1. Rasional Teoritik yang logis disusun oleh perancangnya; 

2. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai; 

3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan secara berhasil; 

4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu 

tercapai. 

Yang dimaksud dengan sintaks (pola urutan) dari suatu model 

pembelajaran adalah pola yang menggambarkan urutan, alur, tahap- 

tahap keseluruhan yang pada umumnya disertai dengan serangkaian 

kegiatan pembelajaran. Sintaks (pola urutan) dari suatu model 

pembelajaran tertentu menunjukkan dengan jelas kegiatan-kegiatan apa 

yang harus dilakukan oleh guru/peserta didik. Tiap model pembelajaran 

membutuhkan sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang berbeda. 

e. Model Pembelajaran Konvensional 

Menurut Percival F dan Ellington H (Dalam Sudjarwo, 1998:19) 

pedidikan yang berorientasi pada guru adalah pendidikan yang 

konvensional dimana hampir seluruh kegiatan pembelajaran 
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dikendalikan oleh guru. Keuntungan model pembelajaran konvensional 

adalah memudahkan untuk mengefisiensikan akomodasi dan sumber-

sumber peralatan dan mempermudah penggunaan jadwal yang efektif. 

Sedangkan kelemahan model pembelajaran konvensional antara lain: 

1. Keberhasilan belajarnya sangat bergantung pada ketrampilan dan 

kemampuan guru; 

2. Kemungkinan masih banyak salah interpretasi; 

3. Metode belajar aktual yang akan diterapkan mungkin tidak sesuai 

untuk mengajar ketrampilan dan sikap yang diinginkan; 

4. Pembelajaran cenderung bersikap memberi atau menyerahkan 

pengetahuan dan membatasi jangkauan peserta didik, sehingga 

peserta didik terbatas dalam memilih topik yang disukai dan relevan 

dengan paket ketrampilan yang dipelajari. 

f. Model Pembelajaran Berbasis Portofolio 

Menurut Johnson (dalam Siti Maesuri P, 2003: 12) mendefinisikan 

” a portfolio is a organized collection of avidence accunulated over 

time on a student’s or groups academic progress, achievment, skill and 

attitudes ”. Jadi portofolio merupakan koleksi dari bukti-bukti 

kemajuan peserta didik atau kelompok peserta didik, bukti prestasi, 

ketrampilan dan sikap peserta didik. Dengan kata lain portofolio 

merupakan suatu kumpulan pekerjaan peserta didik dengan maksud 

tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan yang 

ditentukan. 
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Portofolio juga dapat diartikan sebagai suatu wujud benda fisik, 

sebagai suatu proses sosial paedagogis, maupun adjective. Sebagai 

suatu wujud benda fisik portofolio adalah bundel yaitu kumpulan atau 

dokumentasi hasil pekerjaan peserta didik yang disimpan dalam suatu 

bundel. Misalnya hasil tes awal (pre-test), tugas-tugas, catatan 

anekdot, piagam penghargaan, keterangan melaksanakan tugas 

terstruktur, hasil tes akhir (post-test), dan sebagainya. Sebagai suatu 

proses sosial paedagogis, portofolio adalah collection of learning 

experience yang terdapat dalam pikiran peserta didik baik berwujud 

pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Adapun sebagai 

wujud adjective portofolio seringkali disandingkan dengan konsep 

lain, misalnya dengan konsep pembelajaran dan penilaian. Jika 

disandingkan dengan konsep pembelajaran maka dikenal istilah 

pembelajaran berbasis portofolio (portfolio based learning), sedangkan 

jika disandingkan dengan konsep penilaian maka dikenal dengan 

istilah penilaian berbasis portofolio(portfolio based assessment). 

Menurut Eric Digest (2000), " portfolio are used in various 

professions together typical…; art student assamble a portfolio for an 

art class…". Portofolio merupakan kumpulan hasil karya peserta didik 

sebagai hasil belajarnya. Portofolio selain sangat bermanfaat dalam 

memberikan informasi mengenai kemampuan dan pemahaman peserta 

didik serta memberikan gambaran mengenai sikap dan minat peserta 

didik terhadap pelajaran yang diberikan, juga dapat menunjukkan 
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pencapaian atau peningkatan yang diperoleh peserta didik dari proses 

pembelajaran(Stiggins, 1994:20). Melalui model pembelajaran 

portofolio, selain diupayakan dapat membangkitkan minat belajar 

peserta didik secara aktif, kreatif, juga dapat mengembangkan 

pemahaman nilai-nilai kemampuan bepartisipasi secara efektif, serta 

diiringi suatu sikap tanggung jawab. Sebagai suatu inovasi, model 

pembelajaran berbasis portofolio didasari oleh beberapa landasan 

pemikiran sebagai berikut: 

1) Empat Pilar Pendidikan 

Dalam proses pembelajaran tidak seharusnya memposisikan 

peserta didik sebagai pendengar ceramah guru atau dosen laksana 

botol kosong yang diisi dengan ilmu pengetahuan. Peserta didik 

harus diberdayakan agar mau dan mampu untuk memperkaya 

pengalaman belajarnya (learning to do) dengan meningkatkan 

interaksi dengan lingkungannya baik lingkungan fisik, sosial 

maupun budaya sehingga mampu membangun pemahaman dan 

pengetahuannya terhadap dunia di sekitarnya (learning to know) . 

diharapkan hasil interaksi dengan lingkungannya itu dapat 

membangun pengetahuan dan kepercayaan dirinya (learning to be). 

Kesempatan berinteraksi dengan berbagai individu atau kelompok 

yang bervariasi (learning to live together) akan membentuk 

kepribadian untuk memahami kemajemukan dan melahirkan sikap- 
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sikap positif dan toleran terhadap keanekaragaman dan perbedaan 

hidup. 

2) Pandangan Konstruktivisme 

Menurut pandangan konstruktivisme, menganggap semua 

peserta didik mulai dari usia taman kanak-kanak sampai perguruan 

tinggi memiliki gagasan/pengetahuan tentang lingkungan dan 

peristiwa/gejala lingkungan di sekitarnya, meskipun seringkali 

naif/miskonsepsi. Mereka senantiasa mempertahankan 

gagasan/peristiwa ini karena gagasan/peristiwa ini terkait dengan 

pengetahuan awal lain yang sudah dibangun dalam wujud struktur 

kognitif. Dengan demikian arsitek pengubah gagasan/pendapat 

peserta didik adalah peserta didik sendidri dan guru hanya berperan 

sebagai "fasilitator dan penyedia kondisi" supaya proses belajar 

mengajar besa berlangsung. 

3) Democratic Teaching 

Democratic Teaching adalah suatu bentuk upaya menjadikan 

sekolah sebagai pusat kehidupan demokrasi melalui proses 

pembelajaran yang demokratis. Secara singkat dapat dikatakan 

sebagai proses pembelajaran yang dilandasi nilai-nilai demokrasi, 

yaitu penghargaan terhadap kemampuan, menjunjung keadilan, 

menerapkan persamaan kesempatan, dan memperhatikan 

keragaman peserta didik. Dalam praktiknya, para pendidik 

hendaknya memposisikan peserta didik sebagai insan yang harus 
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dihargai kemampuannya dan diberi kesempatan untuk 

mengembangkan potensinya. 

Model pembelajaran berbasis portofolio (MPBP) mengacu pada 

sejumlah prinsip dasar pembelajaran diantaranya: 

1. Prinsip Belajar Peserta didik Aktif 

Proses belajar dengan menggunakan MPBP berpusat pada peserta 

didik, dengan demikian model ini menganut prinsip belajar peserta 

didik aktif. Aktivitas peserta didik hampir di seluruh proses 

pembelajaran meliputi 3 fase yaitu: 

a. Fase Perencanaan Aktifitas Peserta didik 

Kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah 

dengan menggunakan teknik bursa ide. 

b. Fase Kegiatan Lapangan 

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang 

diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi kajian 

kelas. 

c. Fase Pelaporan Aktifitas 

Menyusun data / informasi secara sistematis dan disimpan pada 

sebuah bundel (portofolio sesi dokumentasi) 

2. Kelompok Belajar Kooperatif 

Proses pembelajaran MPBP juga menerapkan prinsip belajar 

kooperatif, yaitu proses pembelajaran berbasis kerjasama baik 

kerjasama antarpeserta didik atau kerjasama antarkomponen- 
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komponen lain di sekolah termasuk kerjasama sekolah dengan orang 

tua peserta didik dan lembaga terkait. 

3. Pembelajaran Partisipatorik 

MPBP juga menganut prinsip dasar pembelajaran partisipatorik, 

sebab melalui model ini peserta didik belajar sambil melakoni. Salah 

satu bentuk pelakonan itu adalah peserta didik belajar hidup 

berdemokrasi, sebab dalam tiap langkah dalam model ini memiliki 

makna yang ada hubungannya dengan praktik hidup berdemokrasi. 

4. Reactive Teaching 

Di sini guru harus dapat menciptakan situasi sehingga materi 

pelajaran selalu menarik dan tidak membosankan. Ciri-ciri guru 

yang reaktif diantaranya adalah: 

a. Menjadikan peserta didik sebagai pusat kegiatan belajar; 

b. Pembelajaran dimulai dengan hal- hal yang sudah diketahui dan 

dipahami peserta didik; 

c. Selalu berupaya membangkitkan motivasi belajar peserta didik 

dengan membuat materi pelajaran sebagai sesuatu hal yang 

menari dan berguna bagi kehidupan peserta didik; 

d. Segera mengenali materi atau metode pembelajaran yang 

membuat peserta didik bosan dan segera bisa menanggulanginya. 

6. Materi Pokok Trigonometri 

a. Identitas trigonometri 

1) Identitas trigonometri dasar satu perbandingan trigonometri  
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Identitas-identitas trigonometri dasar yang 

menghubungkan dengan perbandingan trigonometri yang lain, 

antara lain :  

a) Identitas trigonometri dasar merupakan hubungan 

kebalikan 

(1) sinα = 
αeccos

1  atau 
α

α
sin

1cos =ec  

(2) 
α

α
sec

1cos =  atau 
α

α
cos

1sec =  

(3) 
α

α
cot

1tan =  atau 
α

α
tan

1cot =  

b) Identitas trigonometri dasar merupakan hubungan 

perbandingan  

(1) 
α
αα

cos
sintan =  

(2) 
α
αα

sin
coscot =  

c) Identitas trigonometri dasar yang diperoleh dari hubungan 

Pythagoras 

(1)   1cossin 22 =+ αα

(2)  αα 22 sectan1 =+

(3)  αα 22 cos1cot ec=+

2) Identitas trigonometri dasar dapat digunakan untuk 

menyederhanakan suatu bentuk trigonometri 
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Suatu bentuk trigonometri dapat disederhanakan menjadi 

bentuk yang lebih sederhana dengan menggunakan identitas 

trigonometri dasar untuk menyederhanakannya. 

3) Identitas trigonometri dasar dapat digunakan untuk 

membuktikan kebenaran identitas trigonometri yang lain 

Untuk membuktikan kebenaran dari suatu identitas 

trigonometri dasar dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu : 

a. Cara 1 

Sederhanakan salah satu bentuk ruas (biasanya yang 

memiliki bentuk rumit) sehingga diperoleh bentuk yang 

sama dengan ruas lain 

b. Cara 2 

Sederhanakan masing-masing ruas sehingga diperoleh hasil 

yang sama untuk masing-masing ruas tersebut. 

b. Aturan sinus dan aturan kosinus 

1) Aturan sinus 

Dalam segitiga ABC, perbandingan panjang sisi dengan 

sinius sudut yang berhadapan dengan sisi itu mempunyai nilai 

yang sama. 

C
c

B
b

A
a

sinsinsin
==  

2) Aturan kosinus 

a) Aturan kosinus 
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Pada segitiga ABC berlaku aturan kosinus yang dapat 

dinyatakan dengan persamaan : 

bccba 2222 −+= Acos  

accab 2222 −+= Bcos  

abbac 2222 −+= Ccos  

b) Penggunaan lain aturan kosinus 

Aturan kosinus dapat dipakai untuk menentukan besar 

sudut dalam sebuah segitiga, jika panjang ketiga buah 

sisinya diketahui.  

Jika dalam ABCΔ  diketahui sisi a, sisi b, dan sisi c, 

maka besar sudut-sudut A, B, dan C dapat ditentukan 

melalui persamaan: 

bc
acbA

2
cos

222 −+
=  

ac
bcaB

2
cos

222 −+
=  

ab
cbaC

2
cos

222 −+
=   

c. Luas segitiga 

1) Luas segitiga dengan dua sisi dan satu sudut diketahui 

Luas segitiga ABC 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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bcL
2
1

=  sin A 

acL
2
1

=  sin B 

abL
2
1

=  sin C 

2) Luas segitiga dengan dua sudut dan satu sisi diketahui 

Luas segitiga 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. 

A
CBaL

sin2
sinsin2 ⋅⋅

=  

B
CAbL

sin2
sinsin.2 ⋅

=  

C
BAcL

sin2
sinsin2 ⋅⋅

=  

3) Luas segitiga dengan dua sisi dan sebuah sudut di hadapan sisi 

diketahui 

Jika dalam sebuah segitiga diketahui panjang dua buah 

sisi dan besar sudut di hadapan salah satu sisi, maka luas 

segitiga itu dapat ditentukan melalui langkah-langkah sebagai 

berikut. 

a) Langkah 1 

Tentukan besar sudut-sudut yang belum diketahui dengan 

menggunakan aturan sinus. 
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b) Langkah 2 

Setelah semua sudut diketahui, hitunglah luas segitiga 

dengan menggunakan rumus luas segitiga dengan dua sisi 

dan satu sudut diketahui. 

4) Luas segitiga dengan ketiga sisinya diketahui 

Luas segitiga ABC jika diketahui ketiga sisinya dapat 

ditentukan dengan rumus: 

))()(( csbsassL −−−=  

dengan )(
2
1 cbas ++= = setengah keliling ABCΔ . 

B. Kerangka Berpikir 

 Menurut cara berpikir yang baru, menilai bukan memvonis peserta 

didik dengan harga mati, lulus/gagal. Menilai adalah mencari informasi 

tentang pengalaman belajar peserta didik dan informasi tersebut digunakan 

sebagai balikan untuk membelajarkan mereka kembali. Dalam KBK 

pembelajaran berpusat pada peserta didik sebagai pembangun 

pengetahuan, artinya pembelajaran saat ini berupaya untuk memandirikan 

peserta didik untuk belajar, berkolaborasi, membantu teman mengadakan 

pengamatan dan penilaian diri untuk suatu refleksi yang akan mendorong 

peserta didik membangun pengetahuan sendiri dalam rangka peningkatan 

kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah matematika. Model 

Pembelajaran Berbasis Portofolio merupakan alternatif baru untuk 
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menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menuntut 

keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Berikut ini skema kerangka berpikir: 

 

 

 

 
 
   

 

     
               
 

         

 

 

C. Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Penerapan Model 

Pembelajaran Berbasis Portofolio lebih efektif dibandingkan dengan 

model pembelajaran konvensional pada pencapaian aspek kemampuan 

pemecahan masalah matematika peserta didik kelas X Semester II SMA 

Negeri 6 Semarang pada Materi Pokok Trigonometri Tahun Pelajaran 

2006/2007". 

 

Trigonometri 

Pembelajaran 

Model Pembelajaran 
Konvensional 

Model Pembelajaran Berbasis 
Portofolio

Kemampuan Pemecahan 
Masalah 

Kemampuan Pemecahan 
Masalah 

Ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah peserta 
didik yang dikenai model pembelajaran 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penentuan Objek 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X SMA 

Negeri 6 Semarang tahun pelajaran 2006/2007. 

2. Sampel  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

cluster random sampling. Dengan menggunakan teknik cluster 

random sampling dipilih dua kelas sebagai kelas sampel, yaitu 

kelas X.5 sebagai kelas eksperimen dan kelas X.4 sebagai kelas 

kontrol. 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan model 

pembelajaran berbasis portofolio. 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik kelas X SMA Negeri 6 Semarang 

pada Materi Pokok Trigonometri 

 

36 
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C. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dirancang untuk mengetahui keefektifan model 

pembelajaran berbasis portofolio terhadap kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik . 

Adapun rancangan yang ada dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik cluster 

random sampling, dengan pertimbangan peserta didik mendapat 

materi berdasarkan kurikulum yang sama, peserta didik diajar oleh 

guru yang sama, peserta didik yang menjadi objek penelitian duduk 

pada kelas yang sama, dan pembagian kelas tidak ada kelas 

unggulan. Dipilih dua kelas sebagai kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Kemudian menentukan kelas uji coba di luar sampel 

penelitian. 

2. Setelah ditentukan sampel penelitian, kemudian untuk mengetahui 

apakah sampel penelitian berangkat dari titik tolak yang sama 

maka perlu diadakan uji normalitas data awal dan uji homogenitas 

data awal. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data hasil 

ulangan harian matematika materi pokok logika matematika 

peserta didik SMA Negeri 6 Semarang kelas X semester II. 

3. Menentukan langkah-langkah model pembelajaran portofolio dan 

model pembelajaran konvensional yang dituangkan dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 



 38

4. Melaksanakan model pembelajaran portofolio dan model 

pembelajaran konvensional pada kelas yang menjadi sampel 

penelitian. 

5. Pembagian kelompok ditentukan sebelum pelaksanaan kegiatan 

model pembelajaran portofolio dan model pembelajaran 

konvensional. 

6. Kekurangan waktu dalam kegiatan belajar mengajar dapat diatasi 

dengan menyampaikan materi pembelajaran yang diberikan pada 

pertemuan sebelumnya, sebelum pelaksanaan pembelajaran. 

7. Kemudian menyusun kisi-kisi tes dan menyusun instrumen uji 

coba berdasarkan kisi-kisi yang ada. 

8. Instrumen uji coba diujikan pada kelas uji coba yang sebelumnya 

telah diajarkan materi pokok trigonometri, di mana instrumen 

tersebut akan diujikan sebagai tes kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik pada kelas yang dikenai model pembelajaran 

portofolio dan model pembelajaran konvensional. 

9. Data hasil uji coba instrumen pada kelas uji coba dianalisis untuk 

mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya 

pembeda. 

10. Soal-soal yang memenuhi syarat, kemudian akan dijadikan soal tes 

kemampuan pemecahan masalah pada kelas yang dikenai model 

pembelajaran portofolio dan kelas yang dikenai model 

pembelajaran konvensional. 
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11. Melaksanakan tes kemampuan pemecahan masalah pada kelas 

yang dikenai model pembelajaran portofolio dan kelas yang 

dikenai model pembelajaran konvensional. 

12. Menganalisis data tes kemampuan pemecahan masalah yang 

diambil pada kelas yang dikenai model pembelajaran portofolio 

dan kelas yang dikenai model pembelajaran konvensional. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data nama peserta 

didik yang akan menjadi sampel penelitian ini dan untuk 

memperoleh data nilai ulangan harian peserta didik kelas X 

semester II pada materi pokok logika matematika yang akan 

digunakan untuk uji normalitas data awal dan uji homogenitas data 

awal. 

2. Tes 

Tes digunakan untuk memperoleh data tentang kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik pada materi pokok trigonometri 

dari peserta didik yang menjadi sampel penelitian ini. Tes yang 

digunakan adalah tes berbentuk uraian. 
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E. Metode Penyusunan Perangkat Tes 

Perangkat tes atau instrumen merupakan alat bantu dalam 

memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan soal-

soal dari hasil tes sebagai instrumen. Adapun langkah-langkah yang 

ditempuh dalam penyusunan instrumen adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan tujuan tes. 

2. Menetapkan ruang lingkup tes. 

3. Membuat kisi-kisi soal. 

4. Menentukan jumlah soal dengan mempertimbangkan waktu dan 

kesulitan soal. 

5. Uji coba instrumen. 

6. Menganalisis hasil uji coba yang meliputi analisis validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal. 

7. Mengadakan revisi terhadap soal-soal yang dirasa kurang baik 

dengan mendasarkan pada data yang diperoleh sewaktu uji coba. 

 

F. Metode Analisis Perangkat Tes 

1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi 

Arikunto, 1998:160). Validitas yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah validitas isi dan validitas item soal. Validitas isi telah 

terpenuhi karena dalam penyusunan perangkat tes telah mengacu 
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pada Standar Kompetensi Kurikulum 2004. Untuk menghitung 

validitas item soal digunakan rumus korelasi product moment 

sebagai berikut: 

rxy = 
})(}{)({

))((
2222 yynxxn

yxxyn
∑−∑∑−∑

∑∑−∑  

(Suharsimi Arikunto, 2005:72) 

Keterangan : 

rxy  : koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

n : jumlah peserta didik 

∑ x : jumlah skor item nomor i 

∑ y : jumlah skor total   

∑ xy  : jumlah hasil perkalian antara x dan y 

Kemudian hasil rxy yang didapat dari perhitungan 

dibandingkan  dengan harga tabel r product moment. Harga rtabel 

dihitung dengan taraf signifikansi 5% dan n sesuai dengan jumlah 

peserta didik. Jika rxy  ≥ rtabel , maka dapat dinyatakan butir soal 

tersebut valid. 

Berdasarkan uji coba soal yang telah 

dilaksanakan,diperoleh rtabel = 0,296. Jadi, item soal dikatakan valid 

jika rxy > 0,296. Hasil uji coba dari 5 soal diperoleh 5 soal yang 

valid. Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran. 
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2. Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Suharsimi 

Arikunto, 1998:170). Untuk perhitungan reliabilitas dalam 

penelitian ini digunakan rumus sebagai berikut: 

r11 = ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
∑

2

2

1
1 t

i

n
n

σ
σ

 

  Keterangan :  

  r11 : Reliabilitas tes 

  n : Jumlah item soal 

   : jumlah varians skor tiap-tiap item ∑ 2
iσ

   : varians total 2
tσ

  Rumus varians: 

  

( )

n
n
x

x∑ ∑−
=

2
2

2σ  

  ( Arikunto, 1999: 109 ) 

 Kemudian hasil r11 yang didapat dari perhitungan 

dibandingkan dengan harga tabel r product moment. Harga rtabel 

dihitung dengan taraf signifikasi 5 % dan k sesuai dengan jumlah 

butir soal. Jika r11  r≥ tabel , maka dapat dinyatakan bahwa butir soal 

tersebut reliabel. 
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 Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh r11 = 0,902 dan 

rtabel = 0,296. Jelas  r11 > rtabel , sehingga dapat disimpulkan bahwa 

instrumen tersebut reliabel. Perhitungan selengkapnya terdapat 

pada lampiran. 

3. Tingkat Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak 

terlalu sukar (Suharsimi Arikunto, 2005:207). Tingkat kesukaran 

soal dapat digolongkan dalam 3 kriteria, yakni mudah, sedang, atau 

sukar.  

 Untuk menginterpretasikan tingkat kesukaran digunakan 

tolok ukur sebagai berikut. 

a. Jika jumlah responden gagal ≤  27 %, soal mudah; 

b. Jika jumlah responden gagal 28 % - 72 %, soal sedang; 

c. Jika jumlah responden gagal ≥  73 %, soal sukar; 

 Oleh karena skor butir item bersifat tidak mutlak, maka 

ketentuan yang benar dan yang salah juga bersifat tidak mutlak. 

Ketidakmutlakan tersebut dapat ditentukan oleh penyusun tes atau 

penguji sendiri ( Arifin, 1991:135 ). 

 Berdasarkan hasil uji coba dari 5 soal diperoleh semua soal 

sedang. Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran. 

4. Daya Pembeda 

 Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara peserta didik yang pandai (berkemampuan 
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tinggi) dengan peserta didik yang berkemampuan rendah 

(Suharsimi Arikunto, 2005:211). Untuk menentukan daya pembeda 

soal untuk tes yang berbentuk uraian menggunakan rumus uji t, 

yaitu: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−

+

−
=

∑ ∑
)1(

)(
2
2

2
1

ii nn
xx

MLMHt   

Keterangan: 

MH  : rata-rata dari kelompok atas 

ML  : rata-rata dari kelompok bawah 

∑ 2
1x   : jumlah kuadrat deviasi individual kelompok atas 

∑ 2
21x   : jumlah kuadrat deviasi individual kelompok bawah 

ni  : 27 % x n, n adalah jumlah peserta tes 

 Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan ttabel , dk = (n1-1) 

+ (n2 - 1) dan tabelhitung ttjika >= %,5α , maka daya beda soal 

tersebut signifikan. ( Arifin, 1991: 141) 

 Berdasarkan hasil uji coba dari 5 soal, dengan ttabel = 1, 72 

maka diperoleh semua soal memiliki daya beda yang signifikan. 

Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran. 
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G. Metode Analisis Data 

1. Pengujian Pendahuluan 

a. Uji Normalitas Data Awal 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah 

sampel yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal 

atau tidak. Hipotesis yang digunkan adalah: 

Ho  : Data berdistribusi normal 

Ha  : Data tidak berdistribusi normal 

Hipotesis di atas dapat diuji dengan menggunakan 

statistik chi-kuadrat, adapun langkah-langkah uji chi-kuadrat 

adalah sebagai berikut. 

1) Data disusun dalam tabel distribusi frekuensi 

Tabel distribusi frekuensi dapat dibuat dengan langkah 

sebagai berikut. 

a) Tentukan rentang, yaitu data terbesar dikurangi data 

terkecil. 

b) Tentukan banyak kelas yang diperlukan. 

c) Tentukan panjang kelas. 

Panjang kelas p dapat dicari dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 p = 
kelasbanyak

gren tan  

(Sudjana, 2002:47) 

d) Pilih ujung bawah kelas interval pertama. 
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e)  Setelah memperoleh panjang kelas, kemudian susun 

kelas interval sesuai dengan panjang kelas yang 

diperoleh. 

2) Menghitung rata-rata dan simpangan baku dengan rumus 

sebagai berikut 

Nilai rata-rata: 

 x  = 
∑
∑

i

ii

f
xf

 

(Sudjana, 2002:70) 

Keterangan: 

x  : Nilai rata-rata 

k : Banyaknya kelas interval 

i : 1, 2, 3, …, k. 

fi : Frekuensi yang sesuai dengan tanda kelas xi

xi : Nilai tengah kelas interval ke-i 

Nilai simpangan baku: 

2s  = 
( )

1

2

−

−∑
n

xxf ii  

(Sudjana, 2002:95) 

Keterangan: 

s : Nilai simpangan baku 

s  : Nilai varians 2

x  : Nilai rata-rata 
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fi : Frekuensi yang sesuai dengan tanda kelas xi 

xi : Nilai tengah kelas interval ke-i 

n : Jumlah frekuensi yang sesuai dengan tanda kelas xi 

3) Menentukan harga z di setiap batas kelas Xi  dengan rumus: 

z = 
s

xxi −  

(Sudjana, 2002:99) 

Keterangan:  

z  : Nilai standar kelas interval ke-i 

xi : Nilai tengah kelas interval ke-i 

x  : Nilai rata-rata 

s : Nilai simpangan baku 

4) Menghitung frekuensi yang diharapkan (Oi) dengan cara 

mengalihkan besarnya ukuran sampel dengan luar daerah di 

bawah kurva normal yang bersangkutan. 

5) Menghitung statistik chi-kuadrat dengan menggunakan 

rumus: 

( )∑
=

−
=

k

i i

ii
hitung

E
EO

1

2
2χ  

)1)(1(
22

−−= ktabel αχχ  

   (Sudjana, 2002:273) 
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   Keterangan: 

hitung
2χ   : Distribusi chi-kuadrat 

Oi  : Frekuensi yang diharapkan 

Ei  : Frekuensi pengamatan 

Kriteria pengujian: 

Ho ditolak jika    hitung
2χ ≥ tabel

2χ

b. Uji Homogenitas Data Awal 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian berada pada titik 

kondisi yang sama. Uji homogenitas disebut juga uji kesamaan 

varians. 

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

Ho  :    
2
2

2
1 σσ =

Ha  :   
2
2

2
1 σσ ≠

Keterangan:  

1σ  : Varians nilai data awal kelas yang dikenai pembelajaran 

 portofolio 

2σ : Varians nilai data awal kelas yang dikenai model 

 pembelajaran konvensional. 

Homogenitas data awal dapat dianalisis dengan 

menggunakan statistik F, dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut. 
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Fhitung = 
TerkecilVarians
TerbesarVarians   

Ftabel = F ([ ]212
1 ,, vvα )   

(Sudjana, 2002:250) 

Keterangan: 

Fhitung : Distribusi F 

S1
2  : Varians nilai data awal kelas eksperimen 

S2
2  : Varians nilai data awal kelas kontrol 

n1  : Jumlah peserta didik kelas eksperimen 

n2  : Jumlah peserta didik kelas kontrol 

v1  : Derajat kebebasan dari varians terbesar 

v2  : Derajat kebebasan dari varians terbesar 

Kriteria pengujian: 

Ho ditolak jika Fhitung  F≥ tabel 

2. Uji Tahap Akhir 

a. Uji Normalitas Data Kemampuan pemecahan masalah 

Langkah-langkah pada uji normalitas data kemampuan 

pemecahan masalah sama seperti langkah-langkah pada uji 

normalitas sampel. 

b. Uji Kesamaan Varians Data Kemampuan pemecahan masalah 

Hipotesis yang akan diujikan adalah: 

Ho  :    
2
2

2
1 σσ =

Ha  :   
2
2

2
1 σσ ≠
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Hipotesis di atas dapat diuji dengan menggunakan 

statistik F, dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Fhitung = 
TerkecilVarians
TerbesarVarians   

Ftabel = F ([ ]212
1 ,, vvα )   

(Sudjana, 2002:250) 

Keterangan: 

Fhitung : Distribusi F 

S1
2  : Varians nilai data awal kelas eksperimen 

S2
2  : Varians nilai data awal kelas kontrol 

n1  : Jumlah peserta didik kelas eksperimen 

n2  : Jumlah peserta didik kelas kontrol 

v1  : Derajat kebebasan dari varians terbesar 

v2  : Derajat kebebasan dari varians terbesar 

Kriteria pengujian: 

Ho ditolak jika Fhitung  F≥ tabel 

c. Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis yang 

dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu apakah kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik yang dikenai model 

pembelajaran portofolio lebih efektif daripada kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik yang dikenai model 

pembelajaran konvensional. 
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Hipotesis yang akan diujikan adalah: 

Ho  :  21 μμ ≤   

Ha  : 21 μμ >  

Hipotesis di atas dapat diuji dengan menggunakan 

statistik t (uji pihak kanan), dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

1) Jika 21 σσ = , rumus yang digunakan adalah: 

thitung = 

21

21

11
nn

S

XX

+

−  dengan, S = 2

2
)1()1(

21

2
22

2
11

−+
−+−

nn
SnSn  

   ttabel = t  ( )[ ]2,1 21 −+− nnα

(Sudjana, 2002:245) 

Keterangan : 

thitung : Distribusi Student 

1X  :rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik pada kelompok eksperimen 

2X  :  nilai rata-rata kelompok kontrol 

1n    :  banyaknya peserta didik kelompok eksperimen 

2n   :  banyaknya peserta didik kelompok control 

2
1S   :  varians kelompok eksperimen 

    :  varians kelompok kontrol 2
2S

   S 2  :  varians gabungan nilai data awal 
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   Kriteria pengujian: 

Ho diterima jika thitung < ttabel 

2) Jika 21 σσ ≠ , rumus yang digunakan adalah: 

t hitung = 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−

2

2
2

1

2
1

21

n
s

n
s

XX
 

ttabel = 
21

2211

ww
twtw

+
+ , di mana = 1w

1

2
1

n
s , = 2w

2

2
2

n
s , t1 = 

t )  dan t( ) ( 11 1
, −− nα )2 = t  ( ) ( 11 2

, −− nα

(Sudjana, 2002:246) 

Keterangan : 

thitung : Distribusi Student 

1X  : rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik 

   pada kelompok eksperimen 

2X  :  nilai rata-rata kelompok kontrol 

1n    :  banyaknya peserta didik kelompok eksperimen 

2n   :  banyaknya peserta didik kelompok kontrol 

2
1S   :  varians kelompok eksperimen 

    :  varians kelompok kontrol 2
2S

   S 2  :  varians gabungan nilai data awal 

 Kriteria pengujian:  

 Ho ditolak jika thitung ≥  ttabel. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini adalah hasil studi 

lapangan untuk memperoleh data dengan teknik tes setelah dilakukan suatu 

pembelajaran yang berbeda antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih efektif manakah 

antara model pembelajaran berbasis portofolio dengan model pembelajaran 

konvnesional pada pencapaian aspek kemampuan pemecahan masalah 

matematika pada materi pokok trigonometri pada peserta didik SMA Negeri 6 

Semarang.  

1. Pelaksanaan Pembelajaran 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang terbagi dalam 

2 kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kegiatan 

penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai Mei 2007 pada peserta 

didik kelas X.5 sebagai kelompok eksperimen dan kelas X.4 sebagai 

kelompok kontrol. Sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan, peneliti 

menentukan materi pelajaran dan menyusun rencana pembelajaran. Materi 

pokok yang dipilih adalah trigonometri. Pembelajaran yang digunakan 

pada kelompok eksperimen menggunakan model pembelajaran berbasis 

portofolio, sedangkan kelompok kontrol dengan model pembelajaran 

konvensional. 

54 
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2. Analisis Tahap Awal 

a. Uji normalitas  

Pengujian kenormalan distribusi populasi digunakan uji chi 

kuadrat. Nilai awal yang digunakan untuk menguji normalitas 

distribusi populasi adalah nilai ulangan harian peserta didik kelas X. 

semester II pada materi logika matematika. Berdasarkan penghitungan 

uji normalitas diperoleh untuk kelas X.4 , untuk kelas X.5 

, dan . Karena  maka dapat 

dikatakan bahwa data untuk populasi pada penelitian ini yaitu kelas 

eksperimen dan kontrol berdistribusi normal. 

17,22 =hitungχ

58,22 =hitungχ 49,92 =tabelχ 22
hitungtabel χχ >

b. Uji kesamaan dua varians (Uji homogenitas) 

Uji Homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data nilai 

awal mempunyai varians yang sama (homogen). 

Suatu populasi dikatakan homogen jika . Dari perhitungan 

diperoleh  dan 

hitungtabel FF >

0604,1=hitungF 83.1=tabelF  maka dikatakan bahwa 

populasi tersebut homogen. Artinya kelas eksperimen dan kelas 

kontrol yang nantinya akan dipilih, dalam keadaan yang sama.  

3. Analisis uji hipotesis  

 Untuk kelompok eksperimen dipilih kelas X.5 dan untuk kelas 

kontrol dipilih kelas X.4. 
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a. Uji normalitas  

 Berdasarkan penghitungan uji normalitas diperoleh untuk kelas 

eksperimen  dan. . Karena  

maka dapat dikatakan kelompok eksperimen berdistribusi normal. 

Untuk kelompok kontrol  dan. Karena 

 maka dapat dikatakan kelompok kontrol berdistribusi 

normal. 

9511.42 =hitungχ 49.92 =tabelχ 22
hitungtabel χχ >

1688.22 =hitungχ 49,92 =tabelχ

22
hitungtabel χχ >

b. Uji Homogenitas Data Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika 

Berdasarkan perhitungan hasil penelitian diperoleh varians 

( )2s untuk kelas ekperimen  sedangkan untuk kelas 

kontrol diperoleh  sehingga diperoleh  dan 

untuk 

789.1312
1 =s

529.1532
2 =s 16,1=hitungF

=tabelF 83,1)43,43(025,0 =F . Kriteria pengujian H0 diterima jika 

. tabelhitung FF <

Karena F hitung < Ftabel maka H0 diterima, artinya ada kesamaan 

varians antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol atau dapat 

dikatakan kedua kelompok homogen. 

c. Uji perbedaan rata-rata (Uji pihak kanan) 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji 

perbedaan dua rata-rata antara kelompok ekperimen dan kelompok 

kontrol. Uji ini sering disebut uji t. 
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Berdasarkan perhitungan hasil penelitian diperoleh  

dan 

696.1=hitungt

( )( ) 66.18695,0 == tttabel . Kriteria pengujian Ho diterima jika 

. Karena pada penelitain ini  maka Htabelhitung tt < tabelhitung tt > a diterima.  

Karena pada penelitain ini  maka Htabelhitung tt > a diterima, artinya 

kelompok ekperimen lebih baik daripada kelompok kontrol.  

d. Hasil observasi pengelolaan pembelajaran oleh guru 

Berdasarkan hasil observasi pengelolaan pembelajaran oleh guru 

pada kelas eksperimen selama pembelajaran diperoleh data sebagai 

berikut. 

NO Aspek yang Diamati SKOR 

  Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

1. 
Guru menyampaikan maksud dari 

pembelajaran dan peserta  didik 

menanggapi secara aktif. 

 

3 

 

3 

 

3 

2. Guru menyampaikan motivasi 

kepada peserta  didik.  

 

3 

 

3 

 

3 

3. Guru memunculkan permasalahan 

yang terkait dengan trigonometri. 

 

3 

 

4 

 

4 

4. Guru membimbing peserta  didik 

dalam membagi kelompok kecil 

di kelas. 

 

3 

 

3 

 

3 

5. Guru membimbing peserta  didik 

melakukan kerja kelompok. 

 

3 

 

3 

 

3 

6. Guru membimbing peserta  didik 

memecahkan suatu masalah 

matematika. 

 

2 

 

4 

 

4 

7. Guru membimbing peserta  didik 

untuk menyajikan hasil kerja 

kelompok di depan kelas serta 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 
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menjawab pertanyaan yang 

diajukan temannya. 

8. Guru menjelaskan kembali materi 

yang telah dipresentasikan. 

 

3 

 

3 

 

4 

9. Guru memberi pujian kepada 

kelompok yang telah berhasil dan 

memberi penguatan kepada 

kelompok yang belum berhasil. 

 

2 

 

2 

 

3 

SKOR TOTAL 24 27 31 

PERSETASE RATA-RATA 66,67 % 75 % 86,11 % 

Terlihat dari tabel di atas, terlihat bahwa guru sudah baik dalam 

mengelola pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Hal ini terlihat dari 

peserta didik yang telah memformulasikan gagasan tertulis pada 

pencapaian aspek permasalahan yang telah diberikan guru. Mereka 

juga saling bertanya, menjelaskan, berdiskusi serta memberi tanggapan 

atau pendapat secara lisan pada pencapaian aspek semua pertanyaan 

yang diajukan teman yang lain. 

e. Hasil observasi aktivitas peserta didik 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas peserta didik pada kelas 

eksperimen selama pembelajaran langsung diperoleh data sebagai 

berikut: 

SKOR 

NO Aspek yang Diamati Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

1. Penuh perhatian dalam belajar 

matematika, baik secara 

kelompok maupun individu. 

3 4 4 

2. Cepat mengkondisikan dalam 

membentuk kelompok 

3 4 4 

3. Mau berbagi dengan anggota 3 3 4 
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kelompok. 

4. Peserta  didik bersifat fleksibel 

dan terbuka. 

2 3 3 

5. Melakukan kerjasama secara 

aktif dan terarah 

2 2 3 

6. Mencari tahu kepada teman/ 

guru tentang hal-hal yang 

kurang dimengerti 

2 2 2 

7. Respon positif pada 

pencapaian aspek peserta  

didik yang melakukan 

presentasi: bertanya, memberi 

tangggapan, menyanggah. 

3 3 4 

8. Mampu menerima pendapat, 

sanggahan dari peserta  didik 

lain 

2 3 3 

9. 

 

 Mampu menyelesaikan tugas 

dalam kelompok 

2 3 4 

10. Peserta  didik mendapatkan 

kesempatan untuk melakukan 

refleksi 

3 3 3 

SKOR TOTAL 25 30 34 

PERSETASE RATA-RATA 62.5 % 75 % 85 % 

Terlihat dari tabel di atas, aktivitas peserta didik makin baik pada 

tiap pertemuan. Guru dalam memberi umpan balik juga belum 

sepenuhnya ditanggapi peserta didik secara baik. Namun demikian 

sikap peserta didik dalam mengerjakan tugas sudah baik. Aktivitas 

guru ketika memberi petunjuk atau sumber yang dapat membantu 

pekerjaan peserta didik sudah baik. Guru juga sudah memberikan 

waktu yang cukup bagi peserta didik untuk mengerjakan tugas dan 

memberikan bimbingan, dorongan kepada peserta didik untuk 

mengerjakan tugas. 
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B. Pembahasan 

Pada analisis tahap awal yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh 

data yang menunjukkan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol yang 

diambil mempunyai varians yang homogen. Hal ini berarti sampel berasal dari 

kondisi atau keadaan yang sama yaitu pengetahuan awal yang sama.  

Pengetahuan awal yang sama dalam penelitian ini diketahui dari nilai 

ulangan harian peserta didik kelas X.4 dan X.5 semester II pada materi logika 

matematika. Karena peserta didik belum diberi perlakuan, maka untuk 

mengetahui kemampuan awal digunakan nilai ulangan harian pada materi 

sebelumnya yaitu logika matematika. Pada kelompok eksperimen diberi 

perlakuan berupa pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis portofolio pada materi trigonometri. Setelah 

pembelajaran selesai, kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol diberi 

tes akhir yang sama. 

Proses Pembelajaran Pada Kelompok Eksperimen  

Pembelajaran yang dilaksanakan pada kelompok eksperimen adalah 

Model Pembelajaran Berbasis Portofolio. Dalam pelaksanaan penelitian ini 

waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 kali pertemuan (6 jam 

pelajaran). Pelaksanaan pembelajaran pada kelompok eksperimen pada 

awalnya mengalami hambatan. Baik dari peserta didik maupun guru masih 

merasa canggung dalam proses pembelajaran. Pada pembelajaran I peserta 

didik masih gaduh dalam melakukan kerja kelompok, sehingga menyita waktu 

untuk tahapan proses pembelajaran berikutnya. Hambatan juga terjadi pada 
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tahap penularan, karena dalam proses penguasaaan materi atau pemecahan 

masalah dalam kerja kelompok masih didominasi oleh peserta didik yang 

berkemampuan tinggi dan sebagian peserta didik hanya menyalin pekerjaan 

teman yang berkemampuan tinggi sehingga hasil proses pembelajaran kurang 

optimal. 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas peserta didik selama proses 

pembelajaran berlangsung dari pertemuan I sampai dengan pertemuan III 

menunjukkan bahwa persentase aktivitas peserta didik terus meningkat dalam 

setiap proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penerapan 

Model Pembelajaran Berbasis Portofolio aktivitas peserta didik menjadi lebih 

baik. Tahapan pembelajaran yang diterapkan menuntut peserta didik untuk 

selalu melakukan kegiatan, berinteraksi satu sama lain dan mengembangkan 

kemampuan komunikasi dan kemampuan pemecahan masalah. Pada 

pembelajaran I aktivitas peserta didik masih kurang baik, peserta didik banyak 

yang bingung dengan tugas yang diberikan, tanggung jawab dan model 

pembelajaran yang diterapkan. Pada proses pembelajaran berikutnya 

kegaduhan semakin berkurang dan rasa tanggung jawab serta aktivitas peserta 

didik dalam bertanya, menjelaskan, bekerjasama dan berdiskusi juga 

meningkat. Hasil itu diikuti oleh rasa percaya diri, kemampuan peserta didik 

menemukan ide-ide dalam menyelesaikan masalah yang menjadi tugas setiap 

peserta didik, dan kemampuan peserta didik dalam tahap penularan materi dan 

presentasi hasil karya. 
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Persentase kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran untuk setiap 

pembelajaran juga mengalami peningkatan. Kekurangan dan hambatan dari 

pembelajaran sebelumnya dikoreksi oleh guru sehingga tidak terjadi pada 

pembelajaran berikutnya. Pengalaman dalam pembelajaran I yaitu kegaduhan 

pada saat bekerja kelompok tidak terulang lagi pada pembelajaran berikutnya. 

Hal ini karena guru memotivasi peserta didik dan memberikan petunjuk proses 

pembelajaran dengan baik. 

Pada kelas eksperimen diberi sedikit pengetahuan tentang trigonometri, 

lalu mereka diberikan masalah yang berhubungan dengan trigonometri yang 

belum pernah diberikan guru sebelumnya, kemudian para peserta didik 

menerapkan semua pengetahuan yang telah diterimanya untuk menyelesaikan 

masalah baru yang belum pernah mereka temui.  

Proses Pembelajaran Pada Kelompok Kontrol 

Pembelajaran yang dilakukan pada kelompok kontrol adalah model 

pembelajaran konvensional yaitu dengan metode ceramah, tanya jawab, dan 

pemberian tugas. Dalam proses pembelajaran ini guru menjelaskan materi 

secara urut dan kadang-kadang memberi waktu peserta didik untuk bertanya 

dan mencatat. Selanjutnya, guru memberikan beberapa contoh soal latihan 

untuk dikerjakan di buku latihan. Guru membahas soal yang diberikan dengan 

meminta beberapa peserta didik untuk mengerjakan di papan tulis. Guru 

memberikan kesempatan bertanya kepada peserta didik yang belum paham. 

Pada akhir pembelajaran, guru membantu peserta didik merefleksikan kembali 

materi yang telah dipelajari kemudian memberikan PR. 
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Pada proses pembelajaran ini pada awalnya membuat peserta didik 

menjadi lebih tenang. Peserta didik duduk dan memperhatikan guru 

menerangkan materi pelajaran. Hal semacam ini menjadikan guru sulit 

memahami pemahaman peserta didik, karena peserta didik yang belum paham 

tidak mau bertanya. 

Permasalahan lain yang dihadapi oleh peserta didik adalah tentang 

kemampuan peserta didik dalam memahami dan memecahkan masalah. 

Karena pembelajaran tidak menggunakan sistem kelompok maka masalah 

yang diberikan harus diselesaikan sendiri. Oleh karena itu pemahaman peserta 

didik dalam memahami arti atau maksud soal yang diberikan oleh guru dan 

kecepatan berhitung agak lambat, sehingga setiap kali pertemuan tidak dapat 

memberikan evaluasi. 

Kelebihan Model Pembelajaran Berbasis Portofolio pada penelitian ini 

antara lain. 

1) Portofolio dapat menolong guru membakukan dan mengevaluasi 

kemampuan dan pengetahuan peserta didik sesuai dengan harapan tanpa 

mengurangi kreativitas peserta didik di kelas serta dapat menolong peserta 

didik untuk lebih bertanggungjawab pada pencapaian aspek apa yang 

mereka kerjakan. 

2) Penilaiannya akan lebih kompleks dibandingkan dengan penilaian 

tradisional. 

3) Memungkinkan peran aktif dalam proses penilaian, dan memberikan 

kesempatan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. 
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4) Dapat mengklarifikasi dan mengidentifikasi program pembelajaran serta 

memungkinkan untuk mendokumentasikan “pemikiran” disamping 

pengembangan program. 

5) Pengukuran dilakukan berdasarkan evidence peserta didik yang asli 

sehingga memungkinkan peserta didik melakukan penilaian diri sendiri 

(self-evaluation), refleksi, dan pemikiran yang kritis (critical thinking). 

6) Portofolio memungkinkn pengukuran yang fleksibel yang bergantung pada 

indikator pencapaian hasil yang telah ditentukan. 

7) Portofolio memungkinkan guru dan peserta didik secara bersama-sama 

bertanggungjawab untuk merancang proses pembelajaran dan untuk 

mengevaluasi kemajuan belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

8) Dalam model pembelajaran berbasis portofolio peserta didik mendapatkan 

penghargaan atas usaha mereka. 

Kelemahan Model Pembelajaran Berbasis Portofolio pada penelitian ini 

antara lain. 

1) Proses pembelajaran berbasis portofolio memerlukan waktu yang lebeh 

banyak. 

2) Penilaian portofolio nampak kurang reliabel jika dibandingkan penilaian 

yang menggunakan angka seperti ulangan harian, ulangan umum maupun 

ujian akhir nasional yang menggunakan tes. 

3) Guru memiliki kecenderungan untuk memperhatikan hasil akhir, hal ini 

menunjukkan bahwa proses penilaiantidak mendapat perhatian 

sewajarnya. 
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4) Guru menganggap segalanya tahu peserta didik selalu dianggap sebagai 

objek yang harus dididik dan diberi tahu. 

5) Model pembelajaran ini sulit dilaksanakan di sekolah. 

6) Pada model pembelajaran ini tidak tersedia kriteria penilaian, sehingga 

guru sendiri yang menentukan kriteria penilaian. 

7) Perlunya tempat penyimpanan yang memadai apalagi jika jumlah peserta 

didik banyak. 

Hambatan yang dihadapi oleh Peneliti antara lain. 

1) Kurangnya waktu yang diberikan oleh guru matematika sehingga 

mengakibatkan hasil penelitian kurang optimal. 

2) Sulitnya peserta didik untuk diajak bekerjasama. 

3) Sulitnya peneliti melaksanakan model pembelajaran berbasis portofolio 

karena model pembelajaran ini belum pernah dilaksanakan. 

4) Terbatasnya pengetahuan peserta didik dalam memecahkan masalah 

matematika. 

5) Terbatasnya pengetahuan peneliti tentang model pembelajaran yang akan 

digunakan. 

Setelah dilakukan pembelajaran pada kelompok eksperimen dengan 

menggunakan model pembelajaran berbasis portofolio dan kelompok kontrol 

menggunakan model pembelajaran konvensional terlihat bahwa kemampuan 

pemecahan masalah matematika kedua kelompok tersebut berbeda secara 

nyata/signifikan. Hal ini terlihat dari hasil uji t yaitu  dan 

 karena  berarti H

696.1=hitungt

( )( ) 66.18695,0 == tttabel tabelhitung tt > 0 ditolak. Maka dapat 
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dikatakan bahwa model pembelajaran berbasis portofolio lebih efektif 

daripada model pembelajaran konvensional pada pencapaian aspek 

kemampuan pemecahan masalah matematika pada materi trigonometri peserta 

didik X Semester II SMA Negeri 6 Semarang Tahun Pelajaran 2006/2007. 

Terjadinya perbedaan ini dikarenakan adanya penggunaan model 

pembelajaran berbasis portofolio pada kelompok eksperimen. 

 



 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Model pembelajaran didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktivatas pembelajaran 

Portofolio diartikan sebagai suatu kumpulan pekerjaan peserta didik 

dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan 

yang ditentukan. Model pembelajaran berbasis portofolio adalah suatu model 

pembelajaran yang berisikan kumpulan karya/dokumen peserta didik yang 

tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang diambil selama proses 

pembelajaran dan dirancang untuk membantu peserta didik memahami teori 

secara mendalam. 

Sedangkan Pemecahan masalah adalah proses menerapkan 

pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam situasi baru yang 

belum dikenal. Sedangkan kemampuan pemecahan masalah adalah suatu 

kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam proses pemecahan masalah. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan melalui penelitian 

eksperimen dengan penerapan model pembelajaran berbasis portofolio pada 

67 
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peserta  didik kelas X SMA Negeri 6 Semarang dapat diambil simpulan 

sebagai berikut. 

1. Adanya peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika peserta  

didik kelas X SMA Negeri 6 Semarang pada materi pokok trigonometri 

melalui model pembelajaran berbasis portofolio. Hal tersebut dapat dilihat 

dari hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematika yang diberikan 

mengalami peningkatan. 

2. Dengan menggunakan model pembelajaran berbasis portofolio ternyata 

hasil kemampuan pemecahan masalah matematika peserta  didik 

meningkat, hal tersebut dapat dilihat antara lain: 

a. Peserta  didik dapat membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru. 

b. Diskusi dapat berjalan dengan lancar dan peserta  didik dapat berperan 

dalam diskusi. 

c. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang diberikan oleh 

guru. 

Pada materi trigonometri melalui model pembelajaran berbasis 

portofolio, hasil belajar pada aspek kemampuan pemecahan masalah berbeda 

secara nyata dengan hasil belajar pada aspek kemampuan pemecahan masalah  

dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Perbedaan hasil 

belajar ini disebabkan karena pada pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran berbasis portofolio lebih ditekan pada belajar mandiri, 
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bekerjasama dan presentasi sehingga berpegaruh terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematika peserta  didik. Sedangkan pada metode 

konvensional peserta  didik hanya dituntut menyelesaikan masalah baik secara 

individu atau kelompok. Proses pembelajaran ini lebih menitikberatkan guru 

sebagai motivator dan fasilitator agar peserta  didik mau mengerjakan 

tugasnya.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti dapat 

mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya guru dapat menerapkan pembelajaran dengan model 

pembelajaran berbasis portofolio serta mengembangkan berbagai aktivitas 

dan kreatifitas peserta  didik dalam pembelajaran. 

2. Guru dapat memvariasikan model pembelajaran portofolio dengan metode 

lainnya sehingga diperoleh metode yang lebih sesuai karakteristik pokok 

bahasan dan kondisi peserta  didik. 

3. Bagi semua pihak yang berkompeten diharapkan untuk mengembangkan 

penelitian ini, baik sebagai penelitian lanjutan maupun penelitian lain dari 

model pembelajaran berbasis portofolio, sehingga model pembelajaran 

baru tersebut dapat berkembang di tanah air tercinta ini. 

Dengan saran tersebut di atas diharapkan semoga dapat bermanfaat 

bagi peneliti, pembaca, dan dunia pendidikan pada umumnya. 
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DAFTAR NAMA PESERTA TES UJI COBA PENELITIAN 

 
NO NAMA 
1 AJI SETYA WIRAWAN 
2 ALAIX MUNA KAMALA 
3 ANDHIKA PUTRAUTAMA 
4 ANGGA PRAMUDYA 
5 ANINDITYA MONALA PAKPAHAN 
6 ANITA RIZKY KURNIAWATI 
7 ANITYO SUSILO UTOMO 
8 ARDILA AJI SETIABUDI 
9 AULIA RAHMAN 
10 BUNGA HOETAMI 
11 CHANDRA RAMADHAN PUTRA 
12 CINDY VERA SEPVANIA 
13 DEVIA NUR CANDRA 
14 DIAN YULIANINGRUM 
15 DOFA RISKA WIBOWO 
16 DWI SIGIT ANJAR PRASETYO 
17 ECI NUR VIVIANA 
18 ELA CAHYANINGRUM 
19 ENDAH KRISCAHYANI 
20 FAMIESA FIRLANA 
21 FINNY AGUNG DWI LAKSONO 
22 FITRI ANA CHOIRIYANTO 
23 HILDA NENCY AVIANA 
24 INAYA RACHMAWATI 
25 ISRA SARI DORAYA 
26 JUNESYA PRAVITA DEWI 
27 KRISTANTY YUNITASARI 
28 MARETA DEVI KAMBALI 
29 MOEHAMMAD ALGHOZALY  H 
30 NANDA DEVI TRISNA YUSLIA 
31 NUR FITRIYANI 
32 NURSETA YUDMAWATI 
33 NURUL DIYAN ADITYA 
34 NUZLIA RAHDINI 
35 PULUNG WIJAYA 
36 RACHMAT ARIF SANTOSO 
37 RANDYTIA AKBAR 
38 RATNA HAPSARI 
39 RENY DYAH FEBRIYANTI 
40 SINDU SENA SANTOSO 
41 TUT WURI HANDAYANI 
42 YAYU YULIANINGSIH 
43 YULMANIAR AULIA SUKMA R 
44 ZULFIKAR LUTHFI SUTARTO 
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DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELOMPOK KONTROL DAN 

EKSPERIMEN 

 

 

NO NAMA  PESERTA DIDIK 
KELOMPOK KONTROL 

1 ADETYAS NENY LESTARI 
2 AHLAN FIRDAUS 
3 ALIYYA RAHMA SARI 
4 ANGGA PRADIPTA UTAMA 
5 ASTRI KUSUMANINGTIAS 
6 ATIKA NABILA 
7 CHRISTIA VENCY 
8 DAYU PERMATASARI 
9 DENA MULYANI 

10 DENY WIJAYANTI 
11 DEWI MULIYANI 
12 ELIFAZ ELDY ELFASURYA 
13 ENDI SUSANTO 
14 FARAH BONITA 
15 FAREXA KHAKIM NUGROHO 
16 KEN MAYAPADA DINIATYAS 
17 KHABIB LILIK WICAKSONO 
18 LINA DWI ARYANI 
19 LISTIYANTO PRADONO 
20 MAWADAH SANTI PRATIWI 
21 MEUTHIKA NOOR FITRIYANA 
22 MUHAMMAD FAHMI A 
23 NANDA LAILA HAPSARI 
24 NINDYAR AYU RAHMADANI 
25 NOPA RATNASARI 
26 OCTA KURNIAWATI 
27 PRAMITHA ADITYASARI 
28 PRASHINTA KRISTANTRI NOVA 
29 PURWANDARI 
30 RAIS PAMBUDI UTOMO 
31 RATNA MINTORA 
32 RATNA WULANSARI 
33 RIFKI FAISAL ACHMAD 
34 RR DOFA SOLPAMILA 
35 SOVAN HASLIN PRADANA 
36 SULIS SETIYANI ARI S 
37 TRI FEDLI RAHAYU 
38 TRI MURTI AYUNINGTIAS 
39 WAHYU ASTUTI INDAH P. 
40 WIDYA HASTANING KUSUMA 
41 WINNIDITA AISAH PUTRI 
42 YAENAL ARIFIN 
43 YANUAR ADI PURBO WASKITO 
44 ZALINA SEPTININGTYAS 

NO NAMA PESERTA DIDIK 
KELOMPOK EKSPERIMEN 

1 AAN ALMAIDA 
2 ABHIBAWA TEGAR KUSUMA 
3 AGUS RIYADI 
4 ALFAUZI YOGI HIDAYAT 
5 ANISHA PUTRI ANDRIANI 
6 ANTARIKSA LAZIMUL ADAB 
7 APTRI WIJAYANTI 
8 ARDIE PRATAMA 
9 AVRIYASENDY RAMADIYAN 

10 BAGUS DWI WICAKSONO 
11 BONICA DIDIET REDYANTO 
12 CHANDRA YOGATAMA 
13 DHAYITA DANESWARI 
14 DICK CHENY D. 
15 DINI KARTIKA DEWI 
16 ERVYN YOGA INDRA K 
17 FAIZATUL ULYA 
18 GENTA PRAMITASARI 
19 HASANA CHALIK 
20 HENDIKA WAHYUDI 
21 ISNINDA LAILY DIYASTUTI 
22 IVAN KURNIAWAN 
23 MUHAMMAD DHIYAULHAQ 
24 HANI MAULIDA KHOIRUNNISA 
25 NUR FITRIANA 
26 PINGKAN HARBINAWANTI 
27 QIYAM MAULANA B. S. 
28 RATIH MUSTIKA SARI 
29 RETNO LESTARI 
30 RISTIANTY DYAH A.K. 
31 RIZKY DWI PUTRA 
32 RIZKY FAJAR NUGRAHA 
33 RIZKY NUR SAPUTRA 
34 SHEILA AMELIA 
35 SHINTIA AGNES 
36 SILA SAKTI AMIDAH 
37 SISWI UTAMI 
38 TITIN WIDOWATI 
39 TONY WIBOWO 
40 TRI BUKHORI SYAIFUDDIN 
41 TRI REJEKI PUTRI KINASIH 
42 VIONA EMILY MAHARDIANA 
43 ZARJAD SAMSUDEWA 
44 TANJUNG MAHARDIKA 
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KISI-KISI SOAL TES UJI COBA 

     Satuan Pendidikan   : SMA 
     Mata Pelajaran   : Matematika 
     Materi Pokok  : Trigonometri 
     Kelas/Semester  : X/II 
     Alokasi waktu  : 50 menit 

 

Standar Kompetensi: 

Memahami dan menggunakan aturan dan sifat perbandingan, fungsi, persamaan 

dan identitas trigonometri dalam pemecahan masalah. 

 

No Kompetensi Dasar Indikator Hasil Belajar No Soal Waktu 

1.  Melakukan 

manipulasi aljabar 

dalam perhitungan 

teknis yang berkaitan 

dengan fungsi 

trigonometri 

- Membuktikan identitas 

trigonometri sederhana dengan 

menggunakan rumus hubungan 

antara perbandingan 

trigonometri 

- Memahami dan menggunakan 

aturan sinus dalam pemecahan 

masalah. 

- Memahami dan menggunakan 

aturan kosinus dalam 

pemecahan masalah. 

- Menggunakan rumus luas 

segitiga jika ketiga sisinya 

diketahui. 

1, 2 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

20 menit 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

10 menit 

 

 

10 menit 
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SOAL TES UJI COBA 
 

Satuan Pendidikan  : SMA 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : Trigonometri 

Kelas/Semester : X/II 

Alokasi waktu  : 50 menit 

 

1. Buktikan !1cos2sin21sincos 2222 −=−=− αααα  

2. Untuk setiap k bilangan real positif, tunjukkan bahwa 

.)cos()sin.sin()cos.sin( 2222 kkkk =++ αβαβα  

3. Suatu segitiga terletak di dalam lingkaran yang ketiga titik sudutnya pada 

busur lingkaran. Panjang tali busur masing-masing adalah 13 cm, 14 cm, 15 

cm. Tentukan : 

a. Besar masing-masing sudut segitiga tersebut! 

b. Panjang jari-jari lingkaran! 

4. Dua buah satelit diamati dari sebuah stasiun pengamatan. Jarak salah satu 

satelit dengan stasiun adalah 1.800 km dan satelit yang lain berjarak 2.500 km 

dari stasiun tersebut. Sudut yang dibentuk kedua satelit dan stasiun 

pengamatan adalah 120 0 . Tentukan jarak antara kedua satelit tersebut! 

5. Sebidang tanah berbentuk segiempat. Keempat titik sudut itu ditandai dengan 

tonggak-tonggak A, B, C, dan D. Jarak tonggak AB= 6 m, BC= 8 m, CD= 11 

m, dan AC= 10 m. Tentukan luas tanah tersebut! 
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PENYELESAIAN SOAL TES UJI COBA 
 

Satuan Pendidikan  : SMA 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : Trigonometri 
Kelas/Semester : X/II 
Alokasi waktu  : 50 menit 

 
No Penyelesaian Skor

( )
( ) αα

αα
α
α

α
α

SinCos
CosSin

Sin
Cos

Cos
Sin

.1
11

1

22

−
−+

=
−

+
−

 

( )

( )

( )

( )
( )

( )

( )TerbuktiCsc
Sin

SinCos
Cos

SinCos
Cos

SinCos
Cos

SinCos
CosCosSin

SinCos
CosCosSin

α
α

αα
α

αα
α
αα

α
αα

ααα

αα
ααα

2

2
.1

12
.1

22
.1

211
.1

21

.1
21

22

22

=

=

−
−

=

−
−

=

−
−+

=

−
−++

=

−
+−+

=

 

 

1.5 
 

1.5 
 

1.5 
 
 

1.5 
 
 

1.5 
 

1.5 
 

0,5 
0,5 

1 

Total Skor 10 

( ) ( ) ( ) αβαβααβαβα 22222222222 CoskSinSinkCosSinkCoskSinSinkCosSink ++=++
( )

( )[ ]
( )
( )

( )Terbuktik

k

CosSink

CosSink

CosSinCosSink

CosSinSinCosSink

2

2

222

222

22222

222222

1.

1.

=

=

+=

+=

++=

++=

αα

αα

αββα

αβαβα

 

 

1.5 
 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 

 
1 

2 

Total Skor 10 
3 Diket:  

 
 
 
 
 
Ditanya: AB = …? 
Jawab: 

 
2 
 
 
 
 
 
 

A B

C

D
030  

060

50 m 

Lampiran 5



 76

Lihat Segitiga ABC siku-siku di B 
( ) 0000 603090180 =+−=∠ ACB  

Lihat segitiga BCD: 
( ) 0000 306090180 =+−=∠ BCD  

Jadi 000 303060 =−=∠ ACD  
Menggunakan aturan sinus diperoleh:  

75
25
2
11

50
3090

50

.2

.50
30

50
30

.1

=+=
=

=

=

∠
=

∠

=

=

∠
=

∠

BDADAB
BD

BD
Sin

BD
Sin

BCDSin
BD

CBDSin
CD

CD
SinSin

CD
ACDSin

AD
CADSin

CD

 

Jadi jarak posisi pengamat semula ke puncak menara adalah 75 meter. 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 Total Skor 10 
Diket:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ditanya: Jarak AB = …? 
Jawab: 
Menurut aturan kosinus: 

APBCosBPAPBPAPAB ∠−+= ..2222  

000.690.1
000.560000.130.1

2
1000.120.1000.640000.490

120.800.700.2800700 022

=
+=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−−+=

−+= Cos

 

300.1000.690.1 ==AB  
Jadi jarak antara kedua satelit adalah 1.300 km. 
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6 
 
 
 
 
 
 
 
2 

4 

Total Skor 10 

P 

A

B

0120  

700 km 

800 km 



 77

5 Diket: 
 
 
 
 
 
 
 
Ditanya: Luas ABCD = …? 
Jawab: 
Lihat Segitiga ABC siku-siku di B: 

BCABABCLuas ..
2
1

=  

 
24

8.6.
2
1

=

=  

Lihat Segitiga ACD sembarang: 

( )CDADACs ++=
2
1  

 ( )
15

11109
2
1

=

++=  

( )( )( )csbsassACDLuas −−−=  

 

( )( )( )

230

4.5.6.15

1115101591515

=

=

−−−=

 

Luas ABCD = Luas ABC + Luas ACD 
 = m)23024( +  

Jadi Luas tanah tersebut adalah m)23024( +  
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 Total Skor 10 
 

CB 

A 
D

9 m

11 m 

6 m 

8 m 

10 m 
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Analisis Validitas, Daya Pembeda, Tingkat Kesukaran dan Reliabilitas Tes 
Item Soal No Kode 1 2 3 4 5 Y Y² 

1 UC - 41 10 9 10 10 10 49 2401 
2 UC - 34 9 10 9 10 10 48 2304 
3 UC - 40 10 9 10 10 9 48 2304 
4 UC - 07 10 10 10 9 9 48 2304 
5 UC - 22 10 10 10 10 8 48 2304 
6 UC - 24 10 10 10 8 9 47 2209 
7 UC - 37 10 10 9 10 8 47 2209 
8 UC - 42 10 10 9 9 9 47 2209 
9 UC - 25 9 10 9 9 9 46 2116 

10 UC - 43 10 9 10 9 8 46 2116 
11 UC - 02 10 10 9 8 8 45 2025 
12 UC - 30 10 9 10 8 8 45 2025 
13 UC - 11 2 10 7 6 3 28 784 
14 UC - 44 9 8 5 2 4 28 784 
15 UC - 12 4 10 5 5 2 26 676 
16 UC - 10 4 7 7 5 2 25 625 
17 UC - 15 2 9 2 10 2 25 625 
18 UC - 26 5 6 5 5 4 25 625 
19 UC - 13 2 10 6 0 6 24 576 
20 UC - 27 4 10 5 5 0 24 576 
21 UC - 36 8 3 3 6 4 24 576 
22 UC - 01 8 8 2 2 2 22 484 
23 UC - 32 8 8 4 2 0 22 484 
24 UC - 28 4 10 2 2 2 20 400 
25 UC - 03 2 5 5 5 2 19 361 
26 UC - 31 0 10 3 4 2 19 361 
27 UC - 39 4 8 4 3 0 19 361 
28 UC - 04 5 9 0 2 2 18 324 
29 UC - 05 2 1 10 2 3 18 324 
30 UC - 19 2 10 2 2 2 18 324 
31 UC - 09 5 10 2 0 0 17 289 
32 UC - 18 0 7 5 2 2 16 256 
33 UC - 35 3 4 2 2 1 12 144 
34 UC - 38 2 3 2 2 2 11 121 
35 UC - 23 4 2 2 1 2 11 121 
36 UC - 06 5 0 2 2 2 11 121 
37 UC - 33 2 3 4 1 0 10 100 
38 UC - 17 3 2 1 2 2 10 100 
39 UC - 14 2 2 2 3 0 9 81 
40 UC - 08 3 2 0 2 2 9 81 
41 UC - 20 2 0 3 1 3 9 81 
42 UC - 29 2 2 0 2 2 8 64 
43 UC - 16 3 0 0 2 2 7 49 
44 UC - 21 0 3 0 4 0 7 49 

∑x 229 298 217 204 167 1115 37453 
∑x² 1711 2574 1605 1426 1105     
∑xy 7669 9175 7474 7014 6121     
rxy 0.854 0.718 0.891 0.878 0.907     

r tabel 0.296 0.296 0.296 0.296 0.296     

V
al

id
ita

s 
Te

s 

kriteria Valid Valid Valid Valid Valid     
MH 9.833 9.667 9.583 9.167 8.750     
ML 2.583 1.917 1.500 2.000 1.500     
∑X1 1.667 2.667 2.917 7.667 6.250     
∑X2 16.917 18.917 19.000 8.000 11.000     
n1 12 12 12 12 12     
t 1.757 1.742 1.803 1.891 1.823     

t tabel 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72     D
ay

a 
P

em
be

da
 

kriteria Sign Sign Sign Sign Sign     
Gagal 24 14 22 24 31     

TK 54.55% 31.82% 50.00% 54.55% 70.45% k = 5 

Kriteria Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang 
2σ∑  58.205 

Ti
ng

ka
t 

K
es

uk
ar

an
 

  11.799 12.630 12.154 10.913 10.708 
2

tσ  209.043 
Kriteria   Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai r11 0.902 
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Perhitungan Realibitas Tes 
 
Rumus: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ∑
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
= 2

2

11 1
1 tk

kr
σ
σ

 

Kriteria: 
Apabila tabelrr >11 , maka instrumen tersebut reliabel. 
Perhitungan: 
1. Varians Total  

( )

n
n
YY

t

2
2

2

∑
−∑

=σ  

( )
043,209

44
44

111537453
2

2 =
−

=tσ  

2. Varians Butir  
( )

n
n
XX

bi

2
2

2

∑
−∑

=σ  

( )
799,11

44
44

2291711
2

2
1 =

−
=bσ  

( )
12,63

44
44

2982574
2

2
2 =

−
=bσ  

. 

. 

. 
( )

708,01
44

44
1671105

2

2
5 =

−
=bσ  

205,58708,10...63,12799,112 =+++=∑σ  
Koefisien Realiabilitas Tes 

902,0
043,209

205,581
15

5
11 =⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=r  

Pada α = 5 % dengan n = 44 diperoleh tabelr  = 0,296 
Karena tabelrr >11  maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel.  
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Perhitungan Tingkat Kesukaran 

 
Rumus:  
 

%100x
tesmengikutiyangsiswaBanyaknya

gagalyangsiswaBanyaknyaTK =  

 
Kriteria: 
 
TK Kriteria 
0% ≤  TK ≤  27% Mudah 
27% < TK ≤  72% Sedang 
72% < TK ≤  100% Sukar 

 
Berikut perhitungan tingkat kesukaran untuk butir soal no1, untuk butir soal yang lain 
dihitung dengan cara yang sama. 
 
Banyaknya siswa yang gagal = 24 
Banyaknya siswa yang mengikuti tes = 44 
 

%55,54%100
44
24

== xTK  

 
Sesuai dengan kriteria maka butir soal no 1 sedang. 
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Perhitungan Daya Pembeda Tes 

 
 
Rumus: 
 

( )1

2
2

2
1

−
∑−∑

−
=

ii

LH

nn
xx

MMt  

 
Keterangan:  
t  : Uji t 

HM   : Mean dari kelompok atas 

LM   : Mean dari kelompok bawah 
2
1x∑   : Jumlah deviasi skor dari kelompok atas  
2
2x∑   : Jumlah deviasi skor dari kelompok bawah 

in   : 27 % x n, dengan n adalah jumlah peserta tes 
 
Kriteria:  
 
Butir soal mempunyai data pembeda jika t > tabelt  
 
Berikut perhitungan daya pembeda untuk soal no1, untuk butir soal yang lain dihitung 
dengan cara yang sama. 
 

Kelompok Atas Kelompok Bawah 
No Kode Nilai X No Kode Nilai X 
1 UC - 41 10 0.028 1 UC - 35 3 0.174 
2 UC - 34 9 0.694 2 UC - 38 2 0.340 
3 UC - 40 10 0.028 3 UC - 23 4 2.007 
4 UC - 07 10 0.028 4 UC - 06 5 5.840 
5 UC - 22 10 0.028 5 UC - 33 2 0.340 
6 UC - 24 10 0.028 6 UC - 17 3 0.174 
7 UC - 37 10 0.028 7 UC - 14 2 0.340 
8 UC - 42 10 0.028 8 UC - 08 3 0.174 
9 UC - 25 9 0.694 9 UC - 20 2 0.340 

10 UC - 43 10 0.028 10 UC - 29 2 0.340 
11 UC - 02 10 0.028 11 UC - 16 3 0.174 
12 UC - 30 10 0.028 12 UC - 21 0 6.674 

Jumlah 118 1.667 Jumlah 31 16.917 
MH 9.833   ML 2.583   

 

( )

1,757

1-1212
16,9171,667
2,583-9,833

=
+

=t  

Pada  α  = 5% dan dk = 12 + 12 - 2 = 22,  diperoleh 72,1=tabelt  
Karena t > tabelt , maka soal no 1 mempunyai daya pembeda yang signifikan 
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Perhitungan Validitas Tes 
 
Rumus:  

( )( )
( ){ } ( ){ }2222 yynxxn

yxxynrxy
∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=  

Kriteria: 
Butir soal valid jika tabelxy rr >  
Berikut perhitungan validitas butir untuk butir soal no 1, untuk butir soal yang lain 
dihitung dengan cara yang sama. 
 
No Kode x y X2 Y2 xy 
1 UC - 41 10 49 100 2401 490 
2 UC - 34 9 48 81 2304 432 
3 UC - 40 10 48 100 2304 480 
4 UC - 07 10 48 100 2304 480 
5 UC - 22 10 48 100 2304 480 
6 UC - 24 10 47 100 2209 470 
7 UC - 37 10 47 100 2209 470 
8 UC - 42 10 47 100 2209 470 
9 UC - 25 9 46 81 2116 414 

10 UC - 43 10 46 100 2116 460 
11 UC - 02 10 45 100 2025 450 
12 UC - 30 10 45 100 2025 450 
13 UC - 11 2 28 4 784 56 
14 UC - 44 9 28 81 784 252 
15 UC - 12 4 26 16 676 104 
16 UC - 10 4 25 16 625 100 
17 UC - 15 2 25 4 625 50 
18 UC - 26 5 25 25 625 125 
19 UC - 13 2 24 4 576 48 
20 UC - 27 4 24 16 576 96 
21 UC - 36 8 24 64 576 192 
22 UC - 01 8 22 64 484 176 
23 UC - 32 8 22 64 484 176 
24 UC - 28 4 20 16 400 80 
25 UC - 03 2 19 4 361 38 
26 UC - 31 0 19 0 361 0 
27 UC - 39 4 19 16 361 76 
28 UC - 04 5 18 25 324 90 
29 UC - 05 2 18 4 324 36 
30 UC - 19 2 18 4 324 36 
31 UC - 09 5 17 25 289 85 
32 UC - 18 0 16 0 256 0 
33 UC - 35 3 12 9 144 36 
34 UC - 38 2 11 4 121 22 
35 UC - 23 4 11 16 121 44 
36 UC - 06 5 11 25 121 55 
37 UC - 33 2 10 4 100 20 
38 UC - 17 3 10 9 100 30 
39 UC - 14 2 9 4 81 18 
40 UC - 08 3 9 9 81 27 
41 UC - 20 2 9 4 81 18 
42 UC - 29 2 8 4 64 16 
43 UC - 16 3 7 9 49 21 
44 UC - 21 0 7 0 49 0 
 Jumlah 217 1066 1681 37048 7569 

( ) ( )( )
( ) ( ){ } ( ) ( ){ } 854,0

10663704844217168144

1066217756944
22
=

−−

−
=xyr  

Pada α = 5% dengan n = 44,  diperoleh tabelr = 0.296 
Karena tabelxy rr > , maka soal no 1 valid. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Model Pembelajaran Konvensional) 

Pertemuan 1 

 

Satuan Pendidikan  : SMA 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : Trigonometri 

Kelas/Semester : X / II 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami dan menggunakan aturan dan sifat perbandingan, fungsi, persamaan dan 

identitas trigonometri dalam pemecahan masalah. 

B. Kompetensi Dasar 

Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan 

fungsi trigonometri. 

C. Indikator 

1. Menggunakan identitas trigonometri dasar dalam penyelesaian soal. 

2. Membuktikan beberapa identitas trigonometri yang sederhana. 

3. Membuktikan rumus sinus dan rumus kosinus. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat menggunakan identitas trigonometri dasar untuk 

menyederhanakan bentuk-bentuk trigonometri. 

2. Peserta didik dapat menggunakan identitas trigonometri dasar untuk 

membuktikan kebenaran identitas trigonometri. 

3. Peserta didik dapat menggunakan aturan sinus dalam penyelesaian soal. 

4. Peserta didik dapat menggunakan aturan kosinus dalam penyelesaian soal. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Menggunakan identitas trigonometri dasar untuk menyederhanakan bentuk-

bentuk trigonometri. 

2. Menggunakan identitas trigonometri dasar untuk membuktikan kebenaran 

identitas trigonometri. 

3. Menggunakan aturan sinus dalam penyelesaian soal. 
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4. Menggunakan aturan kosinus dalam penyelesaian soal. 

F. Metode Mengajar 

Metode mengajar yang digunakan adalah metode ekspositori. 

G. Media dan Sumber Belajar 

1. Media yang digunakan: 

Whiteboard, boardmarker, dan lembar kegiatan peserta didik (LKS). 

2. Sumber belajar yang digunakan: 

Matematika untuk SMA Kelas X Semester 2, Sartono Wirodikromo, Penerbit 

Erlangga. 

H. Skenario Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru memberi apersepsi materi yang telah lalu mengenai identitas 

trigonometri dasar yang merupakan hubungan kebalikan dan perbandingan. 

b. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran pada pertemuan tersebut. 

c. Guru memberi motivasi kepada peserta didik. guru memberi penjelasan 

kepada peserta didik mengenai manfaat mempelajari materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan tersebut, antara lain agar peserta didik dapat 

menyederhanakan suatu bentuk trigonometri, membuktikan kebenaran suatu 

identitas trigonometri dan menggunakan aturan sinus dan aturan kosinus 

dalam penyelesaian soal. 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran, meliputi langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Guru menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya tentang identitas trigonometri dasar, aturan sinus dan aturan 

kosinus untuk mengingatkan peserta didik kembali mengenai materi 

tersebut. 

b. Guru menjelaskan materi yang akan diajarkan yaitu tentang aturan sinus dan 

kosinus. 

c. Guru menjelaskan cara memecahkan masalah yang diberikan dengan 

menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah. 

d. Guru memberikan latihan soal. 

e. Guru bersama peserta didik membahas soal yang ada. 
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3. Penutup (15 menit) 

a. Peserta didik bersama guru merangkum materi yang telah dipelajari pada 

pertemuan tersebut. 

b. Guru memberi PR untuk dikerjakan peserta didik di rumah. 

c. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya. 

I. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan selama pembelajaran. Evaluasi dapat berupa soal tanya jawab. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Model Pembelajaran Konvensional) 

Pertemuan 2 

 

Satuan Pendidikan  : SMA 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : Trigonometri 

Kelas/Semester : X / II 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami dan menggunakan aturan dan sifat perbandingan, fungsi, persamaan dan 

identitas trigonometri dalam pemecahan masalah. 

B. Kompetensi Dasar 

Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan 

fungsi trigonometri. 

C. Indikator 

Menghitung luas segitiga yang komponennya diketahui. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat menentukan luas segitiga jika dua sisi dan satu sudutnya 

diketahui. 

2. Peserta didik dapat menentukan luas segitiga jika dua sudut dan satu sisinya 

diketahui. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Menentukan luas segitiga jika dua sisi dan satu sudutnya diketahui. 

2. Menentukan luas segitiga jika dua sudut dan satu sisinya diketahui. 

F. Metode Mengajar 

Metode mengajar yang digunakan adalah metode ekspositori. 

G. Media dan Sumber Belajar 

1. Media yang digunakan: 

Whiteboard, boardmarker, dan lembar kegiatan peserta didik (LKS). 

2. Sumber belajar yang digunakan: 
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Matematika untuk SMA Kelas X Semester 2, Sartono Wirodikromo, Penerbit 

Erlangga. 

H. Skenario Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru memberi apersepsi materi yang telah lalu mengenai identitas 

trigonometri dasar, aturan sinus dan aturan kosinus. 

b. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran pada pertemuan tersebut. 

c. Guru memberi motivasi kepada peserta didik. Guru memberi penjelasan 

kepada peserta didik mengenai manfaat mempelajari materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan tersebut, yaitu agar peserta didik dapat 

menggunakan rumus luas segitiga. 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran, meliputi langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Guru menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya tentang luas segitiga dengan tujuan untuk mengingatkan peserta 

didik kembali mengenai materi tersebut. 

b. Guru menjelaskan materi yaitu mencari luas segitiga jika dua sisi dan satu 

sudutnya diketahui dan mencari luas segitiga jika dua sudut dan satu sisinya 

diketahui. 

c. Guru memberikan latihan soal. 

d. Guru bersama peserta didik membahas soal yang diberikan. 

3. Penutup (15 menit) 

a. Peserta didik bersama guru merangkum materi yang telah dipelajari pada 

pertemuan tersebut. 

b. Guru memberi PR untuk dikerjakan peserta didik di rumah. 

I. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan selama pembelajaran. Evaluasi dapat berupa soal tanya jawab. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Model Pembelajaran Konvensional) 

Pertemuan 3 

 

Satuan Pendidikan  : SMA 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : Trigonometri 

Kelas/Semester : X / II 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami dan menggunakan aturan dan sifat perbandingan, fungsi, persamaan dan 

identitas trigonometri dalam pemecahan masalah. 

B. Kompetensi Dasar 

Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan 

fungsi trigonometri. 

C. Indikator 

Menghitung luas segitiga yang komponennya diketahui. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat menentukan luas segitiga jika dua sisi dan sebuah sudut di 

hadapan sisi diketahui. 

2. Peserta didik dapat menentukan luas segitiga jika ketiga sisinya diketahui. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Menentukan luas segitiga jika dua sisi dan sebuah sudut di hadapan sisi 

diketahui. 

2. Menentukan luas segitiga jika ketiga sisinya diketahui. 

F. Metode Mengajar 

Metode mengajar yang digunakan adalah metode ekspositori. 

G. Media dan Sumber Belajar 

1. Media yang digunakan: 

Whiteboard, boardmarker, dan lembar kegiatan peserta didik (LKS). 

2. Sumber belajar yang digunakan: 
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Matematika untuk SMA Kelas X Semester 2, Sartono Wirodikromo, Penerbit 

Erlangga. 

H. Skenario Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru memberi apersepsi materi yang telah lalu mengenai identitas 

trigonometri dasar, aturan sinus dan aturan kosinus. 

b. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran pada pertemuan tersebut. 

c. Guru memberi motivasi kepada peserta didik. Guru memberi penjelasan 

kepada peserta didik mengenai manfaat mempelajari materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan tersebut. 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

Guru melaksanakan model pembelajaran Portofolio, meliputi langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Guru menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya tentang luas segitiga jika dua sisi dan satu sudutnya diketahui 

serta luas segitiga jika dua sudut dan satu sisinya diketahui.. 

b. Guru menjelaskan materi yaitu menghitung  luas segitiga jika dua sisi dan 

sebuah sudut di hadapan sisi diketahui serta menghitung luas segitiga jika 

ketiga sisinya diketahui. 

b. Guru memberikan latihan soal tentang luas segitiga. 

c. Guru bersama peserta didik membahas soal yang diberikan. 

3. Penutup (15 menit) 

a. Peserta didik bersama guru merangkum materi yang telah dipelajari pada 

pertemuan tersebut. 

b. Guru memberi PR untuk dikerjakan peserta didik di rumah. 

I. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan selama pembelajaran. Evaluasi dapat berupa soal tanya jawab. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Model Pembelajaran Portofolio) 

Pertemuan 1 

 

Satuan Pendidikan  : SMA 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : Trigonometri 

Kelas/Semester : X / II 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami dan menggunakan aturan dan sifat perbandingan, fungsi, persamaan dan 

identitas trigonometri dalam pemecahan masalah. 

B. Kompetensi Dasar 

Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan 

fungsi trigonometri. 

C. Indikator 

1. Menggunakan identitas trigonometri dasar dalam penyelesaian soal. 

2. Membuktikan beberapa identitas trigonometri yang sederhana. 

3. Membuktikan rumus sinus dan rumus kosinus. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat menggunakan identitas trigonometri dasar untuk 

menyederhanakan bentuk-bentuk trigonometri. 

2. Peserta didik dapat menggunakan identitas trigonometri dasar untuk 

membuktikan kebenaran identitas trigonometri. 

3. Peserta didik dapat menggunakan aturan sinus dalam penyelesaian soal. 

4. Peserta didik dapat menggunakan aturan kosinus dalam penyelesaian soal. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Menggunakan identitas trigonometri dasar untuk menyederhanakan bentuk-

bentuk trigonometri. 

2. Menggunakan identitas trigonometri dasar untuk membuktikan kebenaran 

identitas trigonometri. 

3. Menggunakan aturan sinus dalam penyelesaian soal. 

Lampiran 12 
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4. Menggunakan aturan kosinus dalam penyelesaian soal. 

F. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran portofolio. 

G. Metode Mengajar 

Metode mengajar yang digunakan adalah metode ekspositori. 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media yang digunakan: 

Whiteboard, boardmarker, dan lembar kegiatan peserta didik (LKS). 

2. Sumber belajar yang digunakan: 

Matematika untuk SMA Kelas X Semester 2, Sartono Wirodikromo, Penerbit 

Erlangga. 

I. Skenario Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru memberi apersepsi materi yang telah lalu mengenai identitas 

trigonometri dasar yang merupakan hubungan kebalikan dan perbandingan. 

b. Guru menginformasikan model pembelajaran yang akan digunakan adalah 

model pembelajaran portofolio. 

c. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran pada pertemuan tersebut. 

d. Guru memberi motivasi kepada peserta didik. guru memberi penjelasan 

kepada peserta didik mengenai manfaat mempelajari materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan tersebut, antara lain agar peserta didik dapat 

menyederhanakan suatu bentuk trigonometri, membuktikan kebenaran suatu 

identitas trigonometri dan menggunakan aturan sinus dan aturan kosinus 

dalam penyelesaian soal. 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

Guru melaksanakan model pembelajaran portofolio, meliputi langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Guru menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya tentang identitas trigonometri dasar, aturan sinus dan aturan 

kosinus untuk mengingatkan peserta didik kembali mengenai materi 

tersebut. 

b. Guru memberikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan materi 

trigonometri. 
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c. Guru menjelaskan cara memecahkan masalah yang diberikan dengan 

menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah. 

d. Guru mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 orang peserta didik. 

e. Tiap kelompok diberikan masalah yang berhubungan dengan pokok bahasan 

trigonometri. 

f. Tiap anggota kelompok bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang 

diberikan. Apabila ada kelompok yang mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan, barulah kelompok tersebut meminta bantuan kepada guru. 

g. Guru memberi bimbingan kepada kelompok yang mengalami kesulitan. 

h. Guru meminta tiap kelompok menuliskan hasil pekerjaan mereka dalam 

lembar portofolio yang mereka miliki. 

i. Guru meminta tiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di 

depan kelas. 

j. Peserta didik bersama guru membahas pekerjaan masing- masing kelompok. 

k. Guru meminta peserta didik untuk menyimpan semua buku pelajaran 

matematika dan mengeluarkan selembar kertas untuk mengerjakan soal kuis. 

Guru memberi kuis untuk mengetahui apakah peserta didik sudah 

memahami materi yang dipelajari pada pertemuan tersebut. 

3. Penutup (15 menit) 

a. Peserta didik bersama guru merangkum materi yang telah dipelajari pada 

pertemuan tersebut. 

b. Guru memberi PR untuk dikerjakan peserta didik di rumah. 

c. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya. 

J. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan selama pembelajaran. Evaluasi dapat berupa soal tanya jawab. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Model Pembelajaran Portofolio) 

Pertemuan 2 

 

Satuan Pendidikan  : SMA 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : Trigonometri 

Kelas/Semester : X / II 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami dan menggunakan aturan dan sifat perbandingan, fungsi, persamaan dan 

identitas trigonometri dalam pemecahan masalah. 

B. Kompetensi Dasar 

Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan 

fungsi trigonometri. 

C. Indikator 

Menghitung luas segitiga yang komponennya diketahui. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat menentukan luas segitiga jika dua sisi dan satu sudutnya 

diketahui. 

2. Peserta didik dapat menentukan luas segitiga jika dua sudut dan satu sisinya 

diketahui. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Menentukan luas segitiga jika dua sisi dan satu sudutnya diketahui. 

2. Menentukan luas segitiga jika dua sudut dan satu sisinya diketahui. 

F. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran Portofolio. 

G. Metode Mengajar 

Metode mengajar yang digunakan adalah metode ekspositori. 

H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media yang digunakan: 

Whiteboard, boardmarker, dan lembar kegiatan peserta didik (LKS). 
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2. Sumber belajar yang digunakan: 

Matematika untuk SMA Kelas X Semester 2, Sartono Wirodikromo, Penerbit 

Erlangga. 

I. Skenario Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru memberi apersepsi materi yang telah lalu mengenai identitas 

trigonometri dasar, aturan sinus dan aturan kosinus. 

b. Guru menginformasikan model pembelajaran yang akan digunakan adalah 

model pembelajaran portofolio. 

c. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran pada pertemuan tersebut. 

d. Guru memberi motivasi kepada peserta didik. Guru memberi penjelasan 

kepada peserta didik mengenai manfaat mempelajari materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan tersebut, yaitu agar peserta didik dapat 

menggunakan rumus luas segitiga. 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

Guru melaksanakan model pembelajaran Portofolio, meliputi langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Guru menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya tentang luas segitiga dengan tujuan untuk mengingatkan peserta 

didik kembali mengenai materi tersebut. 

b. Guru memberikan masalah kontektual yang berubungan dengan luas 

segitiga. 

c. Guru bersama peserta didik membahas masalah yang diberikan. 

d. Guru memberikan tugas berupa masalah yang berkaitan dengan luas segitiga 

secara individu kepada peserta didik. 

e. Peserta didik menyelesaikan masalah yang diberikan guru secara individu 

dan menuliskan hasil pekerjaan mereka di lembar portofolio individu 

masing-masing. 

f. Peserta didik bersama guru membahas soal yang telah diberikan. 

g. Guru menyuruh peserta didik mengumpulkan catatan matematika sebagai 

salah satu penilaian portofolio. 
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h. Guru meminta peserta didik untuk menyimpan semua buku pelajaran 

matematika dan mengeluarkan selembar kertas untuk mengerjakan soal kuis. 

Guru memberi kuis untuk mengetahui apakah peserta didik sudah 

memahami materi yang dipelajari pada pertemuan tersebut. 

3. Penutup (15 menit) 

a. Peserta didik bersama guru merangkum materi yang telah dipelajari pada 

pertemuan tersebut. 

b. Guru memberi PR untuk dikerjakan peserta didik di rumah. 

c. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya. 

J. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan selama pembelajaran. Evaluasi dapat berupa soal tanya jawab. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Model Pembelajaran Portofolio) 

Pertemuan 3 

 

Satuan Pendidikan  : SMA 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : Trigonometri 

Kelas/Semester : X / II 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami dan menggunakan aturan dan sifat perbandingan, fungsi, persamaan dan 

identitas trigonometri dalam pemecahan masalah. 

B. Kompetensi Dasar 

Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan 

fungsi trigonometri. 

C. Indikator 

Menghitung luas segitiga yang komponennya diketahui. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat menentukan luas segitiga jika dua sisi dan sebuah sudut di 

hadapan sisi diketahui. 

2. Peserta didik dapat menentukan luas segitiga jika ketiga sisinya diketahui. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Menentukan luas segitiga jika dua sisi dan sebuah sudut di hadapan sisi 

diketahui. 

2. Menentukan luas segitiga jika ketiga sisinya diketahui. 

F. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran Portofolio. 

G. Metode Mengajar 

Metode mengajar yang digunakan adalah metode ekspositori. 
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H. Media dan Sumber Belajar 

1. Media yang digunakan: 

Whiteboard, boardmarker, dan lembar kegiatan peserta didik (LKS). 

2. Sumber belajar yang digunakan: 

Matematika untuk SMA Kelas X Semester 2, Sartono Wirodikromo, Penerbit 

Erlangga. 

I. Skenario Pembelajaran 

1. Pendahuluan (10 menit) 

a. Guru memberi apersepsi materi yang telah lalu mengenai identitas 

trigonometri dasar, aturan sinus dan aturan kosinus. 

b. Guru menginformasikan model pembelajaran yang akan digunakan adalah 

model pembelajaran portofolio. 

c. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran pada pertemuan tersebut. 

d. Guru memberi motivasi kepada peserta didik. Guru memberi penjelasan 

kepada peserta didik mengenai manfaat mempelajari materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan tersebut, yaitu agar peserta didik dapat 

menggunakan rumus luas segitiga. 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

Guru melaksanakan model pembelajaran Portofolio, meliputi langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Guru menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya tentang luas segitiga jika dua sisi dan satu sudutnya diketahui 

serta luas segitiga jika dua sudut dan satu sisinya diketahui.. 

b. Guru memberikan masalah kontektual yang berubungan dengan luas 

segitiga. 

c. Guru bersama peserta didik membahas masalah yang diberikan. 

d. Guru memberikan tugas berupa masalah yang berkaitan dengan luas segitiga 

secara individu kepada peserta didik. 

e. Peserta didik menyelesaikan masalah yang diberikan guru secara individu 

dan menuliskan hasil pekerjaan mereka di lembar portofolio individu 

masing-masing. 

f. Peserta didik bersama guru membahas soal yang telah diberikan. 
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g. Guru menyuruh peserta didik mengumpulkan catatan matematika sebagai 

salah satu penilaian portofolio. 

h. Guru meminta peserta didik untuk menyimpan semua buku pelajaran 

matematika dan mengeluarkan selembar kertas untuk mengerjakan soal kuis. 

Guru memberi kuis untuk mengetahui apakah peserta didik sudah 

memahami materi yang dipelajari pada pertemuan tersebut. 

3. Penutup (15 menit) 

a. Peserta didik bersama guru merangkum materi yang telah dipelajari pada 

pertemuan tersebut. 

b. Guru memberi PR untuk dikerjakan peserta didik di rumah. 

c. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya. 

J. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan selama pembelajaran. Evaluasi dapat berupa soal tanya jawab. 
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SOAL TES PENELITIAN 
 

Satuan Pendidikan  : SMA 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : Trigonometri 

Kelas/Semester : X/II 

Alokasi waktu  : 50 menit 

 

1. Buktikan !1cos2sin21sincos 2222 −=−=− αααα  

2. Untuk setiap k bilangan real positif, tunjukkan bahwa 

.)cos()sin.sin()cos.sin( 2222 kkkk =++ αβαβα  

3. Suatu segitiga terletak di dalam lingkaran yang ketiga titik sudutnya pada 

busur lingkaran. Panjang tali busur masing-masing adalah 13 cm, 14 cm, 15 

cm. Tentukan : 

a. Besar masing-masing sudut segitiga tersebut! 

b. Panjang jari-jari lingkaran! 

4. Dua buah satelit diamati dari sebuah stasiun pengamatan. Jarak salah satu 

satelit dengan stasiun adalah 1.800 km dan satelit yang lain berjarak 2.500 km 

dari stasiun tersebut. Sudut yang dibentuk kedua satelit dan stasiun 

pengamatan adalah 120 0 . Tentukan jarak antara kedua satelit tersebut! 

5. Sebidang tanah berbentuk segiempat. Keempat titik sudut itu ditandai dengan 

tonggak-tonggak A, B, C, dan D. Jarak tonggak AB= 6 m, BC= 8 m, CD= 11 

m, dan AC= 10 m. Tentukan luas tanah tersebut! 
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PENYELESAIAN SOAL TES PENELITIAN 
 

Satuan Pendidikan  : SMA 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok  : Trigonometri 
Kelas/Semester : X/II 
Alokasi waktu  : 50 menit 

 
No Penyelesaian Skor

( )
( ) αα

αα
α
α

α
α

SinCos
CosSin

Sin
Cos

Cos
Sin

.1
11

1

22

−
−+

=
−

+
−

 

( )

( )

( )

( )
( )

( )

( )TerbuktiCsc
Sin

SinCos
Cos

SinCos
Cos

SinCos
Cos

SinCos
CosCosSin

SinCos
CosCosSin

α
α

αα
α

αα
α
αα

α
αα

ααα

αα
ααα

2

2
.1

12
.1

22
.1

211
.1

21

.1
21

22

22

=

=

−
−

=

−
−

=

−
−+

=

−
−++

=

−
+−+

=

 

 

1.5 
 

1.5 
 

1.5 
 
 

1.5 
 
 

1.5 
 

1.5 
 

0,5 
0,5 

1 

Total Skor 10 

( ) ( ) ( ) αβαβααβαβα 22222222222 CoskSinSinkCosSinkCoskSinSinkCosSink ++=++
( )

( )[ ]
( )
( )

( )Terbuktik

k

CosSink

CosSink

CosSinCosSink

CosSinSinCosSink

2

2

222

222

22222

222222

1.

1.

=

=

+=

+=

++=

++=

αα

αα

αββα

αβαβα

 

 

1.5 
 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 

 
1 

2 

Total Skor 10 
3 Diket:  

 
 
 
 
 
Ditanya: AB = …? 
Jawab: 

 
2 
 
 
 
 
 
 

A B

C

D
030  

060

50 m 
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Lihat Segitiga ABC siku-siku di B 
( ) 0000 603090180 =+−=∠ ACB  

Lihat segitiga BCD: 
( ) 0000 306090180 =+−=∠ BCD  

Jadi 000 303060 =−=∠ ACD  
Menggunakan aturan sinus diperoleh:  

75
25
2
11

50
3090

50

.2

.50
30

50
30

.1

=+=
=

=

=

∠
=

∠

=

=

∠
=

∠

BDADAB
BD

BD
Sin

BD
Sin

BCDSin
BD

CBDSin
CD

CD
SinSin

CD
ACDSin

AD
CADSin

CD

 

Jadi jarak posisi pengamat semula ke puncak menara adalah 75 meter. 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 Total Skor 10 
Diket:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ditanya: Jarak AB = …? 
Jawab: 
Menurut aturan kosinus: 

APBCosBPAPBPAPAB ∠−+= ..2222  

000.690.1
000.560000.130.1

2
1000.120.1000.640000.490

120.800.700.2800700 022

=
+=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−−+=

−+= Cos

 

300.1000.690.1 ==AB  
Jadi jarak antara kedua satelit adalah 1.300 km. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
2 

4 

Total Skor 10 

P 

A

B

0120  

700 km 

800 km 
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5 Diket: 
 
 
 
 
 
 
 
Ditanya: Luas ABCD = …? 
Jawab: 
Lihat Segitiga ABC siku-siku di B: 

BCABABCLuas ..
2
1

=  

 
24

8.6.
2
1

=

=  

Lihat Segitiga ACD sembarang: 

( )CDADACs ++=
2
1  

 ( )
15

11109
2
1

=

++=  

( )( )( )csbsassACDLuas −−−=  

 

( )( )( )

230

4.5.6.15

1115101591515

=

=

−−−=

 

Luas ABCD = Luas ABC + Luas ACD 
 = m)23024( +  

Jadi Luas tanah tersebut adalah m)23024( +  
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 Total Skor 10 
 

CB 

A 
D

9 m

11 m 

6 m 

8 m 

10 m 
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LEMBAR OBSERVASI PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 

 OLEH GURU 

SKOR 

NO Aspek yang Diamati Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

1. Guru menyampaikan maksud dari 

pembelajaran dan peserta  didik 

menanggapi secara aktif. 

   

2. Guru menyampaikan motivasi 

kepada peserta  didik.  

   

3. Guru memunculkan permasalahan 

yang terkait dengan trigonometri. 

   

4. Guru membimbing peserta  didik 

dalam membagi kelompok kecil 

di kelas. 

   

5. Guru membimbing peserta  didik 

melakukan kerja kelompok. 

   

6. Guru membimbing peserta  didik 

memecahkan suatu masalah 

matematika. 

   

7. Guru membimbing peserta  didik 

untuk menyajikan hasil kerja 

kelompok di depan kelas serta 

menjawab pertanyaan yang 

diajukan temannya. 

   

8. Guru menjelaskan kembali materi 

yang telah dipresentasikan. 

   

9. Guru memberi pujian kepada 

kelompok yang telah berhasil dan 

memberi penguatan kepada 

kelompok yang belum berhasil. 

   

SKOR TOTAL    

PERSETASE RATA-RATA    
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

SKOR 

NO Aspek yang Diamati Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

1. Penuh perhatian dalam belajar 

matematika, baik secara 

kelompok maupun individu. 

   

2. Cepat mengkondisikan dalam 

membentuk kelompok 

   

3. Mau berbagi dengan anggota 

kelompok. 

   

4. Peserta  didik bersifat fleksibel 

dan terbuka. 

   

5. Melakukan kerjasama secara 

aktif dan terarah 

   

6. Mencari tahu kepada teman/ 

guru tentang hal-hal yang 

kurang dimengerti 

   

7. Respon positif terhadap 

peserta  didik yang melakukan 

presentasi: bertanya, memberi 

tangggapan, menyanggah. 

   

8. Mampu menerima pendapat, 

sanggahan dari peserta  didik 

lain 

   

9. 

 

 Mampu menyelesaikan tugas 

dalam kelompok 

   

10. Peserta  didik mendapatkan 

kesempatan untuk melakukan 

refleksi 

   

SKOR TOTAL    

PERSETASE RATA-RATA    
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DAFTAR NAMA DAN NILAI AKHIR TES KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH KELOMPOK KONTROL ( KELAS X.4 ) 

 
NO KODE NILAI AWAL NILAI AKHIR 
1 K-01 71 42 
2 K-02 81 54 
3 K-03 55 20 
4 K-04 91 64 
5 K-05 74 44 
6 K-06 66 36 
7 K-07 67 38 
8 K-08 79 50 
9 K-09 78 48 
10 K-10 67 38 
11 K-11 75 46 
12 K-12 81 54 
13 K-13 87 60 
14 K-14 73 44 
15 K-15 53 20 
16 K-16 80 54 
17 K-17 88 62 
18 K-18 73 44 
19 K-19 92 64 
20 K-20 57 22 
21 K-21 72 42 
22 K-22 69 40 
23 K-23 69 40 
24 K-24 90 62 
25 K-25 85 58 
26 K-26 75 46 
27 K-27 76 48 
28 K-28 87 60 
29 K-29 70 44 
30 K-30 59 28 
31 K-31 62 30 
32 K-32 66 34 
33 K-33 84 56 
34 K-34 86 58 
35 K-35 89 62 
36 K-36 79 48 
37 K-37 92 68 
38 K-38 70 42 
39 K-39 87 60 
40 K-40 72 42 
41 K-41 65 34 
42 K-42 82 56 
43 K-43 68 40 
44 K-44 63 32 
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DAFTAR NAMA DAN NILAI TES KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH KELOMPOK EKSPERIMEN ( KELAS X.5 ) 

 
NO KODE NILAI AWAL NILAI AKHIR 
1 E-01 70 50 
2 E-02 71 52 
3 E-03 74 56 
4 E-04 51 30 
5 E-05 91 70 
6 E-06 79 64 
7 E-07 92 72 
8 E-08 51 30 
9 E-09 61 42 

10 E-10 52 36 
11 E-11 53 36 
12 E-12 74 54 
13 E-13 69 52 
14 E-14 60 40 
15 E-15 62 44 
16 E-16 66 50 
17 E-17 63 48 
18 E-18 58 38 
19 E-19 78 64 
20 E-20 74 54 
21 E-21 63 48 
22 E-22 57 38 
23 E-23 68 50 
24 E-24 72 44 
25 E-25 81 66 
26 E-26 73 54 
27 E-27 68 50 
28 E-28 72 52 
29 E-29 86 68 
30 E-30 74 54 
31 E-31 83 68 
32 E-32 63 46 
33 E-33 62 46 
34 E-34 85 68 
35 E-35 62 42 
36 E-36 80 66 
37 E-37 75 58 
38 E-38 75 58 
39 E-39 56 40 
40 E-40 60 42 
41 E-41 51 30 
42 E-42 60 40 
43 E-43 68 50 
44 E-44 78 64 
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∑

UJI NORMALITAS DATA AWAL  
KELOMPOK KONTROL ( KELAS X.4) 

Hipotesis: 

Ho  : Data berdistribusi normal 
H1 : Data tidak berdistribusi normal 
Rumus yang digunakan: 

 
 

 
 

Kriteria:  
Ho diterima jika 22

tabelχχ <  
Pengujian Hipotesis:  
Nilai maksimum  : 92    Panjang kelas   : 6 
Nilai minimum : 52    Rentang   : 39 
Banyak kelas   : 7 

Nilai fi xi fi . xi  2)( xxf ii − Xi Zi 
Luas 
tiap Ei Oi 

2χ  
52-57 3 54.5 163.5 1221.92 51.5 -2.22 0.0363 1.6 3 1.23 
58-63 3 60.5 181.5 603.37 57.5 -1.65 0.0928 4.1 3 0.29 
64-69 8 66.5 532.0 535.54 63.5 -1.07 0.1662 7.3 8 0.06 
70-75 10 72.5 725.0 47.60 69.5 -0.50 0.2234 9.8 10 0.00 
76-81 7 78.5 549.5 102.05 75.5 0.08 0.2103 9.3 7 0.55 
82-87 7 84.5 591.5 674.78 81.5 0.65 0.1485 6.5 7 0.03 
88-93 6 90.5 543 1501.3 87.5 1.23 0.0657 2.89 6 3.34 

     92.5 1.71         
∑  44   3286 4686.55      2.17 

 

44.10
1

)(

68.74
.

2

=
−

−
=

==

∑
∑
∑

n
xxf

s

f
xf

x

ii

i

ii

 

 
Dengan %5=α , dengan dk = 7 – 3 = 4 diperoleh 49.92 =tabelχ  
 
 
 
 
 
 
 
Karena χ 2 pada daerah penerimaan Ho maka data berdistribusi normal 
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Daerah penolakan Ho 

9.49 2.17

Daerah penerimaan Ho
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∑

∑

UJI NORMALITAS DATA AWAL  
KELOMPOK EKSPERIMEN ( KELAS X.5) 

Hipotesis: 

Ho  : Data berdistribusi normal 
H1 : Data tidak berdistribusi normal 
Rumus yang digunakan: 

 
 

 
 

Kriteria:  
Ho diterima jika 22

tabelχχ <  
Pengujian Hipotesis:  
Nilai maksimum  : 92    Panjang kelas   : 6 
Nilai minimum : 51    Rentang   : 41 
Banyak kelas   : 7 

Nilai fi xi fi . xi  2)( xxf ii − Xi Zi Luas Ei 
 
Oi  2χ  

51 - 56 6 53.5 321.0 2692.02 50.5 -1.69 0.0886 3.9 6 1.13 
57 - 62 9 59.5 535.5 2074.39 56.5 -1.74 0.1592 7.0 9 0.57 
63 - 68 5 65.5 327.5 421.53 62.5 -1.17 0.2105 9.3 5 1.96 
69 - 74 6 71.5 429.0 60.74 68.5 -0.59 0.2070 9.1 6 1.06 
75 - 80 6 77.5 465.0 47.65 74.5 -0.02 0.1496 6.6 6 0.05 
81 - 86 4 83.5 334.0 311.04 80.5 0.56 0.0839 3.7 4 0.03 
87 - 92 2 89.5 179.0 439.16 86.5 1.13 0.0343 1.5 2 0.16 

     92.5 1.71         
∑  38   2591 6046.53      4.96 
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Dengan %5=α , dengan dk = 7 – 3 = 4 diperoleh 49.92 =tabelχ  
 
 
 
 
 
 
 
Karena χ 2 pada daerah penerimaan Ho maka data berdistribusi normal 
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UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 
KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL 

 
Hipotesis: 
Ho  : 2

2
2
1 σσ =  

Ha : 2
2

2
1 σσ ≠  

Pengujian Hipotesis 
Rumus yang digunakan: 

 
 
 
 

Kriteria:  
Ho diterima jika 

( )( )11
2
1

−−
≤

nknba
FF  

 
 
 
 
 
 
 
Pengujian Hipotesis:  
Sumber Variansi Eksperimen Kontrol 
Jumlah 3021.00 3305.00 
n 44.00 44.00 
n-1 43.00 43.00 
x 68.66 75.11 
Varians 116.56 109.92 
Standar deviasi (s) 10.80 10.48 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

06.1
92.109
56.116

==F  

Pada %5=α  dengan  
dk pembilang = nb – 1 = 44 – 1 = 43 
dk penyebut = nk – 1 = 44 – 1 = 43 

83,1)43,43(025,0 =F  
 
 
 
 
 
 
Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua 
kelompok berasal dari populasi yang variansnya sama atau homogen. 
 
 

terkecilVarians
terbesarVariansF =  

Daerah penerimaan Ho 

( )( )11
2
1

−−
≤

nknba
FF  

Daerah penerimaan Ho 

1,83 1, 06 
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∑

UJI NORMALITAS DATA AKHIR  
KELOMPOK KONTROL ( KELAS X.4) 

Hipotesis: 

Ho  : Data berdistribusi normal 
H1 : Data tidak berdistribusi normal 
Rumus yang digunakan: 

 
 

 
 

Kriteria:  
Ho diterima jika 22

tabelχχ <  
Pengujian Hipotesis:  
Nilai maksimum  : 68    Panjang kelas   : 7 
Nilai minimum : 20    Rentang   : 48 
Banyak kelas   : 7 

Nilai fi xi fi . xi  2)( xxf ii − Xi Zi 
Luas 
tiap Ei Oi  2χ  

20-26 3 23 69.0 1663.17 19.5 -2.22 0.0363 1.6 3 1.2321
27-33 3 30 90.0 821.26 26.5 -1.65 0.0928 4.1 3 0.2874
34-40 8 37 296.0 728.93 33.5 -1.07 0.1662 7.3 8 0.0646
41-47 10 44 440.0 64.79 40.5 -0.50 0.2234 9.8 10 0.0030
48-54 7 51 357.0 138.90 47.5 0.08 0.2103 9.3 7 0.5487
55-61 7 58 406.0 918.45 54.5 0.65 0.1485 6.5 7 0.0332
62-68 6 65 390 2043.42 61.5 1.23 0.0734 3.23 6 2.3765
     68.5 1.80         
∑ 44   2048 6378.91      2.1688

 

18.12
1

)(

55.46
.

2

=
−

−
=

==

∑
∑
∑

n
xxf

s

f
xf

x

ii

i

ii

 

Dengan %5=α , dengan dk = 7 – 3 = 4 diperoleh 49.92 =tabelχ  
 
 
 
 
 
 
 
Karena χ 2 pada daerah penerimaan Ho maka data berdistribusi normal 
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UJI NORMALITAS DATA AKHIR  
KELOMPOK EKSPERIMEN ( KELAS X.5) 

Hipotesis: 

Ho  : Data berdistribusi normal 
H1 : Data tidak berdistribusi normal 
Rumus yang digunakan: 

 
 

 
 

Kriteria:  
Ho diterima jika 22

tabelχχ <  
Pengujian Hipotesis:  
Nilai maksimum  : 72    Panjang kelas   : 7 
Nilai minimum : 28    Rentang   : 44 
Banyak kelas   : 7 

Nilai fi xi fi . xi 
2)( xxf ii − Xi Zi Luas Ei 

 
Oi 

2χ  
28-34 3 31 93.0 1205.46 27.5 -2.11 0.0520 2.3 3 0.2216
35-41 7 38 266.0 1191.29 34.5 -1.48 0.1255 5.5 7 0.3956
42-48 8 45 360.0 292.38 41.5 -0.86 0.2141 9.4 8 0.2142
49-55 11 52 572.0 10.02 48.5 -0.23 0.2464 10.8 11 0.0023
56-62 6 59 354.0 379.65 55.5 0.40 0.1931 8.5 6 0.7335
63-69 8 66 528.0 1789.11 62.5 1.03 0.1020 4.5 8 2.7482
70-76 1 73 73.0 482.00 69.5 1.65 0.0382 1.7 1 0.2758
     76.5 2.28         

∑ 44   2246 5349.91      4.5911
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Dengan %5=α , dengan dk = 7 – 3 = 4 diperoleh 49.92 =tabelχ  
 
 
 
 
 
 
 
Karena χ 2 pada daerah penerimaan Ho maka data berdistribusi normal 
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UJI HOMOGENITAS 
DATA TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA PADA 

KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL 
 

Hipotesis: 
Ho  : 2

2
2
1 σσ =  

Ha : 2
2

2
1 σσ ≠  

Pengujian Hipotesis 
Rumus yang digunakan: 

 
 
 
 

Kriteria:  
Ho diterima jika 

( )( )11
2
1

−−
≤

nknba
FF  

 
 
 
 
 
 
 
Pengujian Hipotesis:  
Sumber Variansi Eksperimen Kontrol 
Jumlah 2224 2034 
n 44 44 
n-1 43 43 
x  50.545 46.227 
Varians 131.789 153.529 
Standar deviasi (s) 11.480 12.391 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

16,1
789.131
529.153

==F  

Pada %5=α  dengan  
dk pembilang = nb – 1 = 44 – 1 = 43 
dk penyebut = nk – 1 = 44 – 1 = 43 

83,1)43,43(025,0 =F  
 
 
 
 
 
 
Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua 
kelompok berasal dari populasi yang variansnya sama atau homogen. 
 

terkecilVarians
terbesarVariansF =  

Daerah penerimaan Ho 

( )( )11
2
1

−−
≤

nknba
FF  

Daerah penerimaan Ho 

1,83 1, 16 
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UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA   
HASIL TES ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL 

 
Hipotesis: 
Ho : 21 μμ ≤  
Ha : 21 μμ >  
Pengujian Hipotesis 
Rumus yang digunakan: 

 
 
 
 
 

 
Dimana: 

 
 
 
 

Ha diterima apabila ( )( )21 21 −+−≥ nntt α  
 
 
 
 
Dari data diperoleh:  
Sumber Variansi Eksperimen Kontrol 
Jumlah 2224 2034 
n 44 44 
n-1 43 43 
x  50.545 46.227 
Varians 131.789 153.529 
Standar deviasi (s) 11.480 12.391 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:  
( ) ( )

994.11
24444

529.153144789.131144
=

−+
−+−

=s  

696.1

44
1

44
1994.11

227.46545.50
=

+

−
=t  

Pada %5=α  dengan dk = 44 + 44 – 2 = 86 diperoleh ( )( ) 66.18695,0 =t  
 
 
 
 
 
Karena t berada pada daerah penerimaan Ha, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok 
eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol. 
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penerimaan Ho 

1.66 1.696



Tabel 1 

 
 
 
 

d.b 50% 30% 20% 10% 5% 1% 
1 0.45 1.07 1.64 2.71 3.84 6.63 
2 1.39 2.41 3.22 4.61 5.99 9.21 
3 2.37 3.66 4.64 6.25 7.81 11.34 
4 3.36 4.88 5.99 7.78 9.49 13.28 
5 4.35 6.06 7.29 9.24 11.07 15.09 
6 5.35 7.23 8.56 10.64 12.59 16.81 
7 6.35 8.38 9.80 12.02 14.07 18.48 
8 7.34 9.52 11.03 13.36 15.51 20.09 
9 8.34 10.66 12.24 14.68 16.92 21.67 

10 9.34 11.78 13.44 15.99 18.31 23.21 
11 10.34 12.90 14.63 17.28 19.68 24.73 
12 11.34 14.01 15.81 18.55 21.03 26.22 
13 12.34 15.12 16.98 19.81 22.36 27.69 
14 13.34 16.22 18.15 21.06 23.68 29.14 
15 14.34 17.32 19.31 22.31 25.00 30.58 
16 15.34 18.42 20.47 23.54 26.30 32.00 
17 16.34 19.51 21.61 24.77 27.59 33.41 
18 17.34 20.60 22.76 25.99 28.87 34.81 
19 18.34 21.69 23.90 27.20 30.14 36.19 
20 19.34 22.77 25.04 28.41 31.41 37.57 
21 20.34 23.86 26.17 29.62 32.67 38.93 
22 21.34 24.94 27.30 30.81 33.92 40.29 
23 22.34 26.02 28.43 32.01 35.17 41.64 
24 23.34 27.10 29.55 33.20 36.42 42.98 
25 24.34 28.17 30.68 34.38 37.65 44.31 
26 25.34 29.25 31.79 35.56 38.89 45.64 
27 26.34 30.32 32.91 36.74 40.11 46.96 
28 27.34 31.39 34.03 37.92 41.34 48.28 
29 28.34 32.46 35.14 39.09 42.56 49.59 
30 29.34 33.53 36.25 40.26 43.77 50.89 
31 30.34 34.60 37.36 41.42 44.99 52.19 
32 31.34 35.66 38.47 42.58 46.19 53.49 
33 32.34 36.73 39.57 43.75 47.40 54.78 
34 33.34 37.80 40.68 44.90 48.60 56.06 
35 34.34 38.86 41.78 46.06 49.80 57.34 
36 35.34 39.92 42.88 47.21 51.00 58.62 
37 36.34 40.98 43.98 48.36 52.19 59.89 
38 37.34 42.05 45.08 49.51 53.38 61.16 
39 38.34 43.11 46.17 50.66 54.57 62.43 
40 39.34 44.16 47.27 51.81 55.76 63.69 

  
 Sumber: Excel for Windows [=Chiinv(α , db)] 



Tabel 2                 125 

 
 
 
 

dk pembilang dk 
penyebut 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

1 1004.199 1004.577 1004.955 1005.275 1005.596 1005.887 1006.178 1006.469 1006.760 
2 39.470 39.471 39.471 39.472 39.473 39.474 39.474 39.475 39.475 
3 14.051 14.047 14.044 14.040 14.036 14.033 14.030 14.027 14.024 
4 8.428 8.423 8.419 8.415 8.411 8.407 8.404 8.401 8.397 
5 6.192 6.188 6.183 6.179 6.175 6.171 6.168 6.164 6.161 
6 5.030 5.025 5.021 5.017 5.012 5.009 5.005 5.001 4.998 
7 4.327 4.322 4.317 4.313 4.309 4.305 4.301 4.298 4.294 
8 3.858 3.853 3.848 3.844 3.840 3.836 3.832 3.828 3.825 
9 3.524 3.519 3.514 3.510 3.505 3.501 3.498 3.494 3.490 
10 3.274 3.269 3.264 3.260 3.255 3.251 3.247 3.244 3.240 
11 3.080 3.075 3.070 3.066 3.061 3.057 3.053 3.049 3.046 
12 2.926 2.920 2.915 2.911 2.906 2.902 2.898 2.894 2.891 
13 2.799 2.794 2.789 2.784 2.780 2.775 2.771 2.767 2.764 
14 2.694 2.689 2.684 2.679 2.674 2.670 2.666 2.662 2.658 
15 2.605 2.599 2.594 2.590 2.585 2.581 2.576 2.572 2.569 
16 2.529 2.523 2.518 2.513 2.509 2.504 2.500 2.496 2.492 
17 2.462 2.457 2.452 2.447 2.442 2.438 2.434 2.429 2.426 
18 2.405 2.399 2.394 2.389 2.384 2.380 2.375 2.371 2.367 
19 2.353 2.348 2.343 2.338 2.333 2.328 2.324 2.320 2.316 
20 2.308 2.302 2.297 2.292 2.287 2.283 2.278 2.274 2.270 
21 2.267 2.262 2.256 2.251 2.246 2.242 2.237 2.233 2.229 
22 2.231 2.225 2.220 2.215 2.210 2.205 2.201 2.196 2.192 
23 2.198 2.192 2.186 2.181 2.176 2.172 2.167 2.163 2.159 
24 2.167 2.162 2.156 2.151 2.146 2.141 2.137 2.132 2.128 
25 2.140 2.134 2.128 2.123 2.118 2.114 2.109 2.105 2.100 
26 2.114 2.109 2.103 2.098 2.093 2.088 2.083 2.079 2.075 
27 2.091 2.085 2.080 2.074 2.069 2.065 2.060 2.056 2.051 
28 2.070 2.064 2.058 2.053 2.048 2.043 2.038 2.034 2.030 
29 2.050 2.044 2.038 2.033 2.028 2.023 2.018 2.014 2.009 
30 2.031 2.025 2.019 2.014 2.009 2.004 1.999 1.995 1.991 
31 2.014 2.008 2.002 1.997 1.991 1.987 1.982 1.977 1.973 
32 1.997 1.991 1.986 1.980 1.975 1.970 1.965 1.961 1.957 
33 1.982 1.976 1.971 1.965 1.960 1.955 1.950 1.946 1.941 
34 1.968 1.962 1.956 1.951 1.946 1.941 1.936 1.931 1.927 
35 1.955 1.949 1.943 1.937 1.932 1.927 1.922 1.918 1.913 
36 1.942 1.936 1.930 1.925 1.919 1.914 1.910 1.905 1.901 
37 1.930 1.924 1.918 1.913 1.907 1.902 1.898 1.893 1.888 
38 1.919 1.913 1.907 1.901 1.896 1.891 1.886 1.881 1.877 
39 1.908 1.902 1.896 1.891 1.885 1.880 1.875 1.871 1.866 
40 1.898 1.892 1.886 1.881 1.875 1.870 1.865 1.860 1.856 
41 1.889 1.882 1.877 1.871 1.866 1.860 1.855 1.851 1.846 
42 1.880 1.873 1.867 1.862 1.856 1.851 1.846 1.841 1.837 
43 1.871 1.865 1.859 1.853 1.848 1.842 1.837 1.833 1.828 
44 1.863 1.856 1.850 1.845 1.839 1.834 1.829 1.824 1.820 
45 1.855 1.848 1.842 1.837 1.831 1.826 1.821 1.816 1.812 
46 1.847 1.841 1.835 1.829 1.824 1.818 1.813 1.809 1.804 
47 1.840 1.834 1.828 1.822 1.816 1.811 1.806 1.801 1.797 
48 1.833 1.827 1.821 1.815 1.809 1.804 1.799 1.794 1.790 
49 1.826 1.820 1.814 1.808 1.803 1.797 1.792 1.788 1.783 
50 1.820 1.814 1.808 1.802 1.796 1.791 1.786 1.781 1.776 

 
Sumber: Excel for Windows [=FINV(2.5 %, dk pembilang, dk penyebut)] 
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db t 0,995 t 0,99 t 0,975 t 0,95 t 0,925 t 0,90 t 0.75 t 0.70 t 0.60 t 0.55 
60 2.66 2.39 2.00 1.67 1.46 1.30 0.68 0.53 0.25 0.13 
61 2.66 2.39 2.00 1.67 1.46 1.30 0.68 0.53 0.25 0.13 
62 2.66 2.39 2.00 1.67 1.46 1.30 0.68 0.53 0.25 0.13 
63 2.66 2.39 2.00 1.67 1.46 1.30 0.68 0.53 0.25 0.13 
64 2.65 2.39 2.00 1.67 1.46 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
65 2.65 2.39 2.00 1.67 1.46 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
66 2.65 2.38 2.00 1.67 1.46 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
67 2.65 2.38 2.00 1.67 1.46 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
68 2.65 2.38 2.00 1.67 1.46 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
69 2.65 2.38 1.99 1.67 1.46 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
70 2.65 2.38 1.99 1.67 1.46 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
71 2.65 2.38 1.99 1.67 1.46 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
72 2.65 2.38 1.99 1.67 1.46 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
73 2.64 2.38 1.99 1.67 1.45 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
74 2.64 2.38 1.99 1.67 1.45 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
75 2.64 2.38 1.99 1.67 1.45 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
76 2.64 2.38 1.99 1.67 1.45 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
77 2.64 2.38 1.99 1.66 1.45 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
78 2.64 2.38 1.99 1.66 1.45 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
79 2.64 2.37 1.99 1.66 1.45 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
80 2.64 2.37 1.99 1.66 1.45 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
81 2.64 2.37 1.99 1.66 1.45 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
82 2.64 2.37 1.99 1.66 1.45 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
83 2.64 2.37 1.99 1.66 1.45 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
84 2.64 2.37 1.99 1.66 1.45 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
85 2.63 2.37 1.99 1.66 1.45 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
86 2.63 2.37 1.99 1.66 1.45 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
87 2.63 2.37 1.99 1.66 1.45 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
88 2.63 2.37 1.99 1.66 1.45 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
89 2.63 2.37 1.99 1.66 1.45 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
90 2.63 2.37 1.99 1.66 1.45 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
91 2.63 2.37 1.99 1.66 1.45 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
92 2.63 2.37 1.99 1.66 1.45 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
93 2.63 2.37 1.99 1.66 1.45 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
94 2.63 2.37 1.99 1.66 1.45 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 
95 2.63 2.37 1.99 1.66 1.45 1.29 0.68 0.53 0.25 0.13 

 
Sumber: Excel for Windows [=TINV(α , db)] 
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