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Lampiran I 

DAFTAR TERJEMAH 

No BAB Kutipan Hal Terjemah 

1 I Q.S. Al-Mujadalah 

ayat 11 

2 Hai orang-orang beriman apabila 

dikataka kepadamu: “berlapang-

lapanglah dalam majelis”, maka 

lapangkan lah niscaya Allah akan 

kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan: “Berdirilah kamu”, 

maka berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang 

yang beriman diantaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan apa yang kamu 

kerjakan. 

2 II Planning Monitoring 

Evauating (PME) 

learning model which 

was developed in this 

study described a 

learning environment, 

included all the 

behavior of all parts 

involved in learning 

16 Model Pembelajaran PME dalam 

penelitian ini menggambarkan 

lingkungan belajar, meliputi 

semua perilaku semua bagian 

yang terlibat dalam belajar 

3 II Problem Solving is 

one of the 

mathematical skills 

that should be had by 

student at the 

ementary school 

21 Pemecahan masalah matematika 

merupakan salah satu 

keterampilan yang harus dimiliki 

oleh siswadi sekolah. 
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Lampiran II. Instrumen Tes  

TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA 

1. Sebuah tangga yang pajangnya 6 meter bersandar pada tembok sebuah 

rumah. Jika tangga itu membentuk sudut 60  dengan lantai, tinggi tembok 

adalah… 

2. Diketahui sudut elevasi pengamat terhadap puncak suatu menara televisi 

adalah 6   dan jarak pengamat dari kaki menara 400 m. tinggi menara 

tersebut adalah… 

3. Aji berada pada jarak 10 m dari sebatang pohon. Aji melihat puncak pohon 

tersebut dengan sudut 45  , tinggi pohon adalah… 

4. Sebuah tangga yang panjangnya 6 meter disandarkan pada dinding rumah. 

Sudut yang dibentuk antara tangga dan dinding adalah 30 . Ketinggian 

dinding yang dapat dicapai ujung tangga dari tanah adalah… 

5. Seorang anak bermain layang-layang. Panjang benang yang digunakan 60 

meter. Jika sudut yang terbentuk sebesar 45 , ketinggian layang-layang 

dari permukaan tanah adalah… 

6. Bagus berdiri dengan jarak 80 meter dari sebuah menara. Bagus 

memandang puncak menara dengan sudut 30 , tinggi menara adalah… 

7. Sebuah tangga memiliki panjang 18 m disandarkan pada tembok. Sudut 

yang dibentuk tangga dan tanah sebesar 60 . Bearapakah tinggi tembok 

dari tanah… 
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8. Sebuah marka kejut dipasang melintang pada sebuah jalan dengan sudut 

30 . Jika panjang marka kejut adalah 8 meter, maka tentukan lebar jalan 

tersebut… 
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Lampiran III 

 

KUNCI JAWABAN INSTRUMEN TES 

No  Aspek yang dinilai Skor Keterangan 

1 Memahami masalah 

Diketahui : 

AC = 6 m 

       
Ditanya : BC ? 

 

0 
 

Tidak meyebutkan apa 

yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan. 

1 Menyebutkan apa yang 

diketahui tanpa 

menyebutkan apa yang 

ditanyakan atau sebaliknya 

2 Menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan tapi kurang 

tepat. 

3 Menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan secara tepat. 

Merencanakan Penyelesaian 

Sin   = 
  

  
 

0 Tidak merencanakan 

penyelesaian sama sekali 

1 Merencanakan 

penyelesaian berdasarkan 

masalah tetapi kurang 

tepat. 

2 Merencanakan penyelesaia 

dengan berdasarkan 

masalah secara tepat. 

 Melaksanakan rencana 

Sin 60  = 
  

  
 

    
 

 
√  = 

  

 
 

     BC = 6   
 

 
√  

     BC = 3√  

0 Tidak ada jawaban sama 

sekali 

1 Melaksanakan rencana 

dengan menuliskan 

jawaban tetapi jawaban 

salah atau hanya sebagian 

kecil jawaban benar 

2 Melaksanakan rencana 

dengan dengan menuliskan 

jawaban setengah atau 

sebagia besar jawaban 

benar 

3 Melaksanakan rencana 

dengan menuliskan 

jawaban dengan lengkap 

dan benar. 
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Menafsirkan hasil yang 

diperoleh 

Jadi, tinggi tembok adalah 

3√  m. 

 

0 Tidak ada menuliskan 

kesimpulan 

1 Meafsirkan hasil yang 

diperoleh denan membuat 

kesimpulan kuran tepat 

2 Menafsirkan hasil yan 

diperoleh dengan membuat 

kesimpulan secara tepat. 

Jumlah 10  

 

 

No  Aspek yang dinilai Skor Keterangan 

2.  Memahami masalah 

Diketahui : 

AB = 400 m 

       
Ditanya : BC ? 

 

0 
 

Tidak meyebutkan apa 

yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan. 

1 Menyebutkan apa yang 

diketahui tanpa 

menyebutkan apa yang 

ditanyakan atau sebaliknya 

2 Menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan tapi kurang 

tepat. 

3 Menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan secara tepat. 

Merencanakan Penyelesaian 

Tan   =
  

  
 

0 Tidak merencanakan 

penyelesaian sama sekali 

1 Merencanakan 

penyelesaian berdasarkan 

masalah tetapi kurang 

tepat. 

2 Merencanakan 

penyelesaian berdasarkan 

masalah secara tepat. 

 Melaksanakan rencana 

Tan 60 =
  

   
 

      √  = 
  

   
 

     BC = 400   √  

     BC = 400√  

0 Tidak ada jawaban sama 

sekali 

1 Melaksanakan rencana 

dengan menuliskan 

jawaban tetapi jawaban 

salah atau hanya sebagian 

kecil jawaban benar 

2 Melaksanakan rencana 

dengan dengan menuliskan 
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jawaban setengah atau 

sebagia besar jawaban 

benar 

3 Melaksanakan rencana 

dengan menuliskan 

jawaban dengan lengkap 

dan benar. 

Menafsirkan hasil yang 

diperoleh 

Jadi, tinggi menara adalah 

400√  m. 

 

0 Tidak ada menuliskan 

kesimpulan 

1 Meafsirkan hasil yang 

diperoleh dengan membuat 

kesimpulan kuran tepat 

2 Menafsirkan hasil yan 

diperoleh dengan membuat 

kesimpulan secara tepat. 

Jumlah 10  

 

No  Aspek yang dinilai Skor Keterangan 

3 Memahami masalah 

Diketahui : 

BC = 10 m 

       
Ditanya : Tinggi Pohon? 

 

0 
 

Tidak meyebutkan apa 

yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan. 

1 Menyebutkan apa yang 

diketahui tanpa 

menyebutkan apa yang 

ditanyakan atau sebaliknya 

2 Menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan tapi kurang 

tepat. 

3 Menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan secara tepat. 

Merencanakan Penyelesaian 

Tan   =
  

  
 

0 Tidak merencanakan 

penyelesaian sama sekali 

1 Merencanakan 

penyelesaian berdasarkan 

masalah tetapi kurang 

tepat. 

2 Merencanakan 

penyelesaian berdasarkan 

masalah secara tepat. 

 Melaksanakan rencana 

Tan 45  = 
  

  
 

0 Tidak ada jawaban sama 

sekali 

1 Melaksanakan rencana 
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            = 
  

  
 

      AC = 10     

      AC = 10  

 

dengan menuliskan 

jawaban tetapi jawaban 

salah atau hanya sebagian 

kecil jawaban benar 

2 Melaksanakan rencana 

dengan dengan menuliskan 

jawaban setengah atau 

sebagian besar jawaban 

benar 

3 Melaksanakan rencana 

dengan menuliskan 

jawaban dengan lengkap 

dan benar. 

Menafsirkan hasil yang 

diperoleh 

Jadi, tinggi pohon adalah 10 

meter 

 

0 Tidak ada menuliskan 

kesimpulan 

1 Meafsirkan hasil yang 

diperoleh denan membuat 

kesimpulan kuran tepat 

2 Menafsirkan hasil yan 

diperoleh dengan membuat 

kesimpulan secara tepat. 

Jumlah 10  

 

 

No  Aspek yang dinilai Skor Keterangan 

4 Memahami masalah 

Diketahui : 

AC = 6 m 

       
Ditanya : BC ? 

 

0 
 

Tidak meyebutkan apa 

yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan. 

1 Menyebutkan apa yang 

diketahui tanpa 

menyebutkan apa yang 

ditanyakan atau sebaliknya 

2 Menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan tapi kurang 

tepat. 

3 Menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan secara tepat. 

Merencanakan Penyelesaian 

Sin   =
  

  
 

0 Tidak merencanakan 

penyelesaian sama sekali 

1 Merencanakan 

penyelesaian berdasarkan 

masalah tetapi kurang 

tepat. 
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2 Merencanakan 

penyelesaian berdasarkan 

masalah secara tepat. 

 Melaksanakan rencana 

Sin 60  = 
  

  
 

         
 

 
 = 

  

 
 

     BC = 6   
 

 
 

     BC = 3 m 

0 Tidak ada jawaban sama 

sekali 

1 Melaksanakan rencana 

dengan menuliskan 

jawaban tetapi jawaban 

salah atau hanya sebagian 

kecil jawaban benar 

2 Melaksanakan rencana 

dengan dengan menuliskan 

jawaban setengah atau 

sebagia besar jawaban 

benar 

3 Melaksanakan rencana 

dengan menuliskan 

jawaban dengan lengkap 

dan benar. 

Menafsirkan hasil yang 

diperoleh 

Jadi, tinggi tembok adalah 3 

m. 

 

0 Tidak ada menuliskan 

kesimpulan 

1 Meafsirkan hasil yang 

diperoleh denan membuat 

kesimpulan kuran tepat 

2 Menafsirkan hasil yang 

diperoleh dengan membuat 

kesimpulan secara tepat. 

Jumlah 10  

 

 

No  Aspek yang dinilai Skor Keterangan 

5 Memahami masalah 

Diketahui : 

AC = 60 m 

       
Ditanya : ketinggian layang-

layang ? 

 

0 
 

Tidak meyebutkan apa 

yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan. 

1 Menyebutkan apa yang 

diketahui tanpa 

menyebutkan apa yang 

ditanyakan atau sebaliknya 

2 Menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan tapi kurang 

tepat. 

3 Menyebutkan apa yang 
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diketahui dan apa yang 

ditanyakan secara tepat. 

Merencanakan Penyelesaian 

Sin   = 
  

  
 

0 Tidak merencanakan 

penyelesaian sama sekali 

1 Merencanakan 

penyelesaian berdasarkan 

masalah tetapi kurang 

tepat. 

2 Merencanakan 

penyelesaian berdasarkan 

masalah secara tepat. 

 Melaksanakan rencana 

Sin 60  = 
  

   
 

    
 

 
√  = 

  

  
 

     BC = 60   
 

 
√  

     BC = 30√  

 

0 Tidak ada jawaban sama 

sekali 

1 Melaksanakan rencana 

dengan menuliskan 

jawaban tetapi jawaban 

salah atau hanya sebagian 

kecil jawaban benar 

2 Melaksanakan rencana 

dengan dengan menuliskan 

jawaban setengah atau 

sebagia besar jawaban 

benar 

3 Melaksanakan rencana 

dengan menuliskan 

jawaban dengan lengkap 

dan benar. 

Menafsirkan hasil yang 

diperoleh 

Jadi, ketinggian layang-

layang adalah 30√ ) m 

 

0 Tidak ada menuliskan 

kesimpulan 

1 Meafsirkan hasil yang 

diperoleh denan membuat 

kesimpulan kuran tepat 

2 Menafsirkan hasil yang 

diperoleh dengan membuat 

kesimpulan secara tepat. 

Jumlah 10  

 

 

No  Aspek yang dinilai Skor Keterangan 

6 Memahami masalah 

Diketahui : 

AC = 80 m 

       

0 
 

Tidak meyebutkan apa 

yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan. 

1 Menyebutkan apa yang 
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Ditanya : tinggi menara ? 

 

diketahui tanpa 

menyebutkan apa yang 

ditanyakan atau sebaliknya 

2 Menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan tapi kurang 

tepat. 

3 Menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan secara tepat. 

Merencanakan Penyelesaian 

Tan   = 
  

  
 

0 Tidak merencanakan 

penyelesaian sama sekali 

1 Merencanakan 

penyelesaian berdasarkan 

masalah tetapi kurang 

tepat. 

2 Merencanakan 

penyelesaian berdasarkan 

masalah secara tepat. 

 Melaksanakan rencana 

Tan 30  =
  

   
 

     
 

 
√  = 

  

  
 

      BC = 80   
 

 
√  

      BC = 
  

 
√  

 

0 Tidak ada jawaban sama 

sekali 

1 Melaksanakan rencana 

dengan menuliskan 

jawaban tetapi jawaban 

salah atau hanya sebagian 

kecil jawaban benar 

2 Melaksanakan rencana 

dengan dengan menuliskan 

jawaban setengah atau 

sebagia besar jawaban 

benar 

3 Melaksanakan rencana 

dengan menuliskan 

jawaban dengan lengkap 

dan benar. 

Menafsirkan hasil yang 

diperoleh 

Jadi, tinggi menara adalah 
  

 
√    

0 Tidak ada menuliskan 

kesimpulan 

1 Meafsirkan hasil yang 

diperoleh dengan membuat 

kesimpulan kuran tepat 

2 Menafsirkan hasil yan 

diperoleh dengan membuat 

kesimpulan secara tepat. 

Jumlah 10  
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No  Aspek yang dinilai Skor Keterangan 

7 Memahami masalah 

Diketahui : 

AC = 18 m 

       
Ditanya : BC ? 

 

0 
 

Tidak meyebutkan apa 

yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan. 

1 Menyebutkan apa yang 

diketahui tanpa 

menyebutkan apa yang 

ditanyakan atau sebaliknya 

2 Menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan tapi kurang 

tepat. 

3 Menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan secara tepat. 

Merencanakan Penyelesaian 

Sin A= 
  

  
 

0 Tidak merencanakan 

penyelesaian sama sekali 

1 Merencanakan 

penyelesaian berdasarkan 

masalah tetapi kurang 

tepat. 

2 Merencanakan 

penyelesaian berdasarkan 

masalah secara tepat. 

 Melaksanakan rencana 

Sin 60  = 
  

  
 

    
 

 
√  = 

  

  
 

     BC = 18   
 

 
√  

    BC = 9√  

0 Tidak ada jawaban sama 

sekali 

1 Melaksanakan rencana 

dengan menuliskan 

jawaban tetapi jawaban 

salah atau hanya sebagian 

kecil jawaban benar 

2 Melaksanakan rencana 

dengan dengan menuliskan 

jawaban setengah atau 

sebagian besar jawaban 

benar 

3 Melaksanakan rencana 

dengan menuliskan 

jawaban dengan lengkap 

dan benar. 

Menafsirkan hasil yang 

diperoleh 

Jadi, tinggi tembok dari tanah 

adalah 9√  m. 

0 Tidak ada menuliskan 

kesimpulan 

1 Meafsirkan hasil yang 

diperoleh denan membuat 

kesimpulan kuran tepat 



84 
 

 

 2 Menafsirkan hasil yan 

diperoleh dengan membuat 

kesimpulan secara tepat. 

Jumlah 10  

 

 

No  Aspek yang dinilai Skor Keterangan 

8 Memahami masalah 

Diketahui : 

AC = 8 m 

       
Ditanya : BC ? 

 

0 
 

Tidak meyebutkan apa 

yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan. 

1 Menyebutkan apa yang 

diketahui tanpa 

menyebutkan apa yang 

ditanyakan atau sebaliknya 

2 Menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan tapi kurang 

tepat. 

3 Menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan secara tepat. 

Merencanakan Penyelesaian 

Sin A= 
  

  
 

0 Tidak merencanakan 

penyelesaian sama sekali 

1 Merencanakan 

penyelesaian berdasarkan 

masalah tetapi kurang 

tepat. 

2 Merencanakan 

penyelesaian berdasarkan 

masalah secara tepat. 

 Melaksanakan rencana 

Sin 30  = 
  

  
 

    
 

 
 = 

  

 
 

     BC = 8   
 

 
 

     BC = 4 m 

0 Tidak ada jawaban sama 

sekali 

1 Melaksanakan rencana 

dengan menuliskan 

jawaban tetapi jawaban 

salah atau hanya sebagian 

kecil jawaban benar 

2 Melaksanakan rencana 

dengan dengan menuliskan 

jawaban setengah atau 

sebagia besar jawaban 

benar 

3 Melaksanakan rencana 
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dengan menuliskan 

jawaban dengan lengkap 

dan benar. 

Menafsirkan hasil yang 

diperoleh 

Jadi, lebar jalan adalah 4 m. 

 

0 Tidak ada menuliskan 

kesimpulan 

1 Meafsirkan hasil yang 

diperoleh dengan membuat 

kesimpulan kuran tepat 

2 Menafsirkan hasil yang 

diperoleh dengan membuat 

kesimpulan secara tepat. 

Jumlah 10  
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Lampiran IV 

 

HASIL UJI VALIDITAS SOAL UJI COBA INTRUMEN 

 

Correlations 

 
SOAL

1 

SOAL

2 

SOAL

3 

SOAL

4 

SOAL

5 

SOAL

6 

SOAL

7 

SOAL

8 

TOTA

L 

SOA

L1 

Pearson 

Correlation 

1 .245 .323 .561
*
 .146 -.082 .551

*
 .350 .582

*
 

Sig. (2-tailed)  .344 .206 .019 .575 .756 .022 .168 .014 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

SOA

L2 

Pearson 

Correlation 

.245 1 .401 -.109 .260 .161 .147 .407 .422 

Sig. (2-tailed) .344  .111 .677 .314 .537 .574 .105 .092 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

SOA

L3 

Pearson 

Correlation 

.323 .401 1 .275 .626
**
 .629

**
 .529

*
 .604

*
 .851

**
 

Sig. (2-tailed) .206 .111  .285 .007 .007 .029 .010 .000 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

SOA

L4 

Pearson 

Correlation 

.561
*
 -.109 .275 1 -.170 -.295 .140 .000 .233 

Sig. (2-tailed) .019 .677 .285  .514 .250 .592 1.000 .369 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

SOA

L5 

Pearson 

Correlation 

.146 .260 .626
**
 -.170 1 .591

*
 .583

*
 .689

**
 .756

**
 

Sig. (2-tailed) .575 .314 .007 .514  .012 .014 .002 .000 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

SOA

L6 

Pearson 

Correlation 

-.082 .161 .629
**
 -.295 .591

*
 1 .516

*
 .406 .627

**
 

Sig. (2-tailed) .756 .537 .007 .250 .012  .034 .106 .007 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

SOA

L7 

Pearson 

Correlation 

.551
*
 .147 .529

*
 .140 .583

*
 .516

*
 1 .633

**
 .832

**
 

Sig. (2-tailed) .022 .574 .029 .592 .014 .034  .006 .000 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
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SOA

L8 

Pearson 

Correlation 

.350 .407 .604
*
 .000 .689

**
 .406 .633

**
 1 .791

**
 

Sig. (2-tailed) .168 .105 .010 1.000 .002 .106 .006  .000 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

TOT

AL 

Pearson 

Correlation 

.582
*
 .422 .851

**
 .233 .756

**
 .627

**
 .832

**
 .791

**
 1 

Sig. (2-tailed) .014 .092 .000 .369 .000 .007 .000 .000  

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Berdasarkan hasil ouput SPSS di atas harga kritik dari r product moment pada 

taraf signifikasi 5% dengan N = 17 dapat dilihat bahwa               Sebuah 

soal dikatakan valid apabila                 
Dari uji diatas dengan bantuan SPSS diperoleh 6 butir soal valid, yaitu: 1, 2, 4, 6, 

7, 8.
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Lampiran V 

 

 

HASIL UJI COBA RELIABILITAS 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 17 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 17 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.802 8 

Karena                            , r maka instrumen reliabel. 
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Lampiran  VI  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

    Satuan Pendidikan :  MA Abi Manap 

    Mata Pelajaran :  Matematika 

    Kelas/Semester :  X/Genap 

    BAB/SUBBAB :  Perbandingan Sudut Istimewa 

    Alokasi Waktu :        menit 

    Tahun Pelajaran :  2020/2021 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 

1 : 

 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 

2 : 

 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun, responsif 

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

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkandiri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 

3 : 

 Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 

untuk memecahkan masalah. 

KI 

4 : 

 Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan motode sesuai 

kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar 

4.1 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan 

sudut istimewa 

 

C. Indikator 



90 
 

 

2.2.1 Siswa memiliki rasa ingin tahu 

2.2.2 Siswa memiliki sikap kerja sama dan tanggung jawab 

4.1.1 Menyelesaikan masalah perbandingan trigonometri dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah diberikan pembelajaran, diharapkan siswa mampu: 

1. Siswa memiliki rasa ingin tahu. 

2. Siswa memiliki sikap kerja sama dan tanggung jawab 

3. Menyelesaikan masalah perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. 

 

E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan  : Pendekatan Saintifik 

Model   : Planning Monitoring Evaluating (PME) 

  

F. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Tatap Muka (TM), Alokasi waktu 1     menit 

Kegiatan Uraian Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahu

luan 

Planning  

 

2 Menit 

 

2 Menit 

 

3 Menit 

 

 

 

3 menit 

 

 

 

2 menit 

 

 

 

 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru mengajak siswa berdo’a 

3. Siswa menyiapkan buku, alat tulis, dan bahan 

ajar yang digunakan untuk belajar. 

4. Guru mengabsen kehadiran siswa 

5. Menyampaikan judul pembelajaran yang akan 

diajarkan, yaitu trigonometri. 

6. Menyampaikan motivasi kepada siswa. 

7. Guru me-review dan mengingatkan kembali 

tentang materi yang berkaitan dengan materi 

trigonometri. 

Monitoring 

8. Guru mengecek aktivitas persiapan mengenai 

apa yang telah dilakukan. 

Evaluating 

 

9. Melakukan refleksi dan revisi terhadap kegiatan 

persiapan. 

Inti Planning  

 1. Siswa mengamati masalah yang disajikan guru 
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Kegiatan Uraian Kegiatan Alokasi 

Waktu 

2. Siswa mengumpulkan informasi setelah 

mengamati permasalahan  

3. Siswa menuliskan pemahaman dasar yang 

didapat dari bahan ajar. 

4. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa 

tentang masalah yang diamati. 

5. Guru memberikan soal pemecahan masalah. 

Monitoring 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

4 menit 

 

 

 

 

 

4 menit 

6. Siswa secara berkelompok melakukan 

pengecekan rencana dengan rencana yang telah 

dibuat. 

7. Siswa mengecek hasil jawaban yang didapat. 

8. Siswa menyajikan hasil penyelesaian yang 

didapat dalam bentuk tulisan. 

Evaluating 

9. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan 

hasil yang telah dilakukan bersama 

kelompoknya. 

10. Selama presentasi berlangsung kelompok yang 

lain menganalisis argumen yang telah 

dibangunnya dan membandingkan dengan 

kelompok lain yang sedang melakukan 

presentasi. 

 

 

 

 

 

 

Penutup 

Planning 

1. Siswa kembali ketempat duduknya masing-

masing. 

2. Siswa diberikan tugas mengenai materi 

selanjutnya agar siswa membaca mengenai 

materi berikutnya. 

Monitoring 

1. Siswa mengecek dan menandai halaman 

mengenai materi selanjutnya. 

2. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan 

tentang materi yang baru dipelajari. 

  Evaluating 

3. Guru mengajak siswa berdo’a  

4. Guru menutup pembelajaran 

5. Guru mengucapkan salam 
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G. Media, Alat dan Sumber Pelajaran 

1. Alat/Media Pembelajaran 

a. Spidol dan papan tulis 

b. Lembar Kerja Siswa 

2. Sumber Pelajaran: -  Buku Matematika Untuk SMA/ SMK/MAK Kelas 

X semester 2 Kurikulum 2013 

A. Penilaian 

1. Teknik Penilaian 

 Pengamatan Sikap dan Pengetahuan 

2. Prosedur penilaian 

No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu 

Penilaian 

1 Sikap 

a. Menunjukkan sikap 

ingin tahu dalam 

pembelajaran 

b. Menunjukan 

kerjasama dan 

tanggung jawab dalam 

tugas berkelompok. 

Pengamatan 

Selama 

Kegiatan 

Pembelajaran 

berlangsung 

2 Pengetahuan  

a. Siswa dapat 

menyelesaikan 

masalah kontekstual 

tentang perbandingan 

trigonometri sudut 

istimewa. 

Tes Tertulis 

Pada saat 

kgiatan 

belajar 

mengajar, 

berupa tugas 

kelompok 
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Materi Pembelajaran 

1. Nilai Perbandingan Trigonometri  

Pada segitiga siku-siku, nilai perbandingan dua sisinya disebut 

perbandingan trigonometri. Perhatikan segitiga ABC siku-siku di titik B 

berikut ini. 

 

AB disebut sisi depan sudut. 

BC disebut sisi samping sudut. 

AC disebut sisi miring sudut.. 

Pada segitiga ABC berlaku aturan Pythagoras yaitu: 

            

perbandingan trigonometri pada segitiga ABC sebagai berikut: 

a. Sinus 

sin   
                

           
 

  

  
 

b. Kosinus 

kos   
                  

           
 

  

  
 

c. Tangen 

tan   
                

                  
 

  

  
 

d. Kotangen 

cotan   
 

    
 

  

  
 

e. Sekan 

sec   
 

    
 

  

  
 

f. Kosekan  

cosec   
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Sudut istimewa adalah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri 

yang dapat ditentukan nilainya tanpa menggunakan kalkulator. Sudut istimewa 

antara lain 0 , 30           90 , dan seterusnya. Nilai trigonometri sudut-

sudut istimewa tersebut dapat langsung ditentukan tanpa menggunakan 

kalkulator. 

2. Perbandingan Trigonometri Sudut-Sudut Istimewa 

Perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa adalah sebagai berikut. 

Sudut 

Trigonometri 

0  30  45  60  90  

Sin 0  

 
 

 

 
√  

 

 
√  

1 

Cos 1  

 
√  

 

 
√  

 

 
 

0 

Tan 0  

 
√  

  √  ~ 

Cosec ~   √   

 
√  

1 

Sec 1  

 
√  √  2  

Cot ~ √     

 
√  

0 

Contoh : 

Perhatikan gambar segitiga berikut! 
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Hitunglah panjang AC dan BC. 

Penyelesaian:  

Diketahui : AB = 10,                

Ditanya : a. AC ? 

           b. BC ? 

       
  

  
  

 

 
√  

  

  
  

   
  

 
√   

        
  

 
√  cm 

       
  

  
  

 

 
√  

  

  
  

    
  

 
√   

Jadi,     
  

 
√    
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Soal Berkelompok 

Nama   : 1.  

: 2. 

: 3. 

Kelas   : X 

Petunjuk : kerjakan dengan benar dan teliti! 

1. Seekor kelinci yang berada dilubang tanah tempat persembunyiannya 

melihat seekor elang sedang terbang dengan sudut 60. Jika jarak antara 

kelinci dan elang adalah 18 m maka tingsgi elang di atas tanah 

adalah… 

2. Seorang anak yang memiliki tinggi badan 155 cm berdiri pada jarak 12 

meter dari tiang bendera. Ia melihat puncak tiang bendera dengan 

sudut elevasi 45. Tinggi tiang bendera itu adalah… 
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Kunci jawaban dan Penskoran 

Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Aspek yang dinilai Skor Keterangan 

Memahami masalah 

Diketahui : 

AC = 18 m 

       
Ditanya : BC ? 

 

0 

 

Tidak meyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. 

1 Menyebutkan apa yang diketahui 

tanpa menyebutkan apa yang 

ditanyakan atau sebaliknya 

2 Menyebutkan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan tapi kurang 

tepat. 

3 Menyebutkan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan secara 

tepat. 

Merencanakan 

Penyelesaian 

Sin   =
  

  
 

0 Tidak merencanakan penyelesaian 

sama sekali 

1 Merencanakan penyelesaian 

berdasarkan masalah tetapi kurang 

tepat. 

2 Merencanakan penyelesaian 

berdasarkan masalah secara tepat. 

Melaksanakan rencana 

Sin 60  = 
   

   
 

    
 

 
√  = 

  

  
 

     BC = 18   
 

 
√  

     BC = 9√  

0 Tidak ada jawaban sama sekali 

1 Melaksanakan rencana dengan 

menuliskan jawaban tetapi jawaban 

salah atau hanya sebagian kecil 

jawaban benar 

2 Melaksanakan rencana dengan 

dengan menuliskan jawaban 

setengah atau sebagia besar jawaban 

benar 

3 Melaksanakan rencana dengan 

menuliskan jawaban dengan 

lengkap dan benar. 

Menafsirkan hasil yang 

diperoleh 

Jadi, tinggi elang dari 

atas tanah adalah 9√  

m. 

 

0 Tidak ada menuliskan kesimpulan 

1 Menafsirkan hasil yang diperoleh 

denan membuat kesimpulan kuran 

tepat 

2 Menafsirkan hasil yang diperoleh 

dengan membuat kesimpulan secara 

tepat. 

Jumlah 10  
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Aspek yang dinilai Skor Keterangan 

Memahami masalah 

Diketahui : 

AC = 12 m 

       
Ditanya : BC ? 

 

0 

 

Tidak meyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. 

1 Menyebutkan apa yang diketahui 

tanpa menyebutkan apa yang 

ditanyakan atau sebaliknya 

2 Menyebutkan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan tapi kurang 

tepat. 

3 Menyebutkan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan secara 

tepat. 

Merencanakan 

Penyelesaian 

Tan   =
  

  
 

0 Tidak merencanakan penyelesaian 

sama sekali 

1 Merencanakan penyelesaian dengan 

membuat gambar berdasarkan 

masalah tetapi kurang tepat. 

2 Merencanakan penyelesaian 

berdasarkan masalah secara tepat. 

Melaksanakan rencana 

Tan 45  = 
   

   
 

 = 
  

  
 

BC = 12     

BC = 12 

 

0 Tidak ada jawaban sama sekali 

1 Melaksanakan rencana dengan 

menuliskan jawaban tetapi jawaban 

salah atau hanya sebagian kecil 

jawaban benar 

2 Melaksanakan rencana dengan 

dengan menuliskan jawaban 

setengah atau sebagia besar jawaban 

benar 

3 Melaksanakan rencana dengan 

menuliskan jawaban dengan 

lengkap dan benar. 

Menafsirkan hasil yang 

diperoleh 

Jadi, tinggi tiang 

bendera tersebut adalah 

12 m. 

 

0 Tidak ada menuliskan kesimpulan 

1 Menafsirkan hasil yang diperoleh 

denan membuat kesimpulan kurang 

tepat 

2 Menafsirkan hasil yan diperoleh 

dengan membuat kesimpulan secara 

tepat. 

Jumlah 
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP  

PENILAIAN OBSERVASI 

SatuanPendidikan : MA Abi Manap 

Mata Pelajaran : Matematika  

Kelas/Semester : X/Genap 

Waktu Pengamatan : Pada saat pelaksanaan pembelajaran dan diskusi 

KD                         : Menunjukkan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu, 

jujur dan perilaku peduli tingkungan dalam 

pembelajaran. 

Indikator                : 1. Siswa memiliki rasa ingin tahu. 

2. Siswa memiliki sikap kerja sama dan tanggung 

jawab 

 

Rubrik: 

Indikator bertanggung jawab pada saat pembelajaran: 

1. Tidak baik, jika tidak menunjukkan sama sekali usaha untuk ingin tahu 

pada saat pembelajaran. 

2. Kurang baik, jika hanya sekali menunjukkan usaha untuk ingin tahu pada 

saat pembelajaran. 

3. Cukup, jika dua kali menunjukkan usaha untuk ingin tahu pada saat 

pembelajaran. 

4. Baik, jika tiga kali menunjukkan usaha untuk ingin tahu pada saat 

pembelajaran. 

5. Sangat baik, jika selalu menunjukkan adanya usaha ingin tahu pada saat 

pembelajaran secara terus menerus dan konsisten. 

Indikator bekerja sama pada saat pembelajaran: 
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1. Tidak baik, jika tidak menunjukkan sama sekali usaha untuk bekerja sama 

dan tanggung jawab dalam kegiatan kelompok. 

2. Kurang baik, jika hanya sekali menunjukkan usaha untuk bekerja sama 

dan tanggung jawab dalam kegiatan kelompok. 

3. Cukup, jika dua kali menunjukkan usaha untuk bekerja sama dan tanggung 

jawab dalam kegiatan kelompok  

4. Baik, jika tiga kali menunjukkan usaha untuk bekerja sama dan tanggung 

jawab dalam kegiatan kelompok  

5. Sangat baik, jika selalu menunjukkan adanya bekerja sama dan tanggung 

jawab dalam kegiatan kelompok secara terus menerus dan konsisten 

Bubuhkan tanda √ pada kolom-kolom hasil pengamatan 

No 
Nama 

Siswa 

Sikap 

Skor Nilai 
Ingin Tahu 

Kerjasama dan 

tanggung jawab 

T

B 

K

B 
CB B 

S

B 

K

B 

K

B 

C

B 

B S

B   

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
  

1 Aisyah             

2 Amanda             

3 Amita             

4 
Atma 

Haibah 

            

5 Fitriah             

6 
Laila 

Rahmawati 

            

7 Mahmudah             

8 Maya             

9 Mila             

10 Mutiara             

11 Nadia             

12 Norhayati             

13 Normiyati             

14 
Seri 

Rahayu 

            

15 Yuli             



101 
 

 

16 Widiya             

 

Keterangan :  

 TB :  Tidak Baik  

 KB :  Kurang Baik 

 CB :  Cukup Baik 

 B :  Baik 

 SB : Sangat Baik 

 

Nilai = 
                          

                    
 x 100 
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Lampiran VII 

 

SOAL TES AKHIR 

1. Sebuah tangga yang pajangnya 6 meter bersandar pada tembok sebuah 

rumah. Jika tangga itu membentuk sudut 60  dengan lantai, tinggi tembok 

adalah… 

2. Aji berada pada jarak 10 m dari sebatang pohon. Aji melihat puncak pohon 

tersebut dengan sudut 45  , tinggi pohon adalah… 

3. Sebuah tangga yang panjangnya 6 meter disandarkan pada dinding rumah. 

Sudut yang dibentuk antara tangga dan dinding adalah 30 . Ketinggian 

dinding yang dapat dicapai ujung tangga dari tanah adalah… 

4. Bagus berdiri dengan jarak 80 meter dari sebuah menara. Bagus 

memandang puncak menara dengan sudut 30 , tinggi menara adalah… 

5. Sebuah tangga memiliki panjang 18 m disandarkan pada tembok. Sudut 

yang dibentuk tangga dan tanah sebesar 60 . Bearapakah tinggi tembok 

dari tanah… 

6. Sebuah marka kejut dipasang melintang pada sebuah jalan dengan sudut 

30 . Jika panjang marka kejut adalah 8 meter, maka tentukan lebar jalan 

tersebut… 
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Lampiran VIII  

 

KUNCI JAWABAN SOAL TES AKHIR 

No  Aspek yang dinilai Skor Keterangan 

1 Memahami masalah 

Diketahui : 

AC = 6 m 

       
Ditanya : BC ? 

 

0 
 

Tidak meyebutkan apa 

yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan. 

1 Menyebutkan apa yang 

diketahui tanpa 

menyebutkan apa yang 

ditanyakan atau sebaliknya 

2 Menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan tapi kurang 

tepat. 

3 Menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan secara tepat. 

Merencanakan Penyelesaian 

Sin   = 
  

  
 

0 Tidak merencanakan 

penyelesaian sama sekali 

1 Merencanakan 

penyelesaian dengan 

membuat gambar 

berdasarkan masalah tetapi 

kurang tepat. 

2 Merencanakan 

penyelesaian berdasarkan 

masalah secara tepat. 

 Melaksanakan rencana 

Sin 60  = 
  

  
 

    
 

 
√  = 

  

 
 

     BC = 6   
 

 
√  

     BC = 3√  

0 Tidak ada jawaban sama 

sekali 

1 Melaksanakan rencana 

dengan menuliskan 

jawaban tetapi jawaban 

salah atau hanya sebagian 

kecil jawaban benar 

2 Melaksanakan rencana 

dengan dengan menuliskan 

jawaban setengah atau 

sebagian besar jawaban 

benar 

3 Melaksanakan rencana 

dengan menuliskan 

jawaban dengan lengkap 
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dan benar. 

Menafsirkan hasil yang 

diperoleh 

Jadi, tinggi tembok adalah 

3√  m. 

 

0 Tidak ada menuliskan 

kesimpulan 

1 Menafsirkan hasil yang 

diperoleh denan membuat 

kesimpulan kurang tepat 

2 Menafsirkan hasil yang 

diperoleh dengan membuat 

kesimpulan secara tepat. 

Jumlah 

 

No  Aspek yang dinilai Skor Keterangan 

2. Memahami masalah 

Diketahui : 

BC = 10 m 

       
Ditanya : Tinggi Pohon? 

 

0 
 

Tidak meyebutkan apa 

yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan. 

1 Menyebutkan apa yang 

diketahui tanpa 

menyebutkan apa yang 

ditanyakan atau sebaliknya 

2 Menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan tapi kurang 

tepat. 

3 Menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan secara tepat. 

Merencanakan Penyelesaian 

Tan   =
  

  
 

0 Tidak merencanakan 

penyelesaian sama sekali 

1 Merencanakan 

penyelesaian berdasarkan 

masalah tetapi kurang 

tepat. 

2 Merencanakan 

penyelesaian berdasarkan 

masalah secara tepat. 

 Melaksanakan rencana 

Tan 45  = 
  

  
 

            = 
  

  
 

      AC = 10     

      AC = 10  

 

0 Tidak ada jawaban sama 

sekali 

1 Melaksanakan rencana 

dengan menuliskan 

jawaban tetapi jawaban 

salah atau hanya sebagian 

kecil jawaban benar 

2 Melaksanakan rencana 

dengan dengan menuliskan 
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jawaban setengah atau 

sebagia besar jawaban 

benar 

3 Melaksanakan rencana 

dengan menuliskan 

jawaban dengan lengkap 

dan benar. 

Menafsirkan hasil yang 

diperoleh 

Jadi, tinggi pohon adalah 10 

meter 

 

0 Tidak ada menuliskan 

kesimpulan 

1 Meafsirkan hasil yang 

diperoleh dengan membuat 

kesimpulan kuran tepat 

2 Menafsirkan hasil yang 

diperoleh dengan membuat 

kesimpulan secara tepat. 

Jumlah 10  

 

 

No  Aspek yang dinilai Skor Keterangan 

3. Memahami masalah 

Diketahui : 

AC = 6 m 

       
Ditanya : BC ? 

 

0 
 

Tidak meyebutkan apa 

yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan. 

1 Menyebutkan apa yang 

diketahui tanpa 

menyebutkan apa yang 

ditanyakan atau sebaliknya 

2 Menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan tapi kurang 

tepat. 

3 Menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan secara tepat. 

Merencanakan Penyelesaian 

Sin   =
  

  
 

0 Tidak merencanakan 

penyelesaian sama sekali 

1 Merencanakan 

penyelesaian berdasarkan 

masalah tetapi kurang 

tepat. 

2 Merencanakan 

penyelesaian berdasarkan 

masalah secara tepat. 

 Melaksanakan rencana 

Sin 60  = 
  

  
 

0 Tidak ada jawaban sama 

sekali 

1 Melaksanakan rencana 
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 = 

  

 
 

     BC = 6   
 

 
 

     BC = 3 m 

dengan menuliskan 

jawaban tetapi jawaban 

salah atau hanya sebagian 

kecil jawaban benar 

2 Melaksanakan rencana 

dengan dengan menuliskan 

jawaban setengah atau 

sebagian besar jawaban 

benar 

3 Melaksanakan rencana 

dengan menuliskan 

jawaban dengan lengkap 

dan benar. 

Menafsirkan hasil yang 

diperoleh 

Jadi, tinggi tembok adalah 3 

m. 

 

0 Tidak ada menuliskan 

kesimpulan 

1 Meafsirkan hasil yang 

diperoleh dengan membuat 

kesimpulan kuran tepat 

2 Menafsirkan hasil yang 

diperoleh dengan membuat 

kesimpulan secara tepat. 

Jumlah 10  

 

No  Aspek yang dinilai Skor Keterangan 

4 Memahami masalah 

Diketahui : 

AC = 80 m 

       
Ditanya : tinggi menara ? 

 

0 
 

Tidak meyebutkan apa 

yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan. 

1 Menyebutkan apa yang 

diketahui tanpa 

menyebutkan apa yang 

ditanyakan atau sebaliknya 

2 Menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan tapi kurang 

tepat. 

3 Menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan secara tepat. 

Merencanakan Penyelesaian 

Tan   = 
  

  
 

0 Tidak merencanakan 

penyelesaian sama sekali 

1 Merencanakan 

penyelesaian berdasarkan 

masalah tetapi kurang 

tepat. 
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2 Merencanakan 

penyelesaian berdasarkan 

masalah secara tepat. 

 Melaksanakan rencana 

Tan 30  =
  

   
 

     
 

 
√  = 

  

  
 

      BC = 80   
 

 
√  

      BC = 
  

 
√  

 

0 Tidak ada jawaban sama 

sekali 

1 Melaksanakan rencana 

dengan menuliskan 

jawaban tetapi jawaban 

salah atau hanya sebagian 

kecil jawaban benar 

2 Melaksanakan rencana 

dengan dengan menuliskan 

jawaban setengah atau 

sebagia besar jawaban 

benar 

3 Melaksanakan rencana 

dengan menuliskan 

jawaban dengan lengkap 

dan benar. 

Menafsirkan hasil yang 

diperoleh 

Jadi, tinggi menara adalah 
  

 
√    

0 Tidak ada menuliskan 

kesimpulan 

1 Meafsirkan hasil yang 

diperoleh dengan membuat 

kesimpulan kuran tepat 

2 Menafsirkan hasil yang 

diperoleh dengan membuat 

kesimpulan secara tepat. 

Jumlah 10  

 

 

No  Aspek yang dinilai Skor Keterangan 

5 Memahami masalah 

Diketahui : 

AC = 18 m 

       
Ditanya : BC ? 

 

0 
 

Tidak meyebutkan apa 

yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan. 

1 Menyebutkan apa yang 

diketahui tanpa 

menyebutkan apa yang 

ditanyakan atau sebaliknya 

2 Menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan tapi kurang 

tepat. 

3 Menyebutkan apa yang 
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diketahui dan apa yang 

ditanyakan secara tepat. 

Merencanakan Penyelesaian 

Sin A= 
  

  
 

0 Tidak merencanakan 

penyelesaian sama sekali 

1 Merencanakan 

penyelesaian berdasarkan 

masalah tetapi kurang 

tepat. 

2 Merencanakan 

penyelesaian berdasarkan 

masalah secara tepat. 

 Melaksanakan rencana 

Sin 60  = 
  

  
 

    
 

 
√  = 

  

  
 

     BC = 18   
 

 
√  

    BC = 9√  

0 Tidak ada jawaban sama 

sekali 

1 Melaksanakan rencana 

dengan menuliskan 

jawaban tetapi jawaban 

salah atau hanya sebagian 

kecil jawaban benar 

2 Melaksanakan rencana 

dengan dengan menuliskan 

jawaban setengah atau 

sebagia besar jawaban 

benar 

3 Melaksanakan rencana 

dengan menuliskan 

jawaban dengan lengkap 

dan benar. 

Menafsirkan hasil yang 

diperoleh 

Jadi, tinggi tembok dari tanah 

adalah 9√  m. 

 

0 Tidak ada menuliskan 

kesimpulan 

1 Meafsirkan hasil yang 

diperoleh denan membuat 

kesimpulan kurang tepat 

2 Menafsirkan hasil yang 

diperoleh dengan membuat 

kesimpulan secara tepat. 

Jumlah 10  

 

 

No  Aspek yang dinilai Skor Keterangan 

6 Memahami masalah 

Diketahui : 

AC = 8 m 

       

0 
 

Tidak meyebutkan apa 

yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan. 

1 Menyebutkan apa yang 
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Ditanya : BC ? 

 

diketahui tanpa 

menyebutkan apa yang 

ditanyakan atau sebaliknya 

2 Menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan tapi kurang 

tepat. 

3 Menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang 

ditanyakan secara tepat. 

Merencanakan Penyelesaian 

Sin A= 
  

  
 

0 Tidak merencanakan 

penyelesaian sama sekali 

1 Merencanakan 

penyelesaian berdasarkan 

masalah tetapi kurang 

tepat. 

2 Merencanakan 

penyelesaian berdasarkan 

masalah secara tepat. 

 Melaksanakan rencana 

Sin 30  = 
  

  
 

    
 

 
 = 

  

 
 

     BC = 8   
 

 
 

     BC = 4 m 

0 Tidak ada jawaban sama 

sekali 

1 Melaksanakan rencana 

dengan menuliskan 

jawaban tetapi jawaban 

salah atau hanya sebagian 

kecil jawaban benar 

2 Melaksanakan rencana 

dengan dengan menuliskan 

jawaban setengah atau 

sebagian besar jawaban 

benar 

3 Melaksanakan rencana 

dengan menuliskan 

jawaban dengan lengkap 

dan benar. 

Menafsirkan hasil yang 

diperoleh 

Jadi, lebar jalan adalah 4 m. 

 

0 Tidak ada menuliskan 

kesimpulan 

1 Meafsirkan hasil yang 

diperoleh dengan membuat 

kesimpulan kuran tepat 

2 Menafsirkan hasil yang 

diperoleh dengan membuat 

kesimpulan secara tepat. 

Jumlah 10  
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Lampiran IX 

 

HASIL TES AKHIR 

NO Responden Nilai 

1 A1 95 

2 A2 93 

3 A3 85 

4 A4 90 

5 A5 56 

6 A6 33 

7 A7 90 

8 A8 88 

9 A9 91 

10 A10 40 

11 A11 95 

12 A12 58 

13 A13 70 

14 A14 88 

15 A15 40 

16 A16 56 

Jumlah 1.168 

Rata-rata 73 
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Lampiran X 

 

NILAI RATA-RATA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

MATEMATIS BERDASARKAN INDIKATOR PEMECAHAN MASALAH 

 

 

Responden 

Tahap pemecahan masalah 

Memahami 

masalah 

Merencanakan 

penyelesaian 

Melaksanakan 

rencana 

Menafsirkan 

hasil yang 

diperoleh 

A1 18 11 17 11 

A2 18 12 16 10 

A3 12 12 17 10 

A4 18 12 15 9 

A5 14 9 9 4 

A6 0 0 11 10 

A7 18 12 15 9 

A8 18 12 13 10 

A9 18 12 13 12 

A10 0 0 12 12 

A11 18 11 17 11 

A12 3 7 14 11 

A13 12 9 13 7 

A14 18 12 14 9 

A15 3 2 13 6 

A16 18 8 8 3 

JUMLAH 203 141 217 144 

RATA-

RATA 

70,48 73,43 75,34 75 
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Lampiran XI 

 

Nilai Ulangan Matematika Siswi Kelas X-A MA Abi Manap 
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Lampiran XII 

Hasil Observasi Keterlaksanaan Model Pembelajaran PME 
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Lampiran XIII 

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

A. PEDOMAN OBSERVASI 

1. Melihat secara langsung tentang gambaran lokasi penelitian. 

2. Mengobservasi keadaan tenaga pengajar, staf tata usaha, dan siswa 

di MA Abi Manap. 

3. Mengobservasi sarana dan prasarana yang ada di MA Abi Manap. 

4. Mengobservasi jadwal pelajaran siswa kelas X MA Abi Manap. 

B. PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Dokumen sejarah berdirinya MA Abi Manap. 

2. Dokumen tentang visi dan misi di MA Abi Manap. 

3. Dokumen tentang keadaan tenaga pengajar dan staff tata usaha MA 

Abi Manap. 

4. Dokumen tentang jumlah siswa MA Abi Manap. 

5. Dokumen tentang keadaan sarana dan prasarana MA Abi Manap. 

6. Jadwal pelajaran siswa kelas X MA Abi Manap. 

7. Dokumen tentang foto-foto pada saat diterapkannya model 

Planning Monitoring Evaluating (PME). 

C. PEDOMAN WAWANCARA 

1. Untuk Kepala Sekolah 

a. Sejak kapan Bapak menjabat sebagai kepala madrasah di MA Abi 

Manap? 

b. Bagaimana sejarah singkat berdirinya MA Abi Manap? 
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c. Bagaimana pandangan Bapak terhadap penggunaan model 

Planning Monitoring Evaluating (PME) pada pembelajaran 

matematika? 

2. Untuk Guru Matematika 

a. Apa latar belakang pendidik Ibu? 

b. Sudah berapa lama Ibu mengajar matematika di sekolah ini? 

c. Model apa yang pernah Ibu gunakan dalam pembelajaran 

matematika? 
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Lampiran XIV 

JAWABAN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

1. Saya menjabat menjadi kepala madrasah sejak tahun 2017 hingga 

sekarang. 

2. Sekolah ini beralamat dijalan Desa Sei Jangkit Kecamatan Bataguh 

Kabupaten Kapuas. Sekolah ini dibbangun dengan tujuan untuk 

membentuk akhlak yang mulia dan dapat bermanfaat serta berguna 

dikehidupan masyarakat. 

3. Pandangan bapak mengenai model pelajaran itu bagus, karena membuat 

variasi dalam belajar sehingga siswa tidak merasa bosan saat belajar 

dikelas. Karena kebiasaan guru-gru disini menggnakan model 

pembelajaran konvensional hal ini membuat siswa menjadi mudah bosan.  
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Lampiran XV 

JAWABAN WAWANCARA GURU MATEMATIKA 

1. Pendidikan terakhir Ibu S1 PMTK. 

2. Ibu mengajar matematika disekolah ini sudah 4 tahun. 

3. Model pembelajaran yang sering ibu gunakan adalah model pembelajaran 

langsung. 

4. Selama ibu mengajar disini belum pernah menggunakan model 

pembelajaran tersebut. 

5. Terdapat kesulitan yang ibu hadapi slama mengajar matematika disekolah 

ini, salah satunya kurang aktifnya siswa dalam proses belajar megangajar, 

siswa terlalu terpaku dengan contoh soal yang diberikan, kemungkinan 

ketidaksukaan siswa terhadap matematika sehingga kadang kesulitan 

dalam memahami materi. 
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Lampiran XVI 

Dokumentasi Penelitian 

 

 

.              

 

YAYASAN MA ABI MANAP SEI JANGKIT 
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Wawancara dengan Kepala Sekolah MA Abi Manap 
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                               Wawancara dengan Guru Matematika MA Abi Manap



122 
 

 

Lampiran XVII 
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Lampiran XVIII 

 

SK PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING 
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Lampiran XIX 

 

SURAT PERUBAHAN JUDUL I 
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Lampiran XX 

SURAT PERUBAHAN JUDUL II 
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Lampiran XXI 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN SEMINAR 
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Lampiran XXII 

 

SURAT IZIN RISET 
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Lampiran XXIII 

SURAT IZIN RISET DARI SEKOLAH 
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Lampiran XXIX 

 

SURAT REKOMENDASI DARI KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN 

KAPUAS 
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Lampiran XXX 

 

SURAT SELESAI RISET 
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Lampiran XXXI 

CATATAN KONSULTASI SKRIPSI 
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PLANNING MONITORING 
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KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH MATEMATIS SISWA 

PADA MATERI TRIGONOMETRI 

KELAS X MA ABI MANAP TAHUN 
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DOSEN PEMBIMBING 
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Bimbingan 

ke- 

Tanggal Catatan Pembimbing 
Bahasa & 

Teknik Penulisan 

Tanda 

tangan 

1 09/11/2020 Pemberitahuan perubahan tempat 
penelitian 

 

 

2 13/01/2021 Pemberitahuan perubahan 

materi. 

 

 

3 24/03/2021 
Cover perbaiki 

 

 

 Penulisan sesuaikan dengan 

buku pedoman 

Footnote perbaiki 

4 30/03/2021 Pengajuan surat untuk tanda 
tangan surat riset. 

 

 

 
5 

19/06/2021 Di Bab V perbaiki saran 
 

 

 

Footnote perbaiki  

Di Bab III perbaiki judul bagian 

B 

Daftar pustaka jurnal pakai tahun 

Halaman kedua perbaiki 

6 28/06/2021 Minta tanda tangan persetujuan 

untuk sidang 
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Lampiran XXXII 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

1. Nama Lengkap : Rusdiana 

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Anjir Serapat, 22 September 1998 

3. Agama : Islam 

4. Kebangsaan : Indonesia 

5. Status Perkawinan : Belum Kawin 

6. Alamat : Anjir Serapat Barat Km.10, RT.02 

7. Pendidikan 

a. TK Nurul Hidayah Karya 45 

b. MIN Anjir Serapat Barat 

c. MTsN Negeri Kapuas Timur 

d. MA Nurul Hidayah Karya 45 

e. UIN Antasari Banjarmasin 

8. Pengalaman Organisasi : LPPQ 

9. Orang Tua 

 

Ayah 

Nama : Idham 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Alamat : Anjir Serapat Barat Km.10, RT.02 

 

Ibu  

Nama : Ida Wati 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

Alamat : Anjir Serapat Barat Km.10, RT.02 

Saudara (Jumlah Saudara) : 1 orang 

   Anjir Serapat, 01 Juni 2021 

   Penulis, 

    

 

   Rusdiana 

 


