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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Berbagai model pembelajaran dikembangkan dengan tujuan untuk
membelajarkan siswa sesuai dengan cara (gaya belajar) siswa, sehingga tujuan
pembelajaran dapat dicapai dengan optimal. Guru harus memahami bahwa
tidak ada model pembelajaran yang paling tepat untuk segala situasi dan
kondisi. Oleh karena itu, dalam memilih model pembelajaran yang tepat
haruslah memperhatikan kondisi siswa, sifat materi bahan ajar, fasilitas atau
media yang tersedia, dan kondisi guru itu sendiri.
Guru pada umumnya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan
menggunakan metode yang kurang tepat, dikarenakan tidak melakukan analisis
terhadap kesesuaian antara tipe isi pelajaran dengan tipe kinerja (performansi)
yang menjadi sasaran belajar. Padahal keefektifan suatu metode pembelajaran
sangat

ditentukan

oleh

kesesuaian

antara

tipe

isi

dengan

tipe

performansi. Gagne dan Briggs (dalam Djamarah, 2008: 12) menjelaskan
bahwa hasil belajar siswa memerlukan kondisi belajar internal dan kondisi
belajar eksternal yang berbeda. Degeng (dalam Syar’i: 2008) menyatakan
bahwa suatu metode pembelajaran seringkali hanya cocok untuk belajar
dengan tipe isi dan kondisi tertentu. Hal ini berarti bahwa untuk pembelajaran
dengan tipe isi yang lain di bawah kondisi yang lain, diperlukan metode
pembelajaran yang lain pula. Sehingga analisis tipe isi materi pembelajaran
dengan tipe kinerja mutlak harus dilakukan sebelum memilih metode
pembelajaran yang tepat.
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Peneliti sebagai guru mata pelajaran matematika kelas X-IIA1 di MAN 2
Bojonegoro pada semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019, dalam
menyampaikan

materi

seringkali

menggunakan

metode

pembelajaran

langsung, dimana peneliti menyampaikan informasi melalui lisan maupun
tulisan.

Sedangkan

siswa

secara

pasif

menerima

informasi

dengan

mendengarkan penjelasan peneliti dan melihat tulisan atau tampilan media
tentang materi pembelajaran yang sedang dibahas.
Metode pembelajaran yang diterapkan peneliti ini mengharuskan siswa
menghafal pengertian atau konsep namun tidak melatih siswa menyelesaikan
masalah berdasarkan pengertian atau konsep yang telah dihafal. Siswa
berusaha memahami materi pembelajaran secara individu, sehingga peneliti
sulit melihat keterampilan, sikap spiritual maupun sikap sosial siswa secara
langsung. Peneliti sulit melihat sikap disiplin, tanggung jawab, responsif,
proaktif dan santun dari diri siswa. Siswa tidak terbiasa berkolaborasi atau
bekerja sama dengan siswa lain. Dan yang lebih memprihatinkan kemampuan
berkomunikasi siswa menjadi tidak terasah, dikarenakan siswa tidak terbiasa
menyampaikan gagasan atau pendapat kepada siswa lain melalui diskusi
ataupun presentasi. Sehingga secara umum aktivitas belajar siswa menjadi
monoton, karena pembelajaran bersifat searah, dari peneliti ke siswa.
Dampak dari penerapan metode pembelajaran oleh peneliti yang tidak
tepat ini menyebabkan prestasi belajar dan aktivitas belajar siswa kelas X-IIA1
pada semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019 tidak mencapai target
pembelajaran. Untuk aspek pengetahuan hanya 19 siswa atau 60% dari 31
siswa kelas X-IIA1 yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) aspek
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pengetahuan. Untuk aspek keterampilan hanya 15 siswa atau 48% dari 31
siswa kelas X-IIA1 yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) aspek
keterampilan. Untuk aspek sikap spiritual belum seluruh siswa menunjukkan
sikap spiritual dengan predikat baik (B), karena masih ada 5 siswa dengan
predikat cukup baik (C), padahal sikap spiritual yang baik menjadi ikon
madrasah. Sedangkan untuk sikap sosial tidak lebih dari 10 siswa atau 32%
dari 31 siswa yang menunjukkan sikap sosial yang dengan predikat baik (B) di
dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan 21 siswa lainnya mendapat predikat
cukup baik (C). Sementara itu belum ada aktivitas belajar siswa yang
menonjol, karena siswa selama pembelajaran hanya pasif, atau hanya melihat
dan mendengarkan penjelasan materi pembelajaran dari peneliti.
Permasalahan-permasalahan tersebut di atas harus diatasi dengan model
pambelajaran yang tepat guna membantu siswa meningkatkan prestasi belajar
dan aktivitas belajarnya. Model pembelajaran yang tepat juga diharapkan dapat
membantu siswa dalam mencapai pemahaman materi pembelajaran yang baik,
terutama pemahaman pengertian atau konsep sehingga siswa tidak sekedar
hafal pengertian atau konsep saja. Pemahaman konsep yang baik akan
menjadikan siswa mampu menyelesaikan berbagai macam tipe soal maupun
permasalahan dalam kehidupan nyata. Model pembelajaran tersebut juga
diharapkan mampu menjadikan siswa semakin tinggi aktivitasnya di dalam
pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak lagi terpusat pada guru (teacher
centered) akan tetapi cenderung terpusat pada siswa (student centered) melalui
aktivitas belajar kolaboratif, sehingga tumbuh sikap sosial dan kerja sama yang
tinggi dengan siswa lain.
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Oleh karena itulah pada semester genap tahun pelajaran 2018/2019 ini
peneliti berusaha untuk mengatasi permasalahan-permasalahan siswa di atas
sehingga prestasi belajar dan aktivitas belajar siswa meningkat. Salah satu
alternatif model pembelajaran yang digunakan peneliti adalah model
pembelajaran berdasarkan masalah atau yang dikenal dengan Problem Based
Learning (PBL). Sebagaimana yang dijelaskan Trianto (2009: 90) bahwa
pembelajaran berdasarkan masalah merupakan model pembelajaran yang
didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan
autentik yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari
permasalahan yang nyata. Rusman (2014: 237) menjelaskan bahwa dalam
pembelajaran berdasarkan masalah, sebuah masalah yang dikemukakan kepada
siswa harus dapat membangkitkan pemahaman siswa terhadap masalah, sebuah
kesadaran akan adanya kesenjangan, pengetahuan, keinginan memecahkan
masalah, dan adanya persepsi bahwa mereka mampu memecahkan masalah
tersebut.
Wibawa (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa prestasi
belajar siswa mengalami peningkatan secara signifikan dari rata-rata kognitif
72 meningkat menjadi 87 serta naiknya prosentase siswa yang mencapai
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dari 66,67% meningkat menjadi 100%
setelah diterapkan model Pembelajaran Berbasis Masalah. Sam (2015) dalam
penelitiannya

menyimpulkan

bahwa

Pembelajaran

Berbasis

Masalah

berdasarkan langkah-langkah pemecahan masalah Polya dapat meningkatkan
kemampuan siswa kelas 8 dalam penyelesaian soal cerita matematika. Hasil
penelitian Yusmanidar (2017) menyimpulkan bahwa Pembelajaran Berbasis
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Masalah menggunakan metode praktikum dapat mempengaruhi keterampilan
proses sain siswa serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam
belajar kimia. Sunaryo (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa
peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kreatif matematik siswa yang pada
pembelajarannya menerapkan model Pembelajaran Berbasis Masalah lebih
baik jika dibandingkan dengan peningkatan kemampuan berpikir kritis dan
kreatif matematik siswa yang pada pembelajarannya menerapkan model
pembelajaran langsung. Hasil penelitian Sari (2014) menyimpulkan bahwa
peningkatan kemampuan komunikasi matematika siswa yang mendapat
Pembelajaran Berbasis Masalah lebih baik dari siswa yang mendapat
pembelajaran konvensional.
Model Pembelajaran Berbasis Masalah ini merupakan upaya peneliti
untuk mengatasi permasalahan pembelajaran di kelas sekaligus sebagai upaya
untuk meningkatkan prestasi belajar dan aktivitas belajar siswa. Hal ini pula
yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul:
“Peningkatan Prestasi Belajar Matematika dan Aktivitas Belajar Siswa melalui
Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) pada Siswa Kelas XIIA1 Materi Pembelajaran Trigonometri Tahun Pelajaran 2018/2019”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) pada siswa
kelas X-IIA1 materi pembelajaran trigonometri tahun pelajaran 2018/2019
dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa?
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2. Apakah penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) pada siswa
kelas X-IIA1 materi pembelajaran trigonometri tahun pelajaran 2018/2019
dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatkan prestasi belajar matematika melalui penerapan model
Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) pada siswa kelas X-IIA1 materi
pembelajaran trigonometri tahun pelajaran 2018/2019.
2. Meningkatkan

aktivitas

belajar

siswa

melalui

penerapan

model

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) pada siswa kelas X-IIA1 materi
pembelajaran trigonometri tahun pelajaran 2018/2019.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantaranya:
1. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengalaman dan wawasan dalam
penerapan metode Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based
Learning) sehingga dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang serupa
sekaligus sebagai acuan untuk pengembangan proses pembelajaran.
2. Bagi Sekolah
Hasil penelitian ini menjadi salah satu masukan untuk menentukan sebuah
kebijakan yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang lebih baik bagi
kemajuan sekolah.
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3. Bagi Guru Matematika
Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi salah satu solusi bagi guru
matematika untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika dengan lebih
optimal.
4. Bagi Siswa
Melalui pelaksanaan metode Pembelajaran Berdasarkan Masalah, siswa
diharapkan akan sangat terbiasa dalam memecahkan masalah nyata bidang
matematika terutama yang berkaitan dengan trigonometri, prestasi belajar
siswa akan meningkat, dan siswa akan terbiasa berkolaborasi dengan siswa
lain melalui kegiatan kelompok.

E. Definisi Operasional
1. Prestasi belajar yang dimaksud adalah nilai pengetahuan (kognitif), nilai
keterampilan (psikomotor) dan nilai sikap (afektif) siswa kelas X-IIA1
Madrasah Aliyah Negeri 2 Bojonegoro pada semester genap tahun pelajaran
2018/2019.
2. Materi trigonometri yang dimaksud adalah rasio trigonometri sudut-sudut di
berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi kelas X pada semester genap
tahun pelajaran 2018/2019.
3. Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) yang dimaksud
adalah metode pembelajaran yang menyajikan kepada siswa situasi masalah
yang otentik serta memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa, melalui
proses kerja kelompok atau tim.
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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Prestasi Belajar
Harahap (dalam Djamarah, 1994) menyatakan bahwa prestasi adalah
penilaian pendidikan tentang perkembangan dan kemajuan siswa berkenaan
dengan penguasaan bahan pelajaran yang disajikan kepada siswa. Kata prestasi
di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 418) diartikan sebagai hasil
yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, diciptakan, baik
secara individual maupun kelompok). Menurut Sardiman (2011), prestasi
adalah kemampuan nyata yang merupakan hasil interaksi antara berbagai
faktor yang mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar diri individu
dalam belajar. Jadi bisa disimpulkan bahwa prestasi adalah hasil dari suatu
kegiatan siswa atau kelompok siswa yang dipengaruhi berbagai faktor baik dari
dalam maupun dari luar diri siswa atau kelompok siswa dalam kegiatan belajar
yang menunjukkan perkembangan dan kemajuan siswa berkenaan dengan
penguasaan bahan pelajaran.
Mudzakir (1997) menjelaskan bahwa belajar adalah suatu usaha atau
kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang,
mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, dan
keterampilan. Menurut Whittaker (dalam Soemanto, 1998: 98-99), belajar
adalah proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan
pengalaman. Slameto (2010: 2) mendefinisikan bahwa belajar adalah suatu
proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan
tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri
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dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi belajar merupakan kegiatan yang
dilakukan oleh seseorang sehingga mengalami perubahan sikap, ilmu
pengetahuan, dan keterampilan yang dihasilkan dari proses latihan dan
pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungannya.
Adapun mengenai prestasi belajar Winkel (dalam Sunarto, 1996: 162)
menyatakan bahwa prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau
kemampuan seorang siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai
dengan bobot yang dicapainya. Menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono
(1990: 130) prestasi belajar merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor
yang mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor internal) maupun dari luar
(faktor eksternal) individu.
Gagne (1985: 40) menyatakan bahwa prestasi belajar dibedakan menjadi
lima aspek, yaitu: kemampuan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal,
sikap dan keterampilan. Nasution (1990) menyatakan bahwa prestasi belajar
peserta didik dikatakan sempurna jika memenuhi tiga aspek, yaitu: aspek
kognitif (pengetahuan), aspek afektif (sikap) dan aspek psikomotorik
(keterampilan). Aspek-aspek prestasi belajar tersebut di dalam Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2018 disebut dengan kompetensi yang terbagi menjadi empat kompetensi, yaitu
kompetensi sikap spiritual, kompetensi ikap sosial, kompetensi pengetahuan,
dan kompetensi keterampilan.
Syah (2012: 216) menyatakan bahwa pada prinsipnya prestasi belajar
merupakan pengungkapan hasil belajar ideal yang meliputi segenap ranah
psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar siswa.
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Ranah psikologis tersebut meliputi ranah cipta (kognitif), ranah rasa (afektif)
dan ranah karsa (psikomotor). Menurut Hamalik (2013: 155) prestasi belajar
tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat
diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan
keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan
pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.
Sementara itu Tohirin (2006: 159) mengungkapkan bahwa keberhasilan
belajar siswa setelah proses pembelajaran diindikasikan dengan norma
pengukuran prestasi belajar yang tidak hanya mengukur aspek kognitif, akan
tetapi juga mengukur aspek sikap maupun keterampilan. Diantara norma
pengukuran tersebut adalah 1) norma skala angka 0 sampai 10, 2) norma skala
angka 0 sampai 100, 3) norma skala angka 0,0 - 4,0 dan 4) norma skala huruf
dari A sampai E.
Menurut Sudjana (2011: 39), prestasi belajar yang dicapai siswa dipengaruhi
oleh dua faktor yakni:
1. Faktor yang berasal dari diri siswa (internal)
Faktor yang datang dari diri siswa meliputi kemampuan yang dimiliki
siswa, motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar,
ketekunan serta faktor fisik dan psikis.
2. Faktor yang berasal dari luar siswa (eksternal)
Faktor yang berasal dari luar siswa adalah kualitas pembelajaran. Yang
dimaksud dengan kualitas pembelajaran ialah tinggi rendahnya atau efektif
tidaknya proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran.
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Sedangkan Ahmadi (2004: 138) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi prestasi belajar siswa yaitu sebagai berikut:
1. Faktor yang tergolong internal, adalah:
a. Faktor jasmaniah (fisiologi), baik yang bersifat bawaan maupun yang
diperoleh. Yang termasuk faktor ini misalnya penglihatan, pendengaran,
dan struktur tubuh.
b. Faktor psikologis, baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh dari
faktor intelektif dan non-intelektif.
c. Faktor kematangan fisik maupun psikis.
2. Faktor yang tergolong eksternal, adalah:
a. Faktor sosial meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
b. Faktor budaya seperti adat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
c. Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, belajar dan iklim.
d. Faktor lingkungan spiritual atau keamanan.
Sedangkan

Tu’u

(2004)

mengemukakan

bahwa

faktor-faktor

yang

mempengaruhi prestasi belajar siswa antara lain:
1. Kecerdasan
Artinya bahwa tinggi rendahnya kecerdasan yang dimiliki seseorang siswa
sangat menentukan keberhasilannya mencapai prestasi belajar, termasuk
prestasi-prestasi lain sesuai macam kecerdasan yang menonjol yang ada
dalam dirinya.
2. Bakat
Bakat adalah kemampuan yang ada pada seseorang yang dibawa sejak lahir,
yang diterima sebagai warisan dari orang tuanya.
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3. Minat dan perhatian
Minat adalah kecenderungan yang besar terhadap sesuatu. Perhatian adalah
melihat dan mendengar dengan baik dan teliti terhadap sesuatu. Minat dan
perhatian biasanya berkaitan erat. Minat dan perhatian yang tinggi pada
suatu materi akan memberikan dampak yang baik bagi prestasi belajarnya.
4. Motif
Motif adalah dorongan yang membuat seseorang berbuat sesuatu. Motif
selalu mendasari dan mempengaruhi setiap usaha serta kegiatan seseorang
untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Dalam belajar, jika siswa
mempunyai motif yang baik dan kuat, hal itu akan memperbesar usaha dan
kegiatannya mencapai prestasi yang tinggi.
5. Cara belajar
Keberhasilan studi siswa dipengaruhi pula oleh cara belajarnya. Cara belajar
yang efisien memungkinkan siswa mencapai prestasi yang tinggi
dibandingkan dengan cara belajar yang tidak efisien. Cara belajar yang
efisien sebagai berikut:
a. Berkonsentrasi sebelum dan pada saat belajar
b. Segera mempelajari kembali bahan yang telah diterima
c. Membaca dengan teliti dan baik bahan yang sedang dipelajari, dan
berusaha menguasai sebaik-baiknya
d. Mencoba menyelesaikan dan melatih mengerjakan soal-soal.
6. Lingkungan keluarga
Keluarga merupakan salah satu potensi yang besar dan positif memberi
pengaruh pada prestasi siswa.
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7. Sekolah
Selain keluarga, sekolah adalah lingkungan kedua yang berperan besar
memberi pengaruh pada prestasi belajar siswa.

Berdasarkan kajian tentang prestasi belajar di atas maka prestasi belajar
siswa diartikan sebagai hasil interaksi aktif antara siswa dengan obyek belajar
selama berlangsungnya proses pembelajaran baik secara individu maupun
kelompok yang diukur dari aspek pengetahuan (kognitif), aspek sikap (afektif)
dan aspek keterampilan (psikomotorik). Adapun prestasi belajar siswa dalam
penelitian ini adalah berupa nilai harian siswa kelas X-IIA1 tahun pelajaran
2018/2019 pada mata pelajaran matematika materi pembelajaran trigonometri
di MAN 2 Bojonegoro yang meliputi nilai nilai aspek pengetahuan dengan
skala angka 0 sampai 100, aspek sikap spiritual dengan skala huruf dari A
sampai E, nilai aspek sikap sosial dengan skala huruf dari A sampai E, dan
nilai aspek keterampilan dengan skala angka 0 sampai 100.

B. Aktivitas Belajar Siswa
Menurut Natawijaya (dalam Isnaini, 2012: 5) aktivitas belajar adalah
berbagai kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa)
dalam rangka mencapai tujuan belajar. Sardiman (2007: 100) menyatakan
bahwa aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik dan mental yang
keduanya harus selalu terkait selama kegiatan belajar. Di samping itu, belajar
sangat diperlukan adanya aktivitas, karena aktivitas belajar sangat berpengaruh
terhadap berlangsungnya keberhasilan proses belajar.
Dimyati (2013: 236-238) menyatakan bahwa aktivitas belajar merupakan
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segala perilaku yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran berlangsung
sebagai suatu proses belajar berupa mengolah bahan belajar atau pengalaman
lain. Dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa aktivitas belajar
adalah kegiatan mengolah pengalaman dan atau praktik dengan cara
mendengar, membaca, menulis, mendiskusikan, merefleksikan rangsangan, dan
memecahkan masalah.
Dierich (dalam Hamalik, 2013: 172-173) membagi aktivitas belajar
dalam delapan kelompok, yaitu:
1. Aktivitas Visual
Aktivitas visual menitikberatkan pada ketajaman penglihatan berupa buktibukti konkret harus diperlihatkan selama pembelajaran agar siswa paham
mengenai materi yang disampaikan. Contoh: membaca materi pembelajaran,
membaca tampilan powerpoint pembelajaran, melihat gambar-gambar
tentang materi pembelajaran, demonstrasi, dan mengamati.
2. Aktivitas Lisan
Aktivitas lisan dilakukan dengan cara menggunakan pikiran dan perasaan
yang disampaikan melalui kata-kata yang dianggap tepat dan dapat
mewakili pikiran serta perasaan. Contoh: mengemukakan suatu fakta atau
prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi
saran, mengemukakan pendapat, wawancara, dan diskusi.
3. Aktivitas Mendengarkan
Aktivitas mendengarkan adalah proses memahami dan mengingat dengan
sebaik mungkin tentang apa yang didengar atau tentang sesuatu yang
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dikatakan oleh orang lain kepadanya. Contoh: mendengarkan penyajian
bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan
suatu permainan, dan mendengarkan radio.
4. Aktivitas Menulis
Aktivitas menulis adalah kegiatan berupa menuangkan ide/gagasan yang
ada dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media penyampainya.
Contoh: menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat
rangkuman, mengerjakan tes, dan mengisi angket.
5. Aktivitas Menggambar
Aktivitas menggambar dilakukan dengan menghasilkan suatu karya yang
mempunyai ukuran panjang dan lebar. Contoh: membuat grafik, chart,
diagram, peta, sketsa dan pola.
6. Aktivitas Metrik
Aktivitas metrik dapat berupa gerak fisik yang dilakukan siswa, antara lain
berupa melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran,
membuat model, menyelenggarakan permainan, menari, bermain peran, dan
demonstrasi.
7. Aktivitas Mental
Aktivitas mental dilakukan dengan menggunakan semua unsur jiwa yang
meliputi pikiran, emosi, sikap, dan perasaan untuk menentukan tingkah laku
dan cara menghadapi suatu hal yang menekan perasaan, rasa kekecewaan
atau kegembiraan, dan sebagainya. Contoh: merenungkan, mengingat,
memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat hubunganhubungan, dan membuat keputusan.
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8. Aktivitas Emosional
Aktivitas emosional adalah aktivitas yang berupa perubahan biologis dalam
perilaku seseorang karena adanya perasaan dan pikiran dalam diri
seseorang. Contoh: minat, membedakan, berani, tenang, dan lain-lain.
Dimyati dan Mudjiono (2013: 45) juga membagi aktivitas belajar menjadi dua,
yaitu berupa:
1. Kegiatan fisik berupa kegiatan yang mudah diamati, misalnya membaca,
mendengar, menulis, dan berlatih keterampilan-keterampilan.
2. Kegiatan mental berupa kegiatan yang susah untuk diamati, misalnya
menganalisa masalah dan menemukan pemecahannya, membandingkan satu
konsep dengan konsep lain, membuat hipotesis, dan menyimpulkan hasil
percobaan.
Menurut Sardiman (2007: 97) aktivitas merupakan hal yang sangat
diperlukan dalam pembelajaran. Tanpa adanya aktivitas, proses belajar tidak
mungkin berlangsung dengan baik. Hal tersebut menjelaskan bahwa manfaat
aktivitas dalam pembelajaran yaitu mendukung jalannya pembelajaran yang
baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Hamalik (2013: 175-176) menyatakan bahwa banyak manfaat yang
diperoleh dari aktivitas belajar yang tinggi, diantaranya sebagai berikut:
1. Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri.
2. Mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa secara integral.
3. Memupuk kerja sama yang harmonis di kalangan siswa.
4. Para siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri.
5. Memupuk disiplin kelas dan suasana belajar menjadi demokratis.
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6. Mempererat hubungan sekolah dan masyarakat, dan hubungan antara orang
tua dengan guru.
7. Pengajaran

diselenggarakan

secara

realistis

dan

konkret

sehingga

mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis.
8. Pengajaran di sekolah menjadi hidup sebagaimana aktivitas dalam
kehidupan di masyarakat.
Martinis Yamin (2010: 78) menyatakan bahwa guru harus mampu
membawa siswa untuk aktif dalam berbagai bentuk kegiatan belajar yang dapat
berupa belajar penemuan, belajar mandiri, belajar berkelompok, belajar
memecahkan masalah, dan sebagainya. Melalui keterlibatan siswa dalam
kegiatan pembelajaran, hal tersebut dapat mengembangkan kapasitas belajar
dan potensi yang dimiliki oleh siswa secara penuh.
Sanjaya (2008: 139-140) menyatakan bahwa ada beberapa kegiatan yang
dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan aktivitas siswa yaitu:
1. Mengemukakan berbagai alternatif tujuan pembelajaran yang harus dicapai
sebelum kegiatan pembelajaran dimulai.
2. Menyusun tugas-tugas belajar bersama siswa.
3. Menyampaikan kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan.
4. Memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang memerlukan.
5. Memberikan motivasi, mendorong siswa untuk belajar, membimbing, dan
lain sebagainya melalui pengajuan pertanyaan.
6. Membantu siswa dalam menarik suatu kesimpulan.
Berdasarkan uraian tentang aktivitas belajar siswa di atas, dapat
disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa adalah berbagai kegiatan siswa
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dalam pembelajaran, baik bersifat fisik maupun mental yang dilakukan dalam
proses interaksi (guru dan siswa) dalam mengolah bahan belajar atau
pengalaman lain untuk mencapai tujuan pembelajaran.

C. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning)
1. Pengertian Model Pembelajaran Berbasis Masalah
Rusman (2014: 133) menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah
suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum
(rencana

pembelajaran

jangka

panjang),

merancang

bahan-bahan

pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain.
Sedangkan menurut Soekamto (dalam Trianto, 2009: 22) model
pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukisan prosedur yang
sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai
tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang
pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar
mengajar.
Menurut Dewey (dalam Trianto, 2009: 91) Pembelajaran Berbasis
Masalah atau Problem Based Learning (PBL) secara umum adalah
pembelajaran yang terdiri atas menyajikan kepada siswa situasi masalah
yang otentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada
mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri. Sedangkan Trianto
(2009: 90) menyatakan bahwa PBL merupakan suatu model pembelajaran
yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan
penyelidikan autentik yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian
nyata dari permasalahan yang nyata. Adapun Dasna (dalam Adawiyah,
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2011: 7) menyatakan bahwa PBL merupakan pelaksanaan pembelajaran
yang berangkat dari sebuah kasus dan kemudian dianalisis lebih lanjut untuk
ditemukan masalahnya, dan merupakan salah satu model pembelajaran
inovatif yang dapat memberikan siswa kondisi belajar yang aktif. Menurut
Arends (dalam Trianto, 2009: 92) menyebutkan bahwa PBL merupakan
model pembelajaran dimana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik
dengan

maksud

mengembangkan

untuk

menyusun

pengetahuan

inkuiri dan keterampilan

mereka

sendiri,

berpikir tingkat

tinggi,

mengembangkan kemandirian dan percaya diri.
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa
model Pembelajaran Berbasis Masalah atau problem based learning (PBL)
adalah sebuat metode pembelajaran yang menyajikan kepada siswa situasi
masalah yang otentik dan bermakna serta memberikan kondisi belajar aktif
kepada siswa, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat
tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri, melalui proses kerja
kelompok atau tim.
2. Karakteristik Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based
Learning)
Menurut Herman (2007: 49) Karakteristik dari pembelajaran berbasis
masalah di antaranya adalah:
a. Memposisikan siswa sebagai self-directed problem solver melalui
kegiatan kolaboratif.
b. Mendorong

siswa

untuk

mampu

menemukan

masalah

dan

mengelaborasinya dengan mengajukan dugaan-dugaan dan merencana-
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kan penyelesaian.
c. Memfasilitasi

siswa

untuk

mengeksplorasi

berbagai

alternatif

penyelesaian dan implikasinya, serta mengumpulkan dan mendistribusikan informasi.
d. Melatih siswa untuk terampil menyajikan temuan.
e. Membiasakan siswa untuk merefleksi tentang efektivitas cara berpikir
mereka dalam menyelesaikan masalah.
Menurut Dasna (dalam Adawiyah, 2011: 10) Pembelajaran Berbasis
Masalah (Problem Based Learning) memiliki karakteristik- karakteristik
sebagai berikut:
a. Belajar dimulai dengan suatu masalah
b. Memastikan bahwa masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia
nyata siswa.
c. Mengorganisasikan pelajaran diseputar masalah
d. Memberikan tanggung jawab yang besar kepada pembelajar dalam
membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka.
e. Menggunakan kelompok kecil.
f. Menuntut siswa untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka
pelajari dalam bentuk suatu kinerja.
Menurut Arends (dalam Trianto, 2009: 93), berbagai pengembangan
pembelajaran berbasis masalah telah memberikan model pembelajaran yang
memiliki karakteristik khusus sebagai berikut:
a. Pengajuan Pertanyaan atau Masalah (memahami masalah)
Bukannya mengorganisasikan di sekitar prinsip-prinsip atau keterampilan
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akademik tertentu, PBL mengorganisasikan pengajaran di sekitar
pertanyaan dan masalah yang dua-duanya secara sosial penting dan
secara bermakna untuk siswa.
b. Berfokus pada keterkaitan antardisiplin
Meskipun pembelajaran berbasis masalah mungkin berpusat pada mata
pengajaran tertentu (IPA, matematika, dan ilmu-ilmu sosial), masalah
yang akan diselidiki telah dipilih benar-benar nyata agar dalam
pemecahannya, siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran.
c. Penyelidikan Autentik
Pembelajaran berbasis mengharuskan siswa melakukan penyelidikan
autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata.
Mereka harus menganasilis dan mendefinisikan masalah, mengembangan
hipotesis, melakukan ekperimen (jika diperlukan), membuat inferensi dan
merumuskan kesimpulan.
d. Menghasilkan produk dan memamerkannya.
Pembelajaran berbasis masalah menuntut siswa untuk menghasilkan
produk tertentu dalam bentuk karya nyata dan peragaan yang
menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka
temukan.
e. Kolaborasi/kerja sama
Pembelajaran berbasis masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja sama
satu dengan yang lainnya, paling sering secara berpasangan atau dalam
kelompok kecil. Bekerja sama memberikan motivasi untuk secara
berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas kompleks dan memperbanyak
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peluang untuk berbagai inkuiri dan dialog dan untuk mengembangkan
keterampilan sosial dan keterampilan berfikir.
Berdasarkan uraian tersebut tampak jelas bahwa karakteristik model
Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem based learning) yaitu:
a. Pembelajaran dimulai dengan pengajuan suatu masalah melalui
pengajuan pertanyaan atau pemahaman masalah dalam bentuk tulisan.
b. Memposisikan siswa sebagai pemecah masalah secara langsung (selfdirected problem solver).
c. Memberikan tanggung jawab yang besar kepada pembelajar dalam
membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka
sendiri.
d. Masalah yang diajukan berhubungan dengan dunia nyata (keterkaitan
antardisiplin.
e. Melakukan penyelidikan autentik melalui kegiatan kolaboratif/kerja sama
dalam kelompok.
f. Menghasilkan suatu produk.
g. Menuntut siswa untuk mendemonstrasikan produknya.
h. Membiasakan siswa untuk merefleksi tentang efektivitas cara berpikir
mereka dalam menyelesaikan masalah.
3. Tujuan Model Pembelajaran Berbasis Masalah
Resnick (dalam Trianto, 2009: 95) berpendapat bahwa implikasi PBL yaitu:
a. Mendorong kerja sama dalam menyelesaikan tugas
b. Memiliki elemen-elemen belajar magang, hal ini mendorong pengamatan
dan dialog dengan orang lain, sehingga secara bertahap siswa dapat
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memahami peran orang yang diamati atau yang di ajak dioalog (ilmuan,
guru, dokter, dan sebagainya)
c. Melibatkan siswa menyelidiki pilihan sendiri, sehingga memungkinkan
mereka menginterpretasikan dan menjelaskan fenomena dunia nyata
membangun pemahaman terhadap fenomena tersebut secara mandiri.
d. Menjadi pembelajaran yang mandiri
Pembelajaran berbasis masalah berusaha membantu siswa menjadi
pebelajaran yang mandiri dan otonom. Dengan bimbingan guru yang
secara berulang-ulang mendorong dan mengarakan mereka untuk
mengajukan pertanyaan, mencari penyelesaian terhadap masalah nyata
oleh mereka sendiri, siswa belajar untuk menyelesaikan tugas-tugas itu
secara mandiri dalam hidupnya kelak.
Sedangkan Trianto (2009: 94) sendiri menyatakan bahwa pembelajaran
berbasis masalah memiliki tujuan sebagai berikut:
a. Membantu

siswa mengembangkan keterampilan berfikir dan kete-

rampilan pemecahan masalah.
b. PBL (Problem Based learning) memberikan dorongan kepada peserta
didik untuk tidak hanya sekedar berpikir sesuai yang bersifat konkret,
tetapi lebih dari itu berfikir terhadap ide-ide yang abstrak dan kompleks
(keterampilan berpikir tingkat tinggi)
c. Belajar peranan orang dewasa yang autentik.
4. Guru dalam Model Pembelajaran Berbasis Masalah
Menurut Ibrahim (dalam Trianto, 2009: 97), guru dalam kelas
Problem Based learning (PBL) diantaranya mengajukan masalah atau
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mengorientasikan siswa kepada masalah kehidupan nyata sehari-hari,
memfasilitasi/membimbing penyelidikan misalnya melakukan pengamatan
atau melakukan eksperimen/percobaan, memfasilitasi dialog siswa serta
mendukung belajar siswa.
Peran guru dalam model PBL menurut Rusman (2014: 245) antara
lain:
a. Menyiapkan perangkat berpikir siswa
Menyiapkan perangkat berpikir siswa bertujuan agar siswa benar-benar
siap untuk mengikuti pembelajaran dengan model PBL. Seperti,
membantu siswa mengubah cara berpikirnya, menyiapkan siswa untuk
pembaruan dan kesulitan yang akan menghadang, membantu siswa
merasa memiliki masalah, dan mengkomunikasikan tujuan, hasil, dan
harapan.
b. Menekankan belajar kooperatif
Dalam prosesnya, model PBL berbentuk inquiry yang bersifat
kolaboratif, dimana siswa bekerja dalam tim untuk menjawab pertanyaan
penting. Sehingga siswa dapat memahami bahwa bekerja dalam tim itu
penting untuk mengembangkan proses kognitif.
c. Memfasilitasi pembelajaran kelompok kecil dalam model PBL
Belajar dalam bentuk kelompok lebih mudah dilakukan, karena dengan
jumlah anggota kelompok yang sedikit akan lebih mudah mengontrolnya.
Sehingga guru dapat menggunakan berbagai teknik belajar kooperatif
untuk menggabungkan kelompokkelompok tersebut untuk menyatukan
ide.
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d. Melaksanakan PBL
Dalam pelaksanaannya guru harus dapat mengatur lingkungan belajar
yang mendorong dan melibatkan siswa dalam masalah. Selain itu, guru
juga berperan sebagai fasilitator dalam proses inkuiri kolaboratif dan
belajar siswa.
5. Tahapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah
Ibrahim (dalam Trianto, 2009: 98) menjelaskan tahapan-tahapan model
Problem Based Learning dalam Tabel 2.1 berikut:
Tabel 2.1
Tahapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah
Tahap
Tahap-1
Orientasi siswa kepada
masalah
Tahap-2
Mengorganisasi siswa
untuk belajar
Tahap-3
Membimbing
penyelidikan Individual
maupun kelompok
Tahap-4
Mengembangkan dan
Menyajikan hasil karya
Tahap-5
Menganalisis dan
mengevaluasi Proses
pemecahan masalah

Kegiatan guru
Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, dan menjelaskan
logistik yang dibutuhkan, serta memotivasi siswa untuk
terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilihnya.
Guru
membantu
siswa
mendefinisikan
dan
mengorganisasikan
kegiatan
pembelajaran
yang
berhubungan dengan masalah tersebut.
Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi
yang sesuai, melaksanakan observasi/eksperimen untuk
mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.
Guru membantu siswa dalam merencanakan dan
menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, poster,
puisi dan model yang membantu mereka untuk berbagi
tugas dengan temannya.
Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau
evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses
yang mereka gunakan.

6. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Berbasis Masalah
Menurut Gultom (2015 : 202) kelebihan Pembelajaran Berbasis Masalah
(problem based learning), antara lain:
a. Pembelajaran menjadi bermakna
Karena dalam PBL peserta didik/siswa yang belajar memecahkan suatu
masalah maka mereka akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya
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atau berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan. Belajar dapat
semakin bermakna dan dapat diperluas ketika peserta didik/siswa
berhadapan dengan situasi dimana konsep diterapkan.
b. Peserta didik/siswa mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dan
mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan.
Maknanya PBL dapat meningkatkan kemampuan berfikir kritis,
menumbuhkan inisiatif peserta didik/maha peserta didik dalam bekerja,
motivasi internal untuk belajar dan dapat mengembangkan hubungan
interpersonal dalam berkerja kelompok.
Kelebihan PBL menurut Trianto (2009: 96) sebagai berikut:
a. Realistik dengan kehidupan siswa.
b. Konsep sesuai dengan kebutuhan siswa.
c. Memupuk sifat inqury siswa.
d. Retensi konsep jadi kuat.
e. Memupuk kemampuan problem solving.
Disamping kelebihan tersebut Trianto (2009: 97) juga menjelaskan bahwa
Pembelajaran Berbasis Masalah juga memiliki beberapa kekurangan antara
lain:
a. Persiapan pembelajaran (alat, problem, konsep) yang kompleks.
b. Sulitnya mencari problem yang relevan.
c. Sering terjadi miss-konsepsi.
d. Konsumsi waktu, dimana model ini memerlukan waktu yang cukup
dalam proses penyelidikan.
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D. Materi Trigonometri
Trigonometri merupakan pengetahuan yang mengkaji tentang sudut dan
fungsinya. Dapat diartikan juga dengan pengukuran segitiga atau ilmu ukur
segitiga. Trigonometri juga membahas tentang hubungan antara sudut dengan
fungsi-fungsi trigonometri dari sudut.
Nuning (2011) menyatakan bahwa sudut adalah suatu daerah yang
dibatasi oleh dua sinar (garis) yang bersekutu pada titik pangkalnya.
Sebagaimana Gambar 2.1 dibawah ini:
B

O

A
Gambar 2.1

Garis dan garis bersekutu di titik O membentuk sudut AOB ditulis ∠AOB
1. Pengukuran Sudut
Sudut satu putaran penuh 360° atau 2 radian (dalam radian). Dengan
demikian besar sudut satu derajat (1°) didefinisikan sebagai ukuran sudut
yang besarnya putaran penuh dapat dituliskan:
1° =

1
360

putaran

Dalam penggunaannya, ukuran sudut dapat pula dinyatakan dalam menit
dan detik, sebagai berikut:
1 o

1° = 60’

1’ = (60)

1’ = 60°

1” = (60)

Sehingga

1° = 60’ = 60 × 60” = 3600”

1 ,

(1’ = satu menit)
(1” = satu detik)
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Ukuran sudut lainnya adalah radian dimana satu radian (1 rad)
didefinisikan sebagai besarnya sudut pusat suatu lingkaran yang
menghadap busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari
lingkaran tersebut sebagaimana Gambar 2.2.di bawah ini:

P
r
O 1 rad

r

r
R
Gambar 2.2. Sudut 1 radian

Dari gambar di atas dapat dituliskan besar ∠POR adalah 1 rad. Untuk satu
putaran penuh nilainya sama dengan keliling lingkaran yaitu 2 π r, oleh
karena itu 1 putaran penuh = 2 π rad.
Hubungan derajat dan radian dituliskan dalam ketentuan berikut:
2 π rad = 360°
2 π rad =

π rad = 180°

360°
2

1 rad =

180°
π

2. Nilai Perbandingan Trigonometri dari Suatu Sudut
Trigonometri terdiri dari sinus (sin), cosinus (cos), tangen (tan), cotangen
(cotan), secan (sec), dan cosecan (cosec) yang merupakan nilai
perbandingan yang dapat didefinisikan pada koordinat Cartesius atau
segitiga siku-siku. Misal lingkaran L berjari-jari r. Titik P (a, b) terletak
pada lingkaran L dan OP = r, dimana OP membentuk sudut α dengan
sumbu x positif. Sebagaimana ditunjukkan Gambar 2.3 berikut:
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y
y

O

P (a, b)
𝑟
y𝛼

x

Gambar 2.3 Sudut α pada Koordinat Kartesius

Dari Gambar 2.3 di atas diperoleh nilai perbandingan sebagai berikut:

𝑠𝑖𝑛 𝛼 =

𝑏
𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡
=
𝑟 𝑗𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖

cotan 𝛼 =

cos 𝛼 =

𝑎
𝑎𝑏𝑠𝑖𝑠
=
𝑟 𝑗𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖

sec 𝛼 =

tan 𝛼 =

𝑏 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡
=
𝑎
𝑎𝑏𝑠𝑖𝑠

cosec 𝛼 =

𝑎
𝑎𝑏𝑠𝑖𝑠
=
𝑏 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡

𝑟 𝑗𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖
=
𝑎
𝑎𝑏𝑠𝑖𝑠
𝑟 𝑗𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖
=
𝑏
𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡

Jika trigonometri didefinisikan dalam segitiga siku-siku maka definisinya
adalah berdasarkan Gambar 2.4 berikut:

c

b
a

𝛼

Gambar 2.4. Gambar Segitiga Siku-siku
𝑠𝑖𝑛 𝛼 =

𝑏
𝑐

cotan 𝛼 =

cos 𝛼 =

𝑎
𝑐

sec 𝛼 =

tan 𝛼 =

𝑏
𝑎

cosec 𝛼 =

𝑎
𝑏

𝑟
𝑎
𝑟
𝑏
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a. Nilai Trigonometri Untuk Sudut-Sudut Istimewa
Di dalam trigonometri ada 5 sudut yang dikategorikan sudut istimewa.
Kelima sudut tersebut adalah sudut-sudut yang besarnya 0°, 30°, 45°,
60°, 90°. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa
ini disajikan pada Tabel 2.2 berikut:
Tabel 2.2
Nilai Perbandingan Trigonometri Untuk Sudut-Sudut Istimewa
Perbandingan
trigonometri

0°

30°

45°

60°

sin α

0

1
2

cos α

1

1
√2
2
1
√2
2

1
√3
2
1
2

1

√3

tan α

0

1
√3
2
1
√3
3

90°
1
0
~

cosec α

~

2

√2

2
√3
3

1

sec α

1

2
√3
3

√2

2

~

cotan α

~

√3

1

1
√3
3

0

𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 𝛼 =

1
𝑠𝑖𝑛 𝛼

b. Rumus-Rumus Identitas Trigonometri
𝑠𝑒𝑐 𝛼 =

1
𝑐𝑜𝑠 𝛼

cotan 𝛼 =
tan 𝛼 =

cos 𝛼
sin 𝛼

sin 𝛼
cos 𝛼

𝑠𝑖𝑛2 𝛼 + 𝑐𝑜𝑠 2 𝛼 = 1
𝑡𝑎𝑛2 𝛼 + 1 = 𝑠𝑒𝑐 2 𝛼

c. Perbandingan Trigonometri Suatu Sudut di Berbagai Kuadran
1) Sudut pada kuadran
Sumbu-sumbu pada koordinat membagi bidang koordinat menjadi
empat daerah yang disebut dengan kuadran. Sehingga besar sudut α
dapat dikelompokkan menjadi 4 daerah seperti yang terlihat pada
Gambar 2.5 berikut:
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Kuadran II

Kuadran I

(-x, y)

(x, y)

90° - 180°

0° - 90°

Kuadran III

Kuadran IV

(-x, -y)

(x, -y)

180° - 270°

270° - 360°

Gambar 2.5. Pembagian Kuadran
Pembagian sudut pada tiap kuadran:
Kuadran I

= 0° < α < 90°

Kuadran II

= 90° < α < 180°

Kuadran III

= 180° < α < 270°

Kuadran IV

= 270° < α < 360°

Dari gambar tersebut nilai (tanda) perbandingan trignometri kuadran
dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:
Tabel 2.3
Perbandingan Trignometri pada Tiap Kuadran
Perbandingan Trigonometri
sin α
cos α
tan α
cosec α
sec α
cotan α

Kuadran I Kuadran II Kuadran III Kuadran IV
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

2) Sudut Berelasi
a) Sudut di kuadran I (0° < α < 90°)
Perhatikan segitiga OAP di kuadran I dan titik P (x, y) pada
Gambar 2.6 berikut!
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 Sin a° = y/r
P (x, y)

 Cos a° = x/r
 Tan a° = y/ x

90-𝑎

𝑟

y

 Sin (90° – a) = x/r
𝑎

 Cos (90° – a) = y/r

x

O

 Tan (90° – a) = x/y

A

Gambar 2.6. Segitiga Siku-siku di
Kuadran I

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa:
 Sin (90° – a ) = Cos a°
 Cos (90° – a ) = Sin a°
 Tan (90° – a ) = Cotan a°
b) Sudut di kuadran II (90° < α < 180°)
Perhatikan segitiga OAP di kuadran I dan titik P (x,y), serta
segitiga OAP’ di kuadran II dan titik P’(-x, y) pada gambar 2.7!
P (x, y)

P (-x, y)

y

r

a

-x

y

a

a
-A

90º-a

r

O

x

A

Gambar 2.7. Segitiga Siku-siku di Kuadran I dan Kuadran II
Sudut di kuadran I

Sudut di kuadran II

 Sin a° = y/r

 Sin (180° – a) = y/r

 Cos a° = x/r

 Cos (180° – a) = -x/r

 Tan a° = y/x

 Tan (180° – a) = y/-x
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Dari beberapa rumusan di atas dapat disimpulkan :
 Sin ( 180° – a°) = Sin a°
 Cos ( 180° – a°) = – Cos a°
 Tan ( 180° – a°) = – Tan a°
c) Sudut di kuadran III (180° < α < 270°)
P (x, y)
90º-a
y

r
a
-A
y

a O

-x

x

A

r

P (-x, -y)
Gambar 2.8. Segitiga Siku-siku di Kuadran I dan Kuadran III

Perhatikan Gambar 2.8 di atas, segitiga OAP di kuadran I dan
titik P (x, y), berikutnya segitiga OAP’ dan titik P’(-x, -y)! Dari
Gambar 2.8 di atas diperoleh relasi sebagai berikut:
Sudut di kuadran I

Sudut di kuadran II

 Sin a° = y/r

 Sin (180° + a) = -y/r

 Cos a° = x/r

 Cos (180° + a) = -x/r

 Tan a° = y/x

 Tan (180° + a) = -y/-x = y/x

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan:
 Sin (180° + a°) = – Sin a°
 Cos (180° + a°) = – Cos a°
 Tan (180° + a°) = Tan a°

34
d) Sudut di kuadran IV (270° < α < 360°)
Dengan cara yang sama seperti di ketiga kuadran di atas didapat
hubungan (relasi) sebagai berikut:
 Sin (360° – a°) = – Sin a°
 Cos (360° – a°) = Cos a°
 Tan (360° – a°) = – Tan a°
3. Hubungan Koordinat Cartesius dan Koordinat Kutub/Polar

90º-a
r
a

y
x

Gambar 2.9. Segitiga Siku-siku OAP di Kuadran I
Koordinat kartesius P(x, y), sedangkan koordinat kutub P(r, a°).

Pada gambar 2.9 terlihat ∆OAP siku-siku di A, berlaku ketentuan berikut:
Tan a° = y/x
a° = arc tan y/x

Sin a° = y/r

Cos a° = x/r

y = r . sin a°

x = r . cos a°

4. Aturan Sinus, Aturan Cosinus, dan Luas Segitiga
a. Aturan Sinus
Misalnya diberikan segitiga sembarang ABC dengan sudut-sudut A, B
dan C dan sisi-sisi a, b, dan c. Untuk memperoleh hubungan antara sisisisi dan sudut-sudut tersebut, diperlukan garis penolong yang tegak
lurus dengan salah satu sisi atau perpanjangannya. Misalnya titik
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perpotongan garis penolong dengan sisi atau perpanjangannya tersebut
adalah D dengan panjang h.
C
Perhatikan bahwa:
b

A

h = b sin A ……………. (1)
B sin B = h/a

D

c

sin A = h/b

a

h

h = a sin B ……………. (2)

Gambar 2.10. Segitiga Lancip ABC

Dari persamaan (1) dan (2),
C
diperoleh:
b
a
A

c

a sin B = b sin A…………(3)

h

Dengan membagi persamaan (3)

B

dengan sin A, sin B, diperoleh:

D

𝑎

Gambar 2.11.
Segitiga Tumpul ABC

𝑠𝑖𝑛 𝐴

=

𝑏
𝑠𝑖𝑛 𝐵

=

b. Aturan Cosinus
C

b

a
h
D

A
B

c

Gambar 2.12
Segitiga Sembarang ABC 1

𝑐
𝑠𝑖𝑛 𝐶
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Misalnya diberikan segitiga ABC seperti gambar 2.12 di atas. Dari titik
C, dibuat garis CD tegak lurus AB sehingga membentuk segitiga sikusiku ADC dan BDC. Pada segitiga ADC, dari perbandingan
trigonometri diperoleh:
Cos A = AD/AC atau AD = AC cos A = b cos A
(DC)2 = (AC)2 – (AD)2
= b2 – (b cos A)2
= b2 – b2 cos2 A
Pada segitiga BDC, menurut teorema Phytagoras berlaku:
(BC)2 = (BD)2 – (DC)2
= (BA – AD)2 + b2 – b2 cos2 A
= (c – b cos A)2 + b2 – b2 cos2A
= c2 – 2bc cos A + b2 cos2 A + b2 – b2 cos2 A
= c2 – 2bc cos A + b2
a2 = b2 + c2 – 2bc cos A
Dengan cara yang sama akan diperoleh:
b2 = a2 + c2 – 2ac cos B
c2 = a2 + b2 – 2ab cos C
Aturan cosinus tersebut dapat dipergunakan dalam perhitungan segitiga,
jika diketahui hal-hal berikut ini:
1) Dua sisi dan sudut yang diapitnya.
2) Ketiga sisi segitiga.
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c. Luas Segitiga
C

b

h

a

A

B
D
c
Gambar 2.13. Segitiga Sembarang ABC 2

Luas segitiga ABC pada Gambar 2.13 di atas adalah:
L = ½ ch
h = b sin A
L Δ ABC = ½ ch
= ½ cb sin A
= ½ bc sin

Dengan cara yang sama, akan diperoleh rumus untuk luas segitiga
berikut.
L Δ ABC = ab sin C

atau L Δ ABC = ac sin B

Jika diketahui satu sisi dan dua sudut, rumus untuk menentukan luas
segitiga adalah sebagai berikut.
L Δ ABC = ½ bc sin A = ½ ac sin B =½ ab sin C
Luas suatu segitiga sembarang ABC dengan sudut A, B, dan C serta sisisisi di hadapan sudut tersebut berturut-turut a, b, c adalah sebagai
berikut:
L =½ ab sin C, L = ½ ac sin B, L = ½ bc sin A
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Jika diketahui satu sisi dan dua sudut, rumus untuk menentukan luas
segitiga adalah sebagai berikut.
L=

𝑎2 sin 𝐵 sin 𝐶
2 sin 𝐴

,L=

𝑏2 sin 𝐴 sin 𝐶
2 sin 𝐵

,L=

𝑐 2 sin 𝐴 sin 𝐵
2 sin 𝐶

Jika diketahui ketiga sisinya, rumus untuk menentukan luas segitiga
adalah sebagai berikut.
L = √𝑠(𝑠 − 𝑎)(𝑠 − 𝑏)(𝑠 − 𝑐) dengan s=

𝑎+𝑏+𝑐
2

E. Hasil Penelitian Yang Relevan
Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:
1. Wibawa (2015) meneliti dengan judul “Penerapan Metode Problem Based
Learning untuk Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa Kelas XI
pada Mata Pelajaran Menggambar Teknik Mesin di SMK Piri Sleman”.
Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Metode Pembelajaran Problem
Based Learning dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa
kelas XI pada mata pelajaran menggambar teknik mesin di SMK Piri
Sleman. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah
mengenai fokus pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran
berbasis masalah (problem based learning) sedangkan perbedaan penelitian
penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah tentang peningkatan prestasi
belajar matematika dan aktivitas siswa pada materi Trigonometri kelas X.
2. Chandrawati (2015) dalam penelitiannya berjudul “Penerapan Model
Pembelajaran Berbasis Masalah sebagai Upaya Peningkatan Aktivitas dan
Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X-E SMAN 1
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Jogonalan Klaten” menyimpulkan bahwa 1) rata-rata aktivitas belajar
ekonomi yang termasuk kriteria sangat tinggi mengalami peningkatan,
sedangkan yang termasuk kriteria cukup tinggi mengalami penurunan, 2)
hasil belajar ekonomi yang mencapai KKM mengalami peningkatan,
sedangkan yang tidak mencapai KKM mengalami penurunan. Persamaan
penelitian

ini

dengan

penelitian

peneliti

adalah

mengenai

fokus

pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah
(problem based learning) juga dalam peningkatan aktivitas siswa sedangkan
perbedaannya dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk meningkatkan
prestasi belajar siswa baik dari sisi pengetahuan, keterampilan maupun
sikap.
3. Wulandari (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Model
Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah
Matematika Siswa di SMP Negeri 1 Sirah Pulau Padang” menyimpulkan
bahwa ada pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan
pemecahan masalah matematika siswa kelas VIII di SMP N 1 Sirah Pulau
Padang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah
mengenai fokus pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran
berbasis masalah (problem based learning) sedangkan perbedaan penelitian
penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah tentang tujuan penelitian.
Penelitian peneliti bertujuan meningkatkan prestasi belajar matematika dan
aktivitas siswa sedangkan penelitian tersebut bertujuan meningkatkan
kemampuan memecahkan masalah matematika.
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F. Kerangka Berpikir
Prestasi belajar merupakan indikator ketuntasan belajar siswa dalam
pembelajaran bersama guru di sekolah. Prestasi belajar siswa tidak hanya
diukur dari kemampuan siswa dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh
guru, akan tetapi meliputi tiga aspek penting yaitu aspek pengetahuan
(kognitif), keterampilan (psikomotor) dan sikap (afektif).
Untuk mencapai prestasi belajar yang memenuhi Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM) mutlak diperlukan suatu metode pembelajaran yang
melibatkan peran aktif guru maupun siswa. Pada kenyataannya masih banyak
guru yang menggunakan metode yang hanya menjadikan siswa pasif, dimana
siswa hanya menjadi pendengar setia atas penjelasan atau materi yang
disampaikan guru. Pada akhirnya siswa hanya mampu mengingat atau
menghafal materi atau konsep tanpa mampu menyelesaikan permasalahan
nyata berdasarkan materi atau konsep yang dihafal tersebut.
Penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah atau problem based
learning (PBL) menjadi salah satu solusi atas permasalahan pembelajaran di
atas. PBL akan mengajak siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran,
siswa akan terbiasa menyelesaikan soal-soal yang berbasis permasalahan nyata
dalam kehidupan, di samping itu PBL membiasakan siswa berkolaborasi
dengan siswa lain dalam kerja kelompok. Hal ini sangat bagus dalam rangka
mengasah kemampuan berinteraksi dan sosial siswa. Pada akhirnya kecakapan
hidup siswa akan terasah dan prestasi belajar akan mengalami peningkatan
secara signifikan.
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Pada kelas X-IIA1 Madrasah Aliyah Negeri 2 Bojonegoro tahun
pelajaran 2018/2019 ditemukan beberapa masalah dalam pembelajaran
matematika. Diantaranya yaitu dalam pembelajaran siswa guru menggunakan
metode yang hanya menjadikan siswa pasif, dimana siswa hanya menjadi
pendengar setia atas penjelasan atau materi yang disampaikan guru, serta
kurangnya contoh aplikasi nyata tentang matematika dalam kehidupan seharihari. Akibatnya prestasi belajar siswa sulit meningkat.
Permasalahan-permasalahan di atas dipecahkan peneliti dengan
memberikan contoh realistik penerapan materi matematika dalam kehidupan
sehari-hari, melalui model pembelajaran berbasis masalah (problem based
learning). Metode pembelajaran yang terdiri atas suatu kegiatan belajar yang
disusun secara sistematis sesuai dengan keadaan peserta didik yang digunakan
untuk menciptakan proses belajar mandiri sehingga dapat membantu peserta
didik dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajarannya. PBL merupakan suatu
strategi pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu
masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga peserta didik dapat
mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan
sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Harapan peneliti
setelah penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah adalah meningkatnya
prestasi belajar matematika dan aktivitas belajar siswa.
Alur kerangka berpikir pengembangan bahan ajar yang akan dilakukan
pada penelitian ini dapat dilihat pada Bagan 2.1 berikut ini.
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Permasalahan yang ditemukan:
1. Pembelajaran yang berlangsung masih berpusat
pada guru.
2. Siswa belum mampu mengaplikasikan konsep
dalam permasalahan nyata.
3. Prestasi belajar rendah.

Penerapan
Model Pembelajaran Berbasis Masalah

Prestasi Belajar
Siswa Meningkat

Aktivitas Belajar
Siswa Meningkat

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir

G. Hipotesis
Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian
ini yaitu:
1. Penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based
Learning) pada siswa kelas X-IIA1 materi pembelajaran trigonometri tahun
pelajaran 2018/2019 dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa.
2. Penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based
Learning) pada siswa kelas X-IIA1 materi pembelajaran trigonometri tahun
pelajaran 2018/2019 dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan Penelitian Tindakan
Kelas (PTK), yang dipilih peneliti dengan tujuan untuk memperbaiki
pembelajaran. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus, selama kegiatan
penelitian berlangsung. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini memuat siklus
pelaksanaan berupa: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.
Berikut dikemukakan pendapat para ahli mengenai PTK:
1. Elliott (dalam Kunandar, 2012: 43) menyatakan bahwa penelitian tindakan
merupakan kajian dari sebuah situasi sosial dengan kemungkinan tindakan
untuk memperbaiki kualitas situasi sosial tersebut.
2. Natawijaya (dalam Muslich, 2011: 9) menyatakan bahwa PTK adalah
pengkajian terhadap permasalahan praktis yang bersifat situasional dan
kontekstual, yang ditujukan untuk menentukan tindakan yang tepat dalam
rangka pemecahan masalah yang dihadapi, atau memperbaiki sesuatu.
3. Sedangkan menurut Suyanto (dalam Muslich, 2011: 9), PTK adalah suatu
bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakantindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan/atau meningkatkan praktikpraktik pembelajaran di kelas secara professional.
4. Adapun menurut Kunandar (2008), penelitian tindakan merupakan suatu
kegiatan yang dilakukan oleh pendidik atau bersama-sama dengan orang
lain (kolaborasi) yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki
mutu proses pembelajaran di dalam kelas.
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5. Kemmis dan Mc. Taggart (dalam Kunandar, 2012: 43) mengatakan bahwa
penelitian tindakan adalah suatu siklus spiral yang terdiri dari perencanaan,
pelaksanaan tindakan, observasi (observasi), dan refleksi, yang selanjutnya
mungkin diikuti dengan siklus spiral berikutnya.
6. Menurut Arikunto (2006: 16), model penelitian tindakan secara garis besar
terdapat empat tahapan yang lazim dilalui, yaitu (1) perencanaan, (2)
tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Adapun model dan penjelasan
untuk masing-masing tahap dapat dilihat pada Bagan 3.1 berikut:

Perencanaan
(Plan)
Refleksi
(Reflection)

SIKLUS I

Tindakan
(Do)

Observasi
(Observe)
Perencanaan
(Plan)
Refleksi
(Reflection)

SIKLUS II

Tindakan
(Do)

Observasi
(Observe)

Selesai/
Siklus III

Bagan 3.1. Desain Penelitian Tindakan Kelas
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Pengertian-pengertian yang dijelaskan beberapa ahli di atas dapat
dijadikan sebagai pedoman untuk menyimpulkan bahwa penelitian tindakan
kelas merupakan suatu penelitian tindakan (action research) yang dilakukan
oleh guru sebagai peneliti di kelasnya atau bersama-sama dengan orang lain
(kolaborasi) dengan jalan merancang, melaksanakan, mengamati dan
merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan untuk
memperbaiki atau meningkatkan mutu (kualitas) proses pembelajaran di
kelasnya melalui suatu tindakan (treatment) tertentu dalam suatu siklus.
Penelitian tindakan kelas yang dilakukan Suriyah (2015) menyatakan bahwa
penelitiannya ditempuh melalui dua siklus dimana dari setiap siklus dilakukan
tahap perencanaan (plan), tindakan (do), observasi (observe), dan refleksi
(reflection). Demikian pula penelitian ini dilakukan dengan dua siklus dimana
masing-masing siklus diterapkan pada materi yang sama yaitu rasio
trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Dari
data siklus I dengan siklus II diperoleh peningkatan prestasi belajar dan
aktivitas belajar siswa yang sudah memenuhi indikator keberhasilan tindakan,
sehingga siklus berakhir di siklus II. Adapun penjelasan secara terperinci
mengenai tahapan penelitian tindakan kelas pada masing-masing siklus dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Siklus I
a. Tahap Perencanaan (Plan)
1) Mendata permasalahan pembelajaran di kelas.
2) Berkoordinasi dengan teman sejawat selaku observer.
3) Menentukan model atau skenario pembelajaran.
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4) Menyusun perangkat pembelajaran diantaranya Silabus, Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menggunakan model Pembelajaran
Berbasis Masalah (PBL) dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS).
5) Menyusun instrumen penelitian diantaranya soal Pre-test dan Posttest, Lembar Penilaian Pengetahuan (Kognitif), Lembar Penilaian
Keterampilan (Psikomotor), Lembar Penilaian Sikap (Afektif), dan
Lembar Observasi Aktivitas Siswa.
b. Tahap Tindakan (Do)
Siklus I ditargetkan sebanyak 4 kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 ×
45 menit tiap pertemuan. Dimulai dari pertemuan pertama siswa
diberikan pre-test (tes awal) untuk mengetahui pengetahuan awal siswa
dalam rasio trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran, sudut-sudut
berelasi. Pertemuan kedua dan ketiga dilaksanakan kegiatan model
Pembelajaran Berbasis Masalah (problem based learning). Pada
pertemuan keempat dilaksanakan post-test (tes akhir).
c. Tahap Observasi (Observe)
Pada tahap ini peneliti bersama dengan teman sejawat mengamati
aktivitas siswa, dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa
yang telah disusun pada tahap perencanaan. Di samping itu peneliti juga
melakukan penilaian berupa penilaian pengetahuan (kognitif), penilaian
keterampilan (psikomotor), dan penilaian sikap (afektif). Tahap ini
dilakukan bersamaan dengan tahap tindakan (do).
d. Tahap Refleksi (Reflection)
Tahap refleksi dilakukan oleh peneliti dan teman sejawat sebagai
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observer.
memenuhi

Jika

prestasi

indikator

belajar

keberhasilan

dan

aktivitas

tindakan,

siswa

maka

belum

dilanjutkan

dengan siklus II.
2. Siklus II
a. Tahap Perencanaan (Plan)
Menyusun

instrumen

penelitian

untuk

siklus

II,

kemudian

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Instrumen penelitian ini
diantaranya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menggunakan
model Pembelajaran Berbasis Masalah (problem based learning), Soal
Post-test, Lembar Penilaian Pengetahuan (Kognitif), Lembar Penilaian
Keterampilan (Psikomotor), Lembar Penilaian Sikap (Afektif), Lembar
Kegiatan Siswa (LKS), dan Lembar Observasi Aktivitas Siswa.
b. Tahap Tindakan (Do)
Siklus II ditargetkan sebanyak 3 kali pertemuan dengan alokasi waktu 2
× 45 menit tiap pertemuan. Siklus II tanpa dilakukan pre test,
dikarenakan kemampuan siswa sudah terukur dari hasil post test dari
siklus I. Dimulai dari pertemuan kelima dan keenam dilaksanakan
kegiatan model Pembelajaran Berbasis Masalah. Pada pertemuan ketujuh
dilaksanakan post-test.
e. Tahap Observasi (Observe)
Pada tahap ini teman sejawat mengamati aktivitas siswa, dengan
menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. Di samping itu peneliti
juga melakukan penilaian berupa penilaian pengetahuan (kognitif),
penilaian keterampilan (psikomotor), dan penilaian sikap (afektif). Tahap
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ini dilakukan bersamaan dengan tahap tindakan (do).
f. Tahap Refleksi (Reflection)
Pada tahap ini dilakukan kegiatan refleksi oleh peneliti dan teman
sejawat sebagai observer. Jika prestasi belajar dan aktivitas siswa belum
memenuhi indikator keberhasilan tindakan, maka dilanjutkan dengan
siklus III.
3. Siklus III
Siklus III merupakan siklus cadangan, karena ditargetkan pada siklus II
sudah tercapai indikator keberhasilan tindakan. Adapun jika siklus III harus
ditempuh, maka tahap perencanaan (plan), tahap tindakan (do), tahap
observasi (observe) dan tahap refleksi (reflection) dilakukan sebagaimana
yang dilakukan pada siklus II.

B. Indikator Keberhasilan Tindakan
Indikator keberhasilan tindakan ini adalah apabila setelah penerapan
pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) terjadi peningkatan
prestasi belajar dan aktivitas siswa kelas X-IIA1 pada materi pembelajaran
Trigonometri Tahun Pelajaran 2018/2019. Adapun peningkatan kedua
indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1. Peningkatan Prestasi Belajar Siswa
Untuk peningkatan prestasi belajar siswa ditandai dengan adanya
peningkatan:
a. Nilai pengetahuan (kognitif), dengan indikator keberhasilan minimal
80% dari 31 siswa kelas X-IIA1 mencapai nilai Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM) aspek pengetahuan, yaitu 75.
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b. Nilai keterampilan (psikomotor), dengan indikator keberhasilan minimal
80% dari 31 siswa kelas X-IIA1 mencapai nilai Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM) aspek keterampilan, yaitu 75.
c. Nilai sikap (afektif), dengan indikator keberhasilan minimal 80% dari 31
siswa kelas X-IIA1 mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
aspek sikap spiritual dan sikap sosial minimal “Baik” (B).
2. Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa
Peningkatan aktivitas belajar siswa ditunjukkan dengan minimal 80% dari
31 siswa kelas X-IIA1 memiliki aktivitas belajar dalam kategori “Tinggi”
dan atau “Sangat Tinggi”.

C. Peran Peneliti di Lapangan
Penelitian ini menggunakan jenis model kolaboratif, artinya peneliti
bekerja sama dengan teman sejawat sebagai observer. Peneliti secara penuh
terlibat dalam penelitian mulai dari perencanaan, tindakan, pengumpul data
(observasi, penilaian), refleksi, dan penganalisis data. Sebagai perencana
peneliti membuat Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Berbasis Masalah.
Sebagai pelaksana tindakan peneliti berperan sebagai guru mata pelajaran
matematika kelas X-IIA1, dimana selama pembelajaran berlangsung peneliti
juga melakukan penilaian terhadap siswa atas aspek pengetahuan (kognitif),
aspek keterampilan (psikomotor) dan sikap (afektif) sekaligus bersama-sama
teman sejawat melakukan observasi aktivitas siswa. Pada tahap refleksi peneliti
dan teman sejawat bersama-sama melakukan refleksi pembelajaran.
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D. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bojonegoro, yang
beralamatkan di Jl. Monginsidi nomor 158 Bojonegoro dengan Kepala
Madrasahnya Bapak Drs. H. Khoirussalim, M.Pd.I. MAN 2 Bojonegoro
memiliki bangunan dua lantai di bagian depan dan bangunan satu lantai di
samping kanan, kiri, dan belakang. Jumlah kelas di MAN 2 Bojonegoro
sebanyak 30 kelas, terdiri dari 10 kelas untuk masing-masing jenjang dimana
masing-masing jenjang terdiri dari 4 kelas IPA, 4 kelas IPS, 1 kelas Bahasa dan
1 kelas Keagamaan.
Alasan penulis memilih MAN 2 Bojonegoro sebagai tempat penelitian
dikarenakan pengalaman peneliti sebagai guru mata pelajaran matematika kelas
X-IIA1 di MAN 2 Bojonegoro pada semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019,
menemukan bahwa prestasi belajar siswa di kelas X-IIA1 60% kurang
memuaskan dan sulit mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), serta
siswa tidak aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dikarenakan sebagian
besar siswa kelas X-IIA1 dalam mata pelajaran matematika hanya dapat
menghafal pengertian atau konsep tanpa mampu mengaplikasikan pengertian
atau konsep tersebut dalam kehidupan nyata. Di samping itu siswa kelas XIIA1 hanya mampu mengerjakan soal dengan tipe yang sama dengan yang
telah diberikan oleh guru, tanpa mampu mengerjakan soal tipe lain yang belum
dicontohkan padahal masih dalam satu konsep. Fakta lainnya di kelas X-IIA1,
para siswanya tidak terbiasa saling berkolaborasi dalam kerja kelompok.
Permasalahan-permasalahan inilah yang ingin diatasi peneliti sehingga MAN 2
Bojonegoro dipilih menjadi lokasi penelitian.
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E. Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan, dimulai pada bulan April
sampai dengan bulan Mei tahun 2019.

F. Subyek Penelitian
Subyek penelitian ini adalah siswa MAN 2 Bojonegoro tahun pelajaran
2018/2019 kelas X-IIA1, sejumlah 31 orang terdiri dari 9 siswa laki-laki dan
22 siswa perempuan.

G. Sumber Data
Menurut Arikunto (2006) yang dimaksud dengan sumber data yaitu subyek
dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah:
1. Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Dalam
penelitian ini sumber data primer diperoleh dari peneliti sebagai guru mata
pelajaran matematika dengan menggunakan instrumen berupa soal pre-test,
dan post-test, lembar penilaian pengetahuan (kognitif), lembar penilaian
keterampilan (psikomotor) dan lembar penilaian sikap (afektif).
2. Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan peneliti
itu sendiri. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari rekan sejawat,
dengan instrumen berupa lembar observasi aktivitas belajar siswa dan
dokumentasi aktivitas belajar siswa.
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H. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini secara umum
dapat dilihat dari Tabel 3.1 berikut:
Tabel 3.1
Teknik Pengumpulan Data Penelitian
No.

Variabel

Teknik Pengumpulan
Data

Instrumen Penelitian

Prestasi Belajar:
1

2

a. Pengetahuan

Tes

b. Keterampilan

Observasi

b. Lembar Observasi Keterampilan

c. Sikap

Observasi

c. Lembar Observasi Sikap

Aktivitas Belajar Siswa

Observasi dan
Dokumentasi

a. Tes Tertulis

Lembar Observasi dan
Foto Aktivitas Belajar Siswa

Penjelasan mengenai teknik pengumpulan data pada Tabel 3.1 di atas adalah
sebagai berikut:
1. Prestasi Belajar Siswa
Prestasi belajar siswa dikategorikan ke dalam 3 aspek:
a. Aspek Pengetahuan (kognitif)
Pada penelitian ini prestasi belajar siswa untuk aspek pengetahuan
(kognitif) diukur dengan menggunakan tes. Adapun tes yang digunakan
berupa pre-test dan post-test. Pre-test digunakan untuk mengetahui
kemampuan awal siswa mengenai pelajaran yang akan disampaikan
sedangkan untuk analisis data yang dipergunakan hanya post-test dan
diberikan di akhir tiap-tiap siklus pembelajaran. Hasil dari tes digunakan
untuk mengisi Lembar Penilaian Pengetahuan (Kognitif).
b. Aspek Keterampilan (psikomotor)
Data prestasi belajar siswa untuk aspek keterampilan (psikomotor)
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dikumpulkan

dengan

prosedur

penugasan

kelompok

dengan

menggunakan instrumen Lembar Kerja Siswa. Hasil penilaian tugas
kelompok digunakan untuk mengisi Lembar Penilaian Keterampilan
(Psikomotor).
c. Aspek Sikap (afektif)
Data prestasi belajar siswa untuk aspek sikap (afektif) dikumpulkan
dengan prosedur observasi dengan menggunakan instrumen Lembar
observasi Sikap (afektif).

2. Aktivitas Belajar Siswa
Untuk mengumpulkan data aktivitas belajar siswa digunakan prosedur
observasi dengan menggunakan instrumen Lembar Observasi Aktivitas
Belajar Siswa. Selain observasi juga dilakukan prosedur dokumentasi
berupa foto-foto aktivitas belajar siswa. Kegiatan Observasi dan
dokumentasi aktivitas belajar siswa dilakukan oleh teman sejawat pada saat
kegiatan inti pembelajaran berbasis masalah.

I. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:
1. Soal Pre-test dan Post-test
Materi mata pelajaran matematika yang diajarkan mencakup kompetensi
dasar menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio
trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Kisikisi soal pre-test dan post-test dapat dijabarkan menjadi beberapa indikator
pencapaian seperti pada Tabel 3.2 berikut (sumber: dimodifikasi dari
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Sinaga, 2017)
Tabel 3.2
Kisi-kisi Soal Pre-test dan Post-test
Indikator Pencapaian Kompetensi

Teknik Bentuk Instrumen
Penilaian PG
Uraian

1. Menentukan rasio trigonometri sudut istimewa di
kuadran I.
2. Menunjukkan hubungan sudut diberbagai kuadran.
3. Menentukan hubungan rasio trigonometri diberbagai
kuadran.
4. Menentukan hubungan rasio trigonometri diberbagai
kuadran untuk sudut istimewa.

Tes
tertulis

10

5

5. Menggeneralisasikan rasio trigonometri untuk sudutsudut diberbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi

Pedoman penskoran setiap alternatif jawaban soal pre-test dan post-test
pada soal pilihan ganda disajikan pada Tabel 3.3 berikut (sumber:
dimodifikasi dari Sinaga, 2017).
Tabel 3.3
Skor Alternatif Jawaban pada Soal Pilihan Ganda
Alternatif Jawaban
1. Jawaban Benar
2. Jawaban Salah

Skor
1
0

Penentuan panjang pendeknya interval skor yang ada dalam soal pre-test
dan post-test bentuk uraian menggunakan skala likert. Pada skala ini,
jawaban yang diperoleh pada masing-masing soal uraian dapat diberi skor
seperti yang tertera pada Tabel 3.4 berikut (sumber: dimodifikasi dari
Sinaga, 2017).
Tabel 3.4
Skor Alternatif Jawaban pada Soal Uraian
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Uraian Jawaban
Jawaban lengkap dan benar seluruhnya
Jawaban lengkap dan benar sebagian besar
Jawaban lengkap dan benar sebagian kecil
Jawaban tidak lengkap dan salah
Tidak ada jawaban

Skor
4
3
2
1
0
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Hasil penskoran pre-test dan post-test dengan berpedoman pada pedoman
penskoran pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4 di atas digunakan untuk mengisi
Lembar Penilaian Pengetahuan (kognitif) sebagaimana pada Lampiran 1.
2. Lembar Penilaian Keterampilan (Psikomotor)
a. Prosedur Penilaian Keterampilan berdasarkan Tabel 3.5 berikut (sumber:
dimodifikasi dari Sinaga, 2017).
Tabel 3.5
Prosedur Penilaian Keterampilan (Psikomotor)
No.
1

Aspek yang Dinilai
Keterampilan menyelesaikan masalah

2
3

Keterampilan berkolaborasi
Kemampuan berkomunikasi

Teknik Penilaian
Observasi

Waktu Penilaian
Kegiatan inti

Observasi
Observasi

Kegiatan inti
Kegiatan inti

b. Pedoman Penskoran Keterampilan (sumber: dimodifikasi dari Dimyati,
2013)
Tabel 3.6
Pedoman Penskoran Indikator Penilaian Keterampilan
No.

Indikator

1

Keterampilan
Menyelesaikan
Masalah

Skor

4

3

2

1
2

Keterampilan
Berkolaborasi

4
3

Pilihan Alternatif
Jika menunjukkan mampu menerapkan konsep/prinsip
dan strategi penyelesaian masalah kontekstual yang
berkaitan dengan materi rasio trigonometri sudut-sudut
di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi dalam
waktu yang lebih singkat
Jika menunjukkan mampu menerapkan konsep/prinsip
dan strategi penyelesaian masalah kontekstual yang
berkaitan dengan materi rasio trigonometri sudut-sudut
di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi dalam
waktu normal
Jika menunjukkan mampu menerapkan konsep/prinsip
dan strategi penyelesaian masalah kontekstual yang
berkaitan dengan materi rasio trigonometri sudut-sudut
di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi namun
membutuhkan lebih lama
Jika sama sekali tidak mampu menerapkan konsep/
prinsip dan strategi strategi penyelesaian kontekstual
yang berkaitan dengan rasio trigonometri sudut-sudut
di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi
Jika menunjukkan sangat mampu berkolaborasi dengan
siswa lain dalam kegiatan kelompok secara terusmenerus dan konsisten
Jika menunjukkan mampu berkolaborasi dengan siswa
lain dalam kegiatan kelompok secara konsisten
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No.

Indikator

Skor
2

1
3

Kemampuan
Berkomunikasi

4
3
2
1

Pilihan Alternatif
Jika menunjukkan sudah ada usaha untuk berkolaborasi
dengan siswa lain dalam kegiatan kelompok walaupun
belum konsisten
Jika sama sekali tidak menunjukkan usaha untuk
berkolaborasi dengan siswa lain dalam kegiatan
kelompok
Jika sangat mampu mengkomunikasikan gagasan
secara terus-menerus dan konsisten
Jika mampu mengkomunikasikan gagasan secara
konsisten
Jika sudah ada usaha untuk mengkomunikasikan
gagasan meskipun belum konsisten
Jika sama sekali tidak menunjukkan usaha untuk
mengkomunikasikan gagasan

3. Lembar Penilaian Sikap (Afektif)
a. Prosedur Penilaian Sikap (sumber: dimodifikasi dari Sinaga, 2017)
Tabel 3.7
Prosedur Penilaian Sikap (Afektif)
No.
1

2

Aspek yang Dinilai

Teknik
Penilaian

Waktu Penilaian

Sikap Spiritual
a. Memberi & menjawab salam

Observasi

Kegiatan Inti
Kegiatan
Pendahuluan dan
Penutup

b. Berdoa sebelum dan sesudah
pembelajaran

Observasi

c. Menunjukkan perilaku
bersyukur kepada Tuhan

Observasi

Kegiatan Inti

a. Kerjasama

Observasi

Kegiatan inti

b. Disiplin

Observasi

Kegiatan inti

c. Bertanggung jawab

Observasi

Kegiatan inti

d. Responsif

Observasi

Kegiatan inti

e. Pro-aktif

Observasi

Kegiatan inti

f. Santun

Observasi

Kegiatan inti

Sikap Sosial
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b. Pedoman Penskoran Sikap
1) Pedoman Penskoran Sikap Spiritual (sumber: dimodifikasi dari
Dimyati, 2013)
Tabel 3.8
Pedoman Penskoran Sikap Spiritual
No.
1

Indikator
Memberi &
menjawab
salam

Skor
4
3
2
1

2

Berdoa
sebelum dan
sesudah
pembelajaran

4
3
2
1

3

Mengucap
syukur kepada
Allah SWT

Pilihan Alternatif
Sangat baik, jika selalu memberi salam sebelum
dan sesudah menyampaikan pendapat
Baik, jika sering memberi salam sebelum dan
sesudah menyampaikan pendapat
Cukup baik, jika kadang-kadang memberi salam
sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat
Kurang baik, jika tidak pernah memberi salam
sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat
Sangat baik, jika selalu berdoa sebelum dan
sesudah pembelajaran
Baik, jika sering berdoa sebelum dan sesudah
melakukan sesuatu
Cukup baik, jika kadang-kadang berdoa sebelum
dan sesudah melakukan sesuatu
Kurang baik, jika tidak pernah berdoa sebelum
dan sesudah melakukan sesuatu

4

Sangat baik, jika selalu mengucapkan syukur atas
karunia dari Allah SWT selama diskusi

3

Baik, jika sering mengucapkan syukur atas
karunia Allah SWT selama diskusi

2

Cukup baik, jika kadang-kadang mengucapkan
syukur atas karunia Allah SWT selama diskusi

1

Kurang baik, jika tidak pernah mengucapkan
syukur atas karunia Allah SWT selama diskusi

2) Pedoman Penskoran Sikap Sosial (sumber: dimodifikasi dari Dimyati,
2013)
Tabel 3.9
Pedoman Penskoran Sikap Sosial
No.
1

Indikator

Skor

Pilihan Alternatif

4

Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha
bekerja sama dalam kegiatan kelompok secara
terus menerus dan ajeg/konsisten.

Kerjasama
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No.

2

3

4

Indikator

Skor

Pilihan Alternatif

3

Baik jika menunjukkan usaha untuk bekerja sama
dalam kegiatan kelompok secara ajeg/konsisten

2

Cukup baik, jika menunjukkan ada usaha untuk
bekerja sama dalam kegiatan kelompok tetapi
masih sedikit dan belum ajeg/konsisten

1

Kurang baik, jika sama sekali tidak berusaha
untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok

4

Sangat baik, jika menunjukkan adanya usaha
untuk selalu disiplin dalam kegiatan pembelajaran

3

Baik, jika menunjukkan sikap disiplin dalam
kegiatan pembelajaran dengan cukup sering dan
sudah mulai ajeg/konsisten

2

Cukup, jika menunjukkan ada sedikit sikap
disiplin dalam kegiatan pembelajaran tetapi masih
sedikit dan belum ajeg/konsisten

1

Kurang, baik jika sama sekali tidak disiplin dalam
kegiatan pembelajaran

4

Sangat baik, jika menunjukkan usaha untuk selalu
tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang
diberikan secara terus menerus dan ajeg/konsisten

3

Baik, jika menunjukkan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas yang diberikan dengan cukup
sering dan sudah mulai ajeg/ konsisten

2

Cukup, jika menunjukkan ada sedikit tanggung
jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan
tetapi masih sedikit dan belum ajeg/konsisten

1

Kurang baik, jika tidak menunjukkan sama sekali
tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang
diberikan

4

Sangat baik, jika menunjukkan sikap responsif
dalam kegiatan kelompok secara terus menerus
dan ajeg/konsisten.

3

Baik, jika menunjukkan sikap responsif dalam
kegiatan kelompok dengan cukup sering dan
sudah mulai ajeg/konsisten

2

Cukup baik, jika menunjukkan ada sedikit sikap
responsif dalam kegiatan kelompok tetapi masih
sedikit dan belum ajeg/konsisten

1

Kurang baik, jika sama sekali tidak bersikap
responsif dalam kegiatan kelompok

Disiplin

Bertanggung
jawab

Responsif
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No.
5

6

Indikator

Skor

Pilihan Alternatif

4

Sangat baik, jika menunjukkan sikap pro-aktif
dalam diskusi kelompok secara terus menerus dan
ajeg/konsisten.

3

Baik, jika menunjukkan sikap pro-aktif dalam
diskusi kelompok dengan cukup sering dan sudah
mulai ajeg/konsisten

2

Cukup baik, jika menunjukkan ada sedikit sikap
pro-aktif dalam diskusi kelompok tetapi masih
sedikit dan belum ajeg/konsisten

1

Kurang baik, jika sama sekali tidak bersikap proaktif dalam diskusi kelompok

4

Sangat baik, jika selalu menunjukkan sikap
santun dalam menyampaikan pendapat

3

Baik, jika sering menunjukkan sikap santun
dalam menyampaikan pendapat

2

Cukup baik, jika kadang-kadang menunjukkan
sikap santun dalam menyampaikan pendapat

1

Kurang baik, jika tidak pernah menunjukkan
sikap santun dalam menyampaikan pendapat

Pro-aktif

Santun

4. Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa
Lembar observasi aktivitas belajar siswa diisi berdasarkan indikatorindikator pada Tabel 3.10 berikut (sumber: Dimyati, 2013: 45).
Tabel 3.10
Indikator Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa
No.

Indikator

Jumlah Butir

Nomor Butir

1

Kegiatan Fisik
a. Membaca materi pelajaran
b. Mempresentasikan hasil diskusi
c. Mengemukakan pendapat
d. Mendengarkan pendapat
e. Menulis rangkuman materi

5

1, 2, 3, 4, 5

2

Kegiatan Mental
a. Mengingat kembali isi materi pelajaran
b. Menggunakan khasanah pengetahuan untuk
memecahkan masalah
c. Menghubungkan permasalahan dengan materi
pelajaran
d. Menyimpulkan hasil diskusi
e. Menyimpulkan materi pelajaran
Jumlah Keseluruhan Butir

5

6, 7, 8, 9, 10

10
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Observasi dilakukan terhadap siswa pada saat proses pembelajaran dengan
menentukan skor siswa untuk masing-masing indikator. Indikator aktivitas
belajar siswa dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun poin-poin
instrumen berupa pernyataan yang diberi skor berdasarkan pedoman
penskoran pada Tabel 3.11 berikut (sumber: Dimyati, 2013, 45).
Tabel 3.11
Pedoman Penskoran Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa
Skor

Pilihan Alternatif

4

Sangat Bersungguh-sungguh

3

Bersungguh-sungguh

2

Kurang Bersungguh-sungguh

1

Tidak Muncul Indikator yang Dinilai

J. Teknik Analisis Data
1. Prestasi Belajar Siswa
Data prestasi belajar siswa didapat dari penilaian aspek pengetahuan
(kognitif), aspek keterampilan (psikomotor) dan aspek sikap (afektif).
a. Analisis Aspek Pengetahuan (Kognitif)
Penilaian aspek pengetahuan (kognitif) dianalisa berdasarkan langkahlangkah berikut:

1) Memeriksa dan memberi skor pada jawaban siswa.
2) Memberikan penilaian kepada masing-masing siswa dengan
menggunakan rumus (Modifikasi Arikunto, 2009):
Nilai pengetahuan siswa =

× 100
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3) Menghitung prosentase jumlah siswa yang mencapai Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) aspek pengetahuan (kognitif), yaitu 75.
Adapun cara menentukan prosentase tersebut berdasarkan rumus
(Modifikasi Arikunto, 2009):
Prosentase siswa mencapai KKM =

× 100%

b. Analisis Penilaian Aspek Keterampilan (Psikomotor)
Penilaian aspek keterampilan (psikomotor) dianalisa berdasarkan
langkah-langkah berikut:
1) Menghitung jumlah skor pada keseluruhan indikator keterampilan.
2) Menghitung

nilai

aspek

keterampilan

(psikomotor)

dengan

menggunakan rumus (Modifikasi Arikunto, 2009):
Nilai keterampilan siswa =

× 100

4) Menghitung rata-rata nilai aspek keterampilan (psikomotor) pada dua
pertemuan dalam satu siklus.

5) Menghitung prosentase jumlah siswa yang nilai keterampilannya
memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) aspek keterampilan
(psikomotor) yaitu 75. Adapun cara menentukan prosentase tersebut
berdasarkan rumus (Modifikasi Arikunto, 2009):
Prosentase siswa mencapai KKM =

c. Analisis Penilaian Aspek Sikap (Afektif)
1) Sikap Spiritual

× 100%
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Data penilaian aspek sikap spiritual dianalisis dengan:
a) Menghitung total skor penilaian sikap spiritual.

b) Menghitung rata-rata nilai aspek sikap spiritual pada dua
pertemuan dalam satu siklus.
c) Menentukan kriteria penilaian sikap spiritual berdasarkan Tabel
3.12 berikut (sumber: dimodifikasi dari Dimyati, 2013: 45).
Tabel 3.12
Kriteria Penilaian Sikap Spiritual
Jumlah
Skor

Kriteria
Sikap

Deskripsi Sikap

11 – 12

A

Siswa secara umum menunjukkan sikap spiritual yang
sangat baik selama proses pembelajaran secara terusmenerus dan konsisten

9 – 10

B

Siswa secara umum menunjukkan sikap spiritual yang
baik selama proses pembelajaran secara konsisten

7–8

C

Siswa secara umum menunjukkan sikap spiritual yang
cukup baik selama proses pembelajaran meskipun belum
konsisten

5–6

D

Siswa secara umum menunjukkan sikap spiritual yang
kurang baik selama proses pembelajaran

0–4

E

Siswa secara umum menunjukkan sikap spiritual yang
tidak baik selama proses pembelajaran

d) Menghitung prosentase jumlah siswa yang nilai sikap spiritualnya
memenuhi kriteria penilaian sikap spiritual minimal Baik (B).
Adapun cara menentukan prosentase tersebut berdasarkan rumus
(Modifikasi Arikunto, 2009):

% siswa minimal B =

2) Sikap Sosial
Data penilaian aspek sikap sosial dianalisis dengan:

× 100%
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a) Menghitung total skor penilaian sikap sosial.

b) Menghitung rata-rata nilai aspek sikap sosial pada dua pertemuan
dalam satu siklus.
c) Menentukan kriteria penilaian sikap sosial berdasarkan Tabel 3.13
berikut (sumber: dimodifikasi dari Dimyati, 2013: 45).
Tabel 3.13
Kriteria Penilaian Sikap Sosial
Jumlah
Skor

20 – 24

15 – 19

10 – 14

5–9

0–4

Kriteria
Sikap

Deskripsi Sikap

A

Sangat baik, jika siswa secara umum menunjukkan sikap
mampu bekerja sama, disiplin, bertanggung jawab,
responsif, pro-aktif, dan santun selama proses
pembelajaran secara terus-menerus dan konsisten

B

Baik, jika siswa secara umum menunjukkan sikap
mampu bekerja sama, disiplin, bertanggung jawab,
responsif, pro-aktif, dan santun selama proses
pembelajaran secara konsisten

C

Cukup baik, jika siswa secara umum sudah berusaha
untuk menunjukkan sikap mampu bekerja sama, disiplin,
bertanggung jawab, responsif, pro-aktif, dan santun
selama proses pembelajaran meskipun belum konsisten

D

Kurang baik, jika siswa secara umum kurang
menunjukkan sikap bekerja sama, disiplin, bertanggung
jawab, responsif, pro-aktif, dan santun selama proses
pembelajaran

E

Tidak baik, jika siswa secara umum sangat kurang
menunjukkan sikap bekerja sama, disiplin, bertanggung
jawab, responsif, pro-aktif, dan santun selama proses
pembelajaran

d) Menghitung prosentase jumlah siswa yang nilai sikap sosialnya
memenuhi kriteria penilaian sikap sosial minimal Baik (B). Adapun
cara

menentukan

prosentase

tersebut

berdasarkan

rumus

(Modifikasi Arikunto, 2009):

% siswa minimal B =

× 100%
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2. Aktivitas Belajar Siswa
Data aktivitas belajar siswa dianalisis dengan:
a. Menghitung total skor hasil observasi aktivitas belajar masing-masing
siswa.
b. Menentukan kriteria aktivitas belajar masing-masing siswa berdasarkan
Tabel 3.14 berikut (Sumber: dimodifikasi dari Dimyati, 2013: 45).
Tabel 3.14
Kriteria Penilaian Aktivitas Belajar Siswa
Jumlah Skor

Kriteria Aktivitas Belajar Siswa

33 – 40

Sangat Tinggi

25 – 32

Tinggi

17 – 24

Cukup Tinggi

9 – 16

Rendah

0–8

Sangat Rendah

c. Menghitung prosentase jumlah siswa yang memenuhi kriteria aktivitas
belajar “Sangat Tinggi” dan atau “Tinggi”. Adapun cara menentukan
prosentase tersebut berdasarkan rumus (modifikasi Arikunto, 2009):

Prosentase aktivitas siswa =

× 100%

