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RINGKASAN 

 

Materi pembelajaran Jarak dan Sudut Geometri di SMK adalah salah satu materi yang sulit 

dipahami. Padahal materi ini sangat penting bagi tamatan SMK khususnya SMK dibidang 

teknik. Untuk itu perlu memperbaiki cara mengajar agar kualitas hasil belajar anak meningkat. 

Salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan siswa untuk memahami pembelajaran 

adalah dengan memanfaatkan media pembelajaran interaktif yang berbasis website. Dengan 

media pembelajaran interaktif ini siswa dapat mempelajari secara mandiri, dengan waktu yang 

tidak terikat (kapanpun, dimanapun), dan dapat mempelajarinya berulang-ulang tanpa 

ketergantungan pada guru di kelas. 

Selain itu dengan pembelajaran media interaktif dapat memberi semangat dan motivasi siswa 

untuk mempelajarinya, karena contoh-contoh yang abstrak dapat dikonkritkan dengan berbagai 

simulasi dengan bantuan program komputer yang berbasis website. 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan Pengembangan Media Pembelajaran Multimedia 

Interaktif Berbasis Website yang dapat meningkatkan Penguasaan Siswa Terhadap Materi 

Jarak dan Sudut Geometri Mata Pelajaran Matematika Siswa SMK yang valid, praktis dan 

efektif. Adapun kegunaan penelitian ini bagi siswa dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

mandiri sehingga tidak terikat dengan waktu. Selain itu memberikan bentuk layanan 

pembelajaran dalam menyajikan materi yang menarik bagi siswa untuk mempelajari pokok 

bahasan matematika yang dianggap sulit. Bagi guru, membantu dalam menyampaikan materi 

ajar dalam mencapai tujuan pemelajaran Jarak dan Sudut Geometri bagi siswa SMK. Selain itu 

produk media pembelajaran interaktif berbasis website dapat digunakan sebagai bahan dan 

sumber belajar. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Laboratorium Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta 

dan Pusat Sumber Belajar UNJ selama 2 tahun yang dimulai bulan Februari 2017 hingga 

Desember 2018. Metode penelitian ini adalah penelitian pengembangan (Research and 

Development) dengan model pengembangan pembelajaran dari Dick dan Carey. Subyek uji 

coba terdiri dari dua ahli materi Matematika, ahli desain pembelajaran, ahli perangkat lunak, 

ahli media dan siswa di SMKN 39 Jakarta. Data tentang kualitas produk pengembangan ini 

dikumpulkan dengan angket atau kuesioner dan tes hasil belajar bagi siswa untuk materi Jarak 

dan Sudut Geometri. Data-data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis kuantitatif.  

Hasil yang telah dicapai pada penelitian ini selama dua tahun adalah: dua paper pada jurnal dan 

empat paper pada pertemuan ilmiah (dua diantaranya terindeks Scopus), dua HAKI, modul 
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pembelajaran mandiri, website pembelajaran mandiri, dan produk media pembelajaran 

mandiri. 

 

Kata kunci: Model, multimedia interaktif, media pembelajaran, materi dan jarak sudut geometri 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Sejak Januari tahun 2016, Indonesia sudah masuk kedalam Asean Economic Community atau 

Masyarakat Ekonomi Asean yang disingkat MEA. Ini artinya bahwa sejak tahun 2016 ke depan 

tenaga asing dapat merebut pasar kerja yang ada di Indonesia. Oleh karena itu agar pasar kerja 

di Indonesia dapat diisi oleh putra-putri Indonesia, maka kemampuan dan profesionalisme dari 

pekerja bangsa Indonesia dituntut memiliki kinerja yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar 

tenaga kerja Indonesia dapat bersaing dengan tenaga kerja dari mancanergara minimal di MEA. 

Menurut Slamet (1991: 1) untuk dapat bersaing secara internasional, diperlukan keunggulan-

keunggulan baik secara kooperatif maupun kompetitif. Tenaga kerja untuk dapat bersaing dan 

berkompetisi dengan baik dengan tenaga kerja yang lainnya diperlukan sumber daya manusia 

yang unggul, salah satunya adalah manusia yang berkualitas tinggi. Sumber daya manusia yang 

berkualitas tinggi ini dapat dihasilkan melalui jalur pendidikan, jalur pelatihan dan jalur 

pengembangan dunia kerja. Oleh karena itu lulusan sekolah terutama Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) harus mempunyai kemampuan, keterampilan, sikap, dan motivasi yang kuat 

dari dalam dirinya, sehingga keprofesionalismeannya tidak diragukan.  

Untuk dapat menghasilkan lulusan SMK yang memiliki pengetahuan dan keterampilan seperti 

yang dituntut oleh dunia kerja atau industri banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. 

Faktor-faktor tersebut di antaranya sarana dan prasarana di sekolah, kesempatan magang di 

dunia industri, kurikulum, strategi guru dalam mengajar, media yang digunakan guru dalam 

pembelajaran serta dukungan dari masyarakat termasuk di dalamnya orang tua serta sikap 

mental dari siswa SMK itu sendiri. 

SMK yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, mempunyai kedudukan dan 

peranan yang penting dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang terampil dalam rangka 

menunjang sistem pendidikan nasional. Hal ini tercantum dalam undang-undang pendidikan 

nasional, bahwa tujuan utama pendidikan kejuruan adalah mempersiapkan peserta didik untuk 

dapat bekerja dalam bidang tertentu. (UU- RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2003: 43). Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional tersebut lebih lanjut dikatakan oleh 

Schhipers bahwa tujuan pendidikan kejuruan adalah untuk membekali siswa agar memiliki 

kompetensi perilaku dalam bidang kejuruan tertentu sehingga yang bersangkutan mampu 



2 

 

bekerja demi masa depan dan untuk kesejahteraan bangsa. (Schhipers, Patratama, 1994: 19). 

Mampu bekerja dalam bidang tertentu mengandung unsur seperti mampu memilih karir sesuai 

dengan bakat, minat serta kesempatan kerja yang ada, mampu memasuki lapangan kerja, dan 

mampu mengembangkan dirinya di lapangan kerja yang cepat berubah dan berkembang. 

(Slamet, 1991: 2). Dari tujuan sekolah kejuruan tersebut, maka siswa sekolah kejuruan mutlak 

mendapat bekal pengetahuan baik yang bersifat teoretik yang diperoleh di kelas maupun 

praktik yang diajarkan di laboratorium ataupun yang diperoleh dari lapangan yang dalam hal 

ini dunia industri. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut SMK masih menghadapi berbagai 

hambatan baik internal maupun eksternal, sehingga belum dapat menjamin menghasilkan 

lulusan SMK yang memiliki kualitas seperti yang diharapkan oleh dunia kerja.  

Untuk dapat menghasilkan lulusan SMK yang berkualitas, maka proses pembelajaran di kelas 

juga harus baik, benar dan berkulitas. Salah satu mata pelajaran di SMK yang siswa umjumnya 

mendapat nilai papas an adalah mata pelajaran matematika. Dari hasil diskusi dengan salah 

sorang guru SMK, untuk mata pelajaran matematika ada beberapa pokok bahasan yang siswa 

kurang paham akan pokok bahasan tersebut. Adapun pokok bahasan tersebut adalah tentang  

Jarak Dan Sudut Geometri, dan muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut: (1) apa yang 

menjadi penyebab materi pembelajaran matetamika khususnya materi tentang Jarak dan Sudut 

Geometri sulit di pahami siswa?, (2) media apa yang digunakan guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran matetamika khususnya materi tentang Jarak dan Sudut Geometri?, (3) 

bagaiaman sebaiknya media yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran 

matetamika khususnya  materi tentang Jarak Dan Sudut Geometri?, (4) bagaiama merancang 

media pembelajaran interaktif berbasis website untuk materi tentang Jarak Dan Sudut Geometri 

yang dapat menarik perhatian siswa?, (5) apakah terdapat pengaruh bagi siswa terhadap hasil 

belajarnya,  apabila untuk materi Jarak dan Sudut Geometri menggunakan media interaktif 

berbasis website?, (6) apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan media pembelajaran interaktif 

yang layak digunakan, valid dan efektif serta mudah dipelajari dan dapat dipakai untuk 

pembelajaran individual khususnya bagi materi Jarak dan Sudut Geometri ? (7) apa saja 

program yang yang dapat digunakan untuk merancang media pembelajaran interaktif berbasis 

website yang mudah digunakan dan familier bagi siswa dalam penggunaannya? 

Isu yang berkembang dari perusahaan patungan penanaman modal asing (PMA) Jepang, adalah 

pekerja di Indonesia menghasilkan omset pertahun hanya 20 % dari pekerja Jerman. 

(Schhipers, Patratama, 1994: 32) Selain itu dikemukakan isu di berbagai media masa unjuk 

kerja lulusan sekolah kejuruan umumnya rendah. Lulusan Sekolah Kejuruan belum dapat 
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dilepas langsung menghadapi sejumlah mesin dan sarana bantu produksi (Syafrudi, 1996: 66) 

Apabila isu yang dilontarkan berbagai media masa itu benar, maka lulusan SMK akan tersisih 

dan tidak terpakai di pasaran termasuk di ASEAN kalau tidak cepat membenahi dan 

memperbaiki diri. 

Untuk memperbaiki kualitas dan mutu pendidikan kejuruan yang siap dipekerjakan telah 

banyak upaya yang telah dilakukan seperti penyesuaian kurikulum dengan dunia kerja, 

peningkatan kemampuan guru, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan dana 

operasional melalui berbagai sumber dana, serta peningkatan peningkatan sekolah (Syafrudi, 

1996: 65). Selain itu yang dapat meningkatkan kualitas lulusan sekolah kejuruan adalah sumber 

belajar yang memadai, baik sumber belajar untuk praktik maupun untuk teori. Salah satu 

sumber belajar yang dapat dimanfaatkan siswa untuk memahami pembelajaran adalah dengan 

memanfaatkan media pembelajarn intera aktif yang berbasis website. Dengan media 

pembelajaran interaktif ini siswa dapat mempelajarinyan kapanpun, dimanapun, dan dapat 

mempelajarinya ber ulang-ulang tanpa ketergantungan pada guru di kelas. Selain itu itu dengan 

pembelajaran media interaktif dapat memberi semangat dan motivasi siswa untuk 

mempelajarinya, karena contoh-contoh yang abstrak dapat dikonkritkan dengan berbagai 

simulasi dengan bantuan program komputer yang berbasis website. Disisi lain rancangan media 

interaktif berbasis website sudah menggabungkan teks, gambar, warna, video, animasi, suara 

sehingga hal ini akan dapat menambah motivasi siswa, menambah wawasan siswa tentang 

hubungan materi ajar dengan kondisi di lapangan serta akan lebih mempermudah siswa untuk 

memahami materi ajar yang harus dikuasai. Sejalan dengan itu maka perlu adanya telaah 

kepustakaan secara teoretis dan penelitian yang mendalam mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas dan kemampuan seorang lulusan SMK, terutama kajian yang 

berkenaan kemampuan berpikir secara logis yangn terdapat dalam mata pelajaran matematika.  

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah menghasilkan Media Pembelajaran 

Multimedia Interaktif Berbasis Website yang dapat meningkatkan Penguasaan Siswa Terhadap 

Materi Jarak Dan Sudut Geometri Mata Pelajaran Matematika Siswa SMK yang valid, praktis 

dan efektif.  

Dengan pengembangan media interaktif ini dalam pembelajaran matematika khususnya untuk 

Materi Jarak Dan Sudut Geometri dapat memberikan sumbangan ilmu dalam bidang 

pendidikan khususnya strategi dan media pembelajaran. Oleh karena itu berangkat dari latar 

belakang di atas, perlu di kaji dan diteliti secara mendalam strategi dan penggunaan media 

pembelajaran khususnya dalam bidang matematika di SMK. Untuk itulah peneliti mengangkat 
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judul penelitian sebagai berikut: “Peningkatan Penguasaan Siswa Terhadap Materi Jarak dan 

Sudut Geometri Mata Pelajaran Matematika Siswa SMK melalui Pengembangan Media 

Pembelajaran Interaktif Berbasis Website”. 

1.2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah Mengembangkan Media Multimedia Interaktif Berbasis Website 

untuk pelajaran matematika di SMK khususnya untuk pokok bahasan Jarak dan Sudut 

Geometri. 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti di uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian sebagai berikut:   

“Bagaimanakah proses dan hasil pengembangan media pembelajarn Multimedia Interaktif 

Berbasis Website yang dapat meningkatan Penguasaan Siswa Terhadap Materi Jarak dan Sudut 

Geometri Mata Pelajaran Matematika Siswa SMK yang valid, praktis dan efektif?” 

1.4. Tujuan 

Tujuan yang yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah menghasilkan Media Pembelajarn 

Multimedia Interaktif Berbasis Website yang dapat meningkatkan Penguasaan Siswa Terhadap 

Materi Jarak dan Sudut Geometri Mata Pelajaran Matematika Siswa SMK yang valid, praktis 

dan efektif 

1.5. Kegunaan 

Adapun beberapa kegunaan dan manfaat dari penelitian ini antara lain: 

a. Siswa: 

Siswa dapat memanfaatkan media pembelajaran multimedia interaktif berbasis 

website, sebagai sumber belajar, sehingga dalam belajar siswa tidak terikat dengan 

waktu dan hari serta tidak tergantung dari kehadiran guru. 

b. Sebagai salah satu produk media pembelajaran multimedia interaktif berbasis 

website, diharapkan dapat membantu pemahaman siswa terhadap kesulitan siswa 

untuk mempelajari materi matematika SMK khususnya materi jarak dan sudut 

geometri. 

c. Memberikan bentuk layanan pembelajaran dalam menyajikan materi yang menarik 

bagi siswa untuk mempelajari pokok bahasan matematika yang dianggap sulit. 
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d.  Bagi guru, membantu dalam menyampaikan materi ajar dalam mencapai tujuan 

pemelajaran jarak dan sudut geometri bagi siswa SMK. 

e. Bagi guru produk media pembelajaran interaktif berbasis website dapat digunakan 

sebagai bahan dan sumber belajar. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Konsep Pengembangan Model  

Untuk mewujudkan proses dan produk media pembelajaran multimedia interaktif berbasis 

website akan dibahas terlebih dahulu pengertian tentang model. Secara teoretis pengetian 

model adalah representasi tiga dimensi dar sebuah benda nyata, bisa lebih besar, lebih kecil 

atau dapat juga berukuran sama seperti benda yang diwakilinya.(Henich, Molena dan Russel 

(1996; 103). Pengertian lain dari model adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melakukan kegiatan. (WinataPutra 2001: 3) Dengan model maka siswa akan 

mendapakan pengalaman belajar yang nyata yang tidak dapat diberikan dengan pembelajaran 

secara verbal di dalam kelas. Penggunaan model dalam pembelajaran sangat dianjurkan untuk 

memberikan pembelajaran yang nyata bagi siswa. Dari pengertian tentang model tersebut, 

maka yang dimaksud pengetian model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalan mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencaapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran. (WinataPutra 

2001: 3). Secara teoretis banyak bentuk model pengembangan pembajalaran (Save model, 

Michigan state model, Project Minerval model, dan lain-lian). Namun demikian dari sekian 

bentuk model, yang digunakan di sini adalah model pembelajaran dari Dick and Carey.  Hal 

ini sesuai dengan langkah-langkah penelitian Reseach and Development yang dikemukan oleh 

Borg and Gall. Adapun model pembelajaran Dick and Carey dapat lihat pada gambar 1.  
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  Gambar 1. Model R & D dari Dick and Carey yang akan digunakan                                    

2.2. Hakikat Media Pembelajaran 

Sebelum dibahas tentang media pembelajaran, maka terlebih dahulu akan dikemukakan 

pengertian tentang belajar. Pengertian belajar adalah sebagai suatu perubahan yang terus 

menerus berdasarkan kemampuan yang berasal dari pengalaman pembelajar dan interkasi 

pemelajar dengan dunia. (Driscrol dalam Samaldino 2008; 11). Menurut Ruman dan Ryana 

(2011:5) mengatakan belajar pada hakikatnya adalah proses interkasi terhadap semua situasi 

yang ada disekitar siswa. Disisi lain belajar juga dapat dipandang sebagai proses yang 

diarahkan kepada pencapaian tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman yang 

diciptakan guru. (Suddjana dalam Rusman, 2011: 5) Selanjtunya dikatakan belajar merupakan 

pengembangan pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang baru ketika seorang berinteralksi 

dengan infimasi dan lingkungn. Proses terjadinya perubahan tingkah laku. Pembelajaran adalah 

suatu usaha yang disengaja, bertujuan dan terkendali, agar orang lain belajar atau terjadi 

perubahan yang relaitif menetap pada diri orang lian. (Miarso, 2004: 545) 

Dalam proses pembelajaran dalam kelas atau di luar kelas tidak terlepas dari media. Kenapa 

demikian? Hal tersebut sesuai dengan pengertian media. Pengertian tentang media menurut 

Leslie J Broggs, 1977 adalah: the psycal on conveying instruction content book, film, vidio 

tapes, ect. Definisi lainnya mengatakan media sebagai segala bentuk dan saluran yang 

digunakan orang untuk menyalurkan pesan/informasi. (AECT). Media adalah berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar (Gagne, 1970). 

Jadi dengan demikian jelas sebenarnya apa yang dilakukan pebelajar selama ini penggunaan 
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media seperti spidol dan papan tulis atau buku cetak tidak salah. Namun demikian apakah 

penggunaan spidol dan papan tulis sera buku pelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran 

secara efektif dan efisien? Selain itu juga apakah penggunaan papan tulis dan spidol serta buku 

cetak dapat membuat atau menarik minat siswa? Tentu jawabannya harus di telaah lebih jauh. 

Secara konsep ada perbedaan pengertian media pembelajaran yang biasanya kebanyakan 

pebelajar mengenalnya atau biasa digunakan di lapangan dengan media pembelajaran secara 

teoretik. Media pembelajaran yang biasa para pebelajar kenal biasanya hanya digunakan 

sebagai alat bantu pembelajaran. Alat bantu pembelajaran atau biasa yang lebih dikenal dengan 

sebutan teaching aids, fungsinya hanya membatu guru dalam proses pembelajaran. Oleh karena 

itu dalam pemakaian media yang termasuk kedalam teaching aids, ciri utamanya harus ada 

kehadiran guru dalam penggunaanya. Berbeda dengan konsep “media pembelajaran” secara 

teoretik, yang sesungguhnya by design (sengaja dibuat) oleh pembelajar. Media pembelajaran 

yang by design dalam penggunaanya dapat menggantikan fungsi pembelajar. Dengan 

perkataan lain pebelajar yang menggunakan media pembelajaran pebelajar tidak harus ada 

ditempat. Jadi dengan demikian semua kegiatan pembelajaran dapat menggunakan media 

pembelajaran tanpa harus ada kehadiran guru. (Sukardjo, 2008: 151) 

2.3. Pembelajaran Multimedia Interaktif Berbasis Website 

Pengertian multimedia adalah penggunaan skuensial atau serempak dari berbagai format dalam 

sebuah presentasi yang ada atau program belajar mandiri. Sedangkan komputer multimedia 

diaartikan sebagai sebuah sistem piranti keras dan piranti lunak komputer bagi komposisi dan 

tampilan presentasi yang menggabungkan teks, audio dan gambar diam dan gerak. Dalam 

pembelajaran berbasis multimedia, salah satu produknya adalah Computer Assissted 

Instruction (CAI). Program CAI diperuntukkan untuk pembelajaran individual yang sengaja di 

design. Untuk dapat mendisign CAI dapat salah satu dengan memakai analyze learner 

characteristics, state objective, select media and material, utilize material , require learner 

performance, evaluate or reviaseassure (ASSURE). Untuk lebih jelasnya tentang multimedia 

yang sengaja dibuat dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini. 
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Gambar 2. Gambaran tentang multimedia yang sengaja dirancang untuk pembelajaran 

 

Pembelajaran berbasis web merupakan suatu kegiatan yang memanfaatan suatu media situ 

(website) yang bisa diakses melalui jaringan internet. (Rusmand, 2011:  263). Selanjutnya 

dikatakan bahwa e-learning adalah merupakan proses dan kegiatan pembelajaran berbasis web 

(web based learning), pembelajaran berbasis computer (computer based learning), kelas 

virtual (virtual classrooma) dan atau kelas digital (digital classroom). 

Pengembangan Pembelajaran Multimedia Interaktif Berbasis Website yang sengaja dirancang 

untuk kepentingan pembelajaran memiliki beberapa langkah. Langkah tersebut seperti gambar 

3. 

 

 

 

Gambar 3. Langkah-langkah pengembangan media pembelajaran 
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2.4. Pembelajaran Berbasis Web 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan berbagai 

kemungkinan untuk peningkatan mutu pendidikan, yaitu antara lain untuk: (1) peningkatan 

akses untuk memperoleh informasi dari mana saja, siapa saja, kapan saja dan apa saja, (2) 

peningkatan efektivitas komunikasi dengan berbagai bentuk rangsangan indera, (3) 

peningkatan relevansi dengan kebutuhan yang semakin banyak dan beragam, (4) penyesuaian 

dengan kondisi lingkungan yang berubah, dan (5) peningkatan efisiensi dengan menghemat 

waktu, tenaga, dan biaya.[1] 

Untuk mendorong kesiapan SDM di era global melalui pendidikan di sekolah, pengintegrasian 

TIK dalam proses pembelajaran perlu dilakukan untuk:(1) mengembangkan kemampuan 

berfikir tingkat tinggi siswa, (2) mengembangkan keterampilan dalam bidang teknologi 

informasi dan  komunikasi (ICT literacy) itu sendiri, dan (3) untuk meningkatkan efektifitas, 

efisiensi, dan daya tarik proses pembelajaran.[2] 

Guru sebagai pendidik pada kurikulum 2013 perlu meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Peningkatan kualitas ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya mengembangkan 

kegiatan media pembelajaran berbasis web untuk meningkatkan motivasi siswa, 

mengembangkan perangkat, media pembelajaran, mengembangkan sumber belajar, 

memanfaatkan Teknologi Informasi dan Informasi menggunakan Web. Terutama pada proses 

pembelajaran yang terkait dengan perhitungan yang cukup rumit terhadap suatu permasalahan 

yang diberikan sebagai implementasi suatu metode tertentu seringkali menjadi momok bagi 

peserta didik sehingga peserta didik cukup sulit dalam menerima dan memahami materi 

tersebut. Dewasa ini telah dikembangkan sejumlah metode pembelajaran yang berbasis 

komputer, misalnya Computer-Assisted/Aided Instruction (CAI), Computer-Managed 

Instruction (CMI), Internet-Based Instruction (IBI), atau Web-Based Instruction (WBI), yang 

secara keseluruhan dikenal sebagai Computer-Based Education (CBE). [3]  

Pada kurikulum sebelumnya peserta didik sebagai pusat dalam pembelajaraan, namun di 

kurikulum 2013, Guru hanya merupakan fasilitator. Peserta didik mengkonstruksi sendiri 

pengetahuannya, mengkontektualisasi informasi, menginterpretasi pengetahuan yang 

diperoleh dari luar. Salah satu Implikasi dari hal tersebut adalah pada pembelajaran online 

berbasis web antara lain; (1) Menjadikan belajar sebagai suatu proses aktif (2) Memfasilitasi 

pembelajar untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri (3) Pembelajaran bersifat 

kolaboratif dan kooperatif, memungkinkan peserta didik memanfaatkan keterampilan 

kognitifnya (4) Memungkinkan peserta didik menentukan sendiri tujuan belajarnya (5) 
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Memungkinkan peserta didik merefleksi dan menginternalisasi informasi (6) Belajar harus 

menjadi sesuatu yang bermakna (7) Belajar harus interaktif, adanya proses transformasi yang 

di dalamnya peserta didik berinteraksi dengan isi materi, peserta didik lain dan pengajar. [4] 

2.5. Rancangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Web 

Pada dasarnya merancang media pembelajaran interaktif berbasis web mengembangkan 

perangkat lunak. Perangkat lunak atau sering disebut software adalah 1) Perintah (program 

komputer) yang apabila dijalankan menghasilkan fungsi dan unjuk kerja yang diinginkan. 2) 

Struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proposional. 3) 

Dokumen yang menggambarkan operasi dan penggunaan dari perangkat lunak. [5] Rancangan 

media pembelajaran interaktif berbasis web dikategorikan rekayasa perangkat lunak.  

Terdapat bebarapa pengembangan rancangan media pembelajaran interaktif berbasis web yang 

dapat digunakan berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan rekayasa perangkat lunak. 

Metodologi pengembangan rancangan media pembelajaran interaktif berbasis web yang akan 

diterapkan menggunakan prototyping. Di dalam pengembangan prototyping terdapat 

perbedaan cara pandang antara Floyd dan Sommerville yaitu pada kegiatan awal dan akhir. 

Pada Sommerville struktur proses dimulai dengan langkah ekplisit dimana tujuan prototyping 

ditetapkan dan berakhir dengan evaluasi, sementara Floyd mempromosikan langkah dimana 

keputusan penggunaan lebih lanjut tentang prototyping dibuat.[6] 

Dalam penelitian ini rancangan media pembelajaran interaktif berbasis web menggunakan 

pandangan Floyd dimana langkah-langkah yang digunakan diantaranya: (1) Seleksi 

Fungsional: bagian dari seleksi fungsional adalah keputusan yang dan atau seberapa banyak 

fungsi prototipe tercakup didalamnya, (2) Konstruksi: langkah ini terdiri semua upaya untuk 

membuat prototipe tersedia. Karena prototipe sarana belajar bagi semua stakeholder 

berpartisipasi dalam proses pembangunan, hanya beberapa persyaratan kualitas sistem masa 

mendatang akan dianggap penting selama kegiatan ini, (3) Evaluasi: pembangunan prototipe 

hanya masuk akal jika itu akan dievaluasi setelahnya. Langkah ini sangat penting untuk proses 

prototyping karena itu terdiri dari pengumpulan informasi dan pengalaman yang sangat 

berharga bagi pengembangan produk itu sendiri. Karena itu, harus direncanakan dan dilakukan 

sepenuhnya. (4) Penggunaan lebih lanjut: tergantung pada pengalaman yang diperoleh ada dua 

macam kemungkinan penggunaan lebih lanjut dari prototipe. Salah satu kemungkinan adalah 

untuk menggunakannya hanya sebagai sarana pembelajaran. Banyak penulis menunjukkan 

prototipe ini sebagai alternatif prototipe. Kemungkinan kedua adalah penggunaan prototipe 

lengkap atau bagian dari itu di sistem target. [7] 
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BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1. Tujuan 

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah produk Media Pembelajaran Multimedia 

Interaktif Berbasis Website untuk dapat meningkatkan Penguasaan Siswa Terhadap Materi 

Jarak dan Sudut Geometri Mata Pelajaran Matematika Siswa SMK yang valid, praktis dan 

efektif 

3.2. Manfaat 

Adapun beberapa kegunaan dan manfaat dari penelitian ini antara lain: 

a. Siswa: 

1. Siswa dapat memanfaatkan media pembelajaran multimedia interaktif 

berbasis website, sebagai sumber belajar, sehingga dalam belajar siswa tidak 

terikat dengan waktu dan hari serta tidak tergantung dari kehadiran guru. 

2. Produk media pembelajaran multimedia interaktif berbasis website 

diharapkan dapat membantu pemahaman siswa terhadap kesulitan siswa 

untuk mempelajari materi matematika SMK khususnya materi jarak dan 

sudut geometri. 

3. Memberikan bentuk layanan pembelajaran dalam menyajikan materi yang 

menarik bagi siswa untuk mempelajari pokok bahasan matematika yang 

dianggap sulit. 

b.  Bagi guru,  

1. Membantu dalam menyampaikan materi ajar dalam mencapai tujuan 

pemelajaran jarak dan sudut geometri bagi siswa SMK. 

2. Produk media pembelajaran interaktif berbasis website dapat digunakan 

sebagai bahan dan sumber belajar. 
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BAB 4. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu 

Tempat penelitian diadakan di laboratorium Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri 

Jakarta. Untuk uji coba produk dan pelatihan guru akan di adakan di SMKN 39 Jakarta. Waktu 

penelitian akan diadakan tahun ajaran 2017-2019. 

3.2. Sasaran penelitian 

Sasaran penelitian ini adalah seluruh siswa SMKN 39 kelas X yang mengambil mata pelajaran 

matematika, Guru SMK yang mengajar matematika di kelas X. 

3.3. Metoda Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research and 

Develpoment) yang disingkat R & D.  Menurut Borg and Gall (2007: 589), penelitian dan 

pengembangan adalah suatu proses untuk mengembangkan dan memvalididasi produk-produk 

pendidikan.   

3.4. Strategi Penelitian 

Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Website untuk pelajaran matematik di 

SMK khususnya pokok bahasan Jarak dan Sudut Geometri adalah meruapakan bagian utama 

dalam penelitian ini. Oleh karena itu untuk mencapai hasil yang baik sesuai dengan tujuan 

penelitian ini, maka ada beberapa langkah yang dilakukan dalam penelitian antara lain; 

a. Melakukan penelitian pendahuluan, yang dapat meliputi survey lapangan, 

melakukan analisis kebutuhan, dan diskusi dengan guru matematika SMk serta 

Siswa. 

b. Perencanaan pengembangan pembelajaran media interaktif berbasis website 

c. Perencanaan naskah pengembangan pembelajaran media interaktif berbasis website 

d. Pembuatan produk media pembelajaran interaktif berbasis Website 

e. Validasi, evaluasi dan implementasi produk 



14 

 

 

3.5. Langkah-Langkah Kegiatan 

Langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan untuk memproses dan menghasilkan 

multimedia interaktif berbasis website sebagai berikut: 

1. Analisis Kebutuhan 

Ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam analisis kebutuhan yaitu: 

a. Analisis tuntutan kurikulum (SKL, SK, KD, indikator) 

b. Analisis kebutuhan di lapangan.  

c. Analisis potensi ICT untuk kebutuhan pembelajaran. 

d. Analisis kebijakan.  

e. Membubuhkan tanda daftar materi final.  

f. Mendokumentasikan daftar materi final dalam   

g. Bentuk hard copy dan soft copy. 

2. Mengidentifikasi topik 

a. Menyusun daftar topic berdasarkan hasil analisis 

b. Menentukan tim penulis, pengkaji materi dan pengkaji media 

c. Menentukan skala prioritas topic 

d. Menugaskan tim penulis, pengkaji materi, dan pengkaji media 

e.  Membubuhkan tanda prioritas topik final 

f. Mendokumentasikan topik final dalam bentuk hard copy dan soft copy 

3. Penulisan naskah 

a. Menetapkan format penulisan naskah 

b.  Menentukan tim penulis naskah, pengkaji materi, dan pengkaji media 

c.  Menugaskan penulisan naskah dan pengkajian 

d.  Menyusun flowchart 

e.  Melakukan pengkajian terhadap flowchart 

f.  Melakukan perbaikan flowchart sesuai hasil kajian 

g.  Melakukan penulisan naskah 

h.  Melakukan pengkajian terhadap naskah 

i.  Melakukan perbaikan naskah sesuai hasil kajian 

j.  Membubuhkan tanda naskah final 

k.  Mendokumentasikan naskah final dalam bentuk hard copy dan soft copy 

 

Apabila digambarkan, langkah tersbut dapat dilihat pada gambar 4 di bawah ini. 
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Gambar 4. Langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan 
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BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

 

5.1. Hasil 

Sesuai dengan langkah-langkah kegiatan penelitian, hasil yang telah dikerjakan sampai dengan 

Agustus 2018 adalah: 

1. Paper pada jurnal 

2. Paper pada conference 

3. HAKI 

4. Hasil naskah dan produk media pembelajaran 

5. Hasil produk Website (beta) 

6. Hasil produk Website (perluasan materi) 

 

5.1.1. Paper Pada Jurnal 

Paper yang telah published pada Jurnal adalah: 

1. JAREE. Vol 1, No 2 (2017). ISSN 2579-6216 

Judul paper: Measurement of Usability for Multimedia Interactive Learning Based 

on Website in Mathematics for SMK 

 

5.1.2. Paper Pada Conference 

Paper yang telah published pada international conference adalah: 

1. PROCEEDINGS International Conference Asosiasi Pendidikan Teknologi dan 

Kejuruan Indonesia (APTEKINDO) 2018, Surabaya, 11-14 July 2018. ISBN 978-

602-449-160-4. 

Judul paper:  

a. The Role Of Blended Mobile Learning In Algebra 

b. Implementation Of Interactive Multimedia Learning Based On Website For 

Distance And Geometry Of Vocational High School 

2. The 2nd ICVEE 2017 on 9 November 2017 at Best Western Papilio Hotel, 

Surabaya, Indonesia. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 

Volume 336. ISBN: 978-1-5108-6157-2. ISSN: 1757-8981. 

Judul paper: 
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a. Adjusted Framework of M-Learning in Blended Learning System for 

Mathematics Study Field of Junior High School Level VII. 

b. Measurement of Usability for Multimedia Interactive Learning Based on 

Website in Mathematics for SMK 

Kedua paper ini telah terindeks Scopus. 

 

5.1.3. HAKI 

HAKI yang telah didaftarkan adalah: 

1. No. C00201704748: Lay Out Website Pengembangan Media Pembelajaran 

Multimedia Interaktif Berbasis Website Untuk Materi Jarak dan Sudut Geomatri 

Mata Pelajaran Matematika Siswa SMK. 

2. No. C00201704747: Modul Pembelajaran Mobile Learning Untuk Adaptasi 

Blended Learning Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas VII. 

 

HAKI yang sedang dalam proses pendaftaran adalah: modul petunjuk penggunaan website 

untuk pembelajaran mandiri pada Materi Jarak dan Sudut Geomatri Mata Pelajaran 

Matematika Siswa SMK. 

 

5.1.4. Hasil Naskah dan Produk Media Pembelajaran 

Ada pada Lampiran 10 dan 11. 

 

5.1.5. Hasil Produk Website 

Website (situs web) adalah kumpulan dari satu atau lebih halaman yang saling 

berkaitan, didalamnya berisi informasi termasuk konten multimedia. Website 

diidentifikasikan dengan nama domain dan dipublikasikan pada setidaknya sebuah web 

server. Membangun website yang interaktif dan juga menarik namun mudah dilakukan 

penting menjadi pertimbangan awal tim peneliti agar website ini tetap dapat dikembangkan 

oleh pihak sekolah setelah penelitian berakhir. Kategori website yang dibangun berbentuk 

website dinamis dengan fungsi pendidikan. Pilihan jatuh pada situs Wix 

https://www.wix.com/. 

URL website adalah https://matematif.wixsite.com/pwpi. awalnya, website tersebut masih 

menggunakan fitur free. Pada bulan September 2017, website telah upgrade ke fitur 

unlimited dengan periode aktif maksimum 1 tahun. Biaya yang diperlukan sebesar 
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US$12,5/bulan atau setara dengan Rp 168.750,- (kurs Rp 13.500,-). Pada Agustus 2018, 

hosting website telah diperpanjang masa sewanya untuk 1 tahun (sampai dengan September 

2019). 

Admin sekolah, yang dalam hal ini SMKN 39 Jakarta, dapat mengelola dan bahkan 

mengembangkan website tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut: 

a. search engine mudah diatur, 

b. kemampuan khusus dalam pembuatan website minimum, 

c. tersedia flash template yang beraneka ragam yang dapat disesuaikan dengan konten 

website, 

d. mudah digunakan hanya dengan drag dan drop, 

e. mudah menampilkan animasi flash dengan minimum kode atau tanpa kode, 

instalasi flash plug in, atau instalasiflash widget, dan  

f. dapat langsung diupgrade sehingga menjadi domain sesuai keinginan tanpa adanya 

WIX. 

Selain itu, Wix saat ini memiliki lebih dari 56 juta pengguna terdaftar, dengan sekitar 

45.000 pengguna baru bergabung setiap hari. Dapat dikatakan, bahwa wix merupakan salah 

satu template website uptodate saat ini.  
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Tampilan awal website https://matematif.wixsite.com/pwpi sebagai berikut: 

 

Dari laman awal/homepage ini, siswa dapat mengikuti pembelajaran interaktif (mandiri) 

sesuai dengan flowchart aplikasi yang telah direncanakan sebelumnya (flowchart aplikasi 

diberikan pada sub bab “5.1.3. Hasil Naskah dan Produk Media Pembelajaran”. Halaman 

lengkap website diberikan pada Lampiran 10. 
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Website pembelajaran dengan alamat https://matematif.wixsite.com/pwpi dapat diakses di 

hampir semua aplikasi browser. Namun demikian, kompatibilitas browser dengan tampilan 

yang maksimal akan diperoleh jika menggunakan aplikasi browser tipe desktop berikut ini: 

 Internet Explorer 11 versi 11.0.45 (desktop) 

 Chrome 62.0.3188.4 versi Windows (desktop) 

 Mozilla Firefox 55.0.2 (desktop) 

 

Website tersebut telah diperbarui domainnya menjadi https://www.sukardjo-lipurs.com/. 

 

5.2. Luaran 

Tabel. Kontribusi dan Target Capaian Tahunan 

No Jenis Luaran 
Indicator Capaian 

TS TS+1 

1.  Publikasi Ilmiah 
Internasional Accepted Accepted 

Nasional  Accepted 

2.  Pemakalah Dalam Temu Ilmiah 
Internasional Accepted  

Nasional   

3.  Inivited Speaker Dalam Temu Ilmiah 
Internasional   

Nasional   

4.  Visiting Lecturer 
Internasional   

Nasional   

5.  Paten 

Paten    

Paten sederhana   

Hak cipta Published Submitted 

6.  Teknologi Tepat Guna    

7.  
Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ 

Rekayasa Sosial 
 Prototipe Beta 

8.  Buku Ajar (ISBN)    

9.  Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)    
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BAB 6. TAHAPAN PENELITIAN BERIKUTNYA 

 

 

Penelitian ini akan dilanjutkan sebagai usulan baru pada tahun 2019. Proposal penelitian 

dengan judul “PENGEMBANGAN E-LEARNING BERBASIS WEB PADA 

MATAKULIAH ELEKTRONIKA INDUSTRI DI PRODI PENDIDIKAN TEKNIK 

ELEKTRONIKA MENGGUNAKAN MANAGEMENT COURSE” telah dikirimkan melalui 

laman Simlitabmas (sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut). 
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BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

7.1.   Kesimpulan  

Berdasarkan analisis atas beberapa tahapan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di 

simpulkan sebagai berikut.  

1. Matematika kelas IX SMK memiliki tingkat kesulitan yang beragam bagi siswa. 

Pendekatan pembelajaran mandiri berbasis website memerlukan tahapan pembelajaran 

yang berbeda dengan strategi yang dilakukan Guru pada saat tatap muka. 

2. Media pembelajaran Matematika dengan fokus kepada Jarak dan Sudut Geometri yang 

dikompilasi dalam bentuk website merupakan kombinasi dari media presentasi, video, 

animasi, dan gambar. Rencana pembelajaran yang dihasilkan dengan konsistensi yang 

relevan atas kombinasi berbagai media pembelajaran tersebut adalah hasil kerja multi 

disiplin ilmu yang komplek. 

3. Website pembelajaran Matematika yang dihasilkan terbuka untuk dapat dikembangkan, 

baik lingkup maupun kedalamannya bagi admin SMKN 39 Jakarta.      

7.2.    Saran  

Dalam rangka turut menyumbangkan pemikiran yang berkenaan dengan pembelajaran mandiri 

dan pembentukan karakter siswa maka disarankan hal-hal sebagai berikut.   

1. Sebaiknya peneliti lebih mengembangkan perangkat pembelajaran yang berwawasan 

multiple-intellegences secara lebih spesifik dalam setiap tahapan kegiatan belajar mengajar.  

2. Sebaiknya guru memberikan petunjuk awal kepada siswa termasuk dengan menyesuaikan 

gaya belajar siswa untuk dapat menggunakan website pembelajaran interaktif ini, terutama 

untuk siswa SMK yang sudah mampu belajar mandiri. 
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Lampiran 9 
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5. Perbandingan Trigonometri Pada Segitiga Siku-Siku 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah   : SMA _________________ 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester :  X/2 

Materi pokok : Trigonometri 

Alokasi Waktu : 1 × 2 JP ( @ 45 menit ) 

 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, 

toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya 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 metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.6    Menjelaskan hubungan 

antara radian dan derajat 

sebagai satuan pengukuran 

sudut   

3.6.1 Menjelaskan pengertian radian 

sebagai satuan pengukuran sudut 

3.6.2 Menjelaskan pengertian derajat 

sebagai satuan pengukuran sudut 

3.6.3 Menerangkan hubungan antara radian 

dan derajat 
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4.6    Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

pengukuran sudut dalam satuan 

radian atau derajat 

 

4.6.1 Menerapkan konsep konversi sudut 

(radian ke derajat) dalam menyelesaikan 

masalah 

4.6.2 Menerapkan konsep konversi sudut 

(derajat ke radian) dalam menyelesaikan 

masalah 

 

C. Materi Pembelajaran 

 Pengukuran sudut 

 

D. Metode Pembelajaran 

 Metode :    diskusi, penugasan 

 Model   :   Problem Based Learning 

 

E. Kegiatan Pembelajaran  

Pertemuan Pertama: (2 JP) 

Indikator: 

3.6.1 Menjelaskan pengertian radian sebagai satuan pengukuran sudut 

3.6.2 Menjelaskan pengertian derajat sebagai satuan pengukuran sudut 

3.6.3 Menerangkan hubungan antara radian dan derajat 

4.6.1 Menerapkan konsep konversi sudut (radian ke derajat) dalam menyelesaikan 

masalah 

4.6.2 Menerapkan konsep konversi sudut ( derajat ke radian) dalam menyelesaikan 

masalah 

a. Pendahuluan (5 Menit) 

 Peserta didik merespon salam  

 Peserta didik merespon pertanyaan guru berkait dengan pembelajaran 

sebelumnya.  
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 Peserta didik proaktif menerima informasi tentang keterkaitan pembelajaran 

sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan.  

 

b. Kegiatan Inti (35 menit) 

Fase 1 Orientasi peserta didik kepada masalah 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran  

 Guru memberikan rangsangan tentang apa pengertian dari radian dan derajat 

 Guru mengajukan pertanyaan “Bagaimana konsep konversi sudut dari radian 

ke derajat dan sebaliknya?” 

Fase 2 Mengorganisasikan peserta didik  

 Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok 

 Perwakilan dari kelompok mengambil bola soal yang telah disediakan oleh 

guru 

 Guru memotivasi peserta didik agar terlibat aktif dalam pemecahan masalah 

tersebut 

Fase 3 Membimbing penyelidikan individu dan kelompok  

 Peserta didik diminta untuk berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan 

masalah 

 Kelompok yang mengalami kesulitan diberi bimbingan oleh guru 

 Kelompok yang telah menemukan penyelesaian masalahnya mencari jawaban 

pada kotak yang disediakan 

Fase 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya  

 Masing-masing kelompok yang sudah menemukan jawaban menuliskan hasil 

jawabannya di papan tulis 

 Perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil kerjanya 

Fase 5 Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah  

 Guru memfasilitasi peserta didik untuk mengevaluasi hasil diskusi kelompok 

 

c. Kegiatan Akhir (5 Menit) 

 Guru memfasilitasi siswa untuk menyimpulkan dan merefleksikan proses 

belajar terkait materi 

 Guru memberi tugas / PR pada siswa untuk pertemuan berikutnya 
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F. Teknik Penilaian 

Tes Tertulis 

 

G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran  

Media/Alat : White Board, Tayangan Power Point dan Bola Soal 

Bahan  :  Laptop, LCD 

Sumber Belajar:  

- Buku Siswa Matematika Kelas X  

- Buku Guru Matematika Kelas X 

 

Lampiran-lampiran 

1. Instrumen Penilaian Pertemuan 1 

2. Bola Soal 1 

3. Bola Soal 2  

4. Bola Soal 3 

5. Bola Soal 4 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Instrumen Penilaian 

Instrumen Penilaian Pengetahuan (Pertemuan pertama) 

Kuis 1 

Nyatakan sudut 50° dan 89° ke dalam radian! 

Penyelesaian dan Pedoman Penskoran 

50° = 50° x π/180°  3 

50° = 0,277π   2 

50° = 0,277 (3,14)  2 

50° = 0,87 radian  3 

Total Skor        = 10 

 

89° = 89° x π/180°  3 

89° = 0,494π   2 

89° = 0,494 (3,14)  2 

89° = 1,55 radian  3 

Total Skor       =  10 

Skor Maksimal       =    20 

 

Kuis 2 

Nyatakan sudut 0,45 radian dan 0,89 radian ke dalam satuan derajat! 

Penyelesaian dan Pedoman Penskoran 

0,45 radian = 0,45 x 180°/π  5 

0,45 radian = 25,80°   5 

Total Skor        =  10 

 

0,89 radian = 0,89 x 180°/π  5 

0,89 radian = 51,02°   5 

Total Skor       =  10 

Skor Maksimal     = 20
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Kuis 3 

Nyatakan sudut 78° dan 112° ke dalam radian! 

Penyelesaian dan Pedoman Penskoran 

78° = 78° x π/180°  3 

78° = 0,433π   2 

78° = 0,433 (3,14)  2 

78° = 1,36 radian  3 

Total Skor        = 10 

 

112° = 112° x π/180°  3 

112° = 0,622π   2 

112° = 0,622 (3,14)  2 

78° = 1,954 radian  3 

Total Skor        = 10 

Skor Maksimal     = 20 

 

Kuis 4 

Nyatakan sudut 0,59 radian dan 1, 23 radian ke dalam satuan derajat! 

Penyelesaian dan Pedoman Penskoran 

0,59 radian = 0,59 x 180°/π  5 

0,59 radian = 33,82°   5 

Total Skor        =  10 

 

1,23 radian = 1,23 x 180°/π  5 

1,23 radian = 70,51°   5 

Total Skor       =  10 

Skor Maksimal     = 20 

 

Catatan:  

Penskoran bersifat komprehensif/menyeluruh, tidak saja memberi skor untuk jawaban 

akhir, tetapi juga proses pemecahan masalah yang terutama meliputi pemahaman, tata cara 

penulisan, ketepatan penggunaan simbol, penalaran (logis) serta ketepatan strategi 

memecahkan masalah.  
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Instrumen Penilaian Keterampilan 

 

LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETERAMPILAN 

 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi   : Trigonometri 

Kelas/Semester  : X / 1 

Tahun Pelajaran : 2016/2017 

Waktu Pengamatan : 

 

Indikator terampil menerapkan konsep/prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan 

yang berkaitan dengan pengukuran sudut. 

1. Skor 1  : Kurang terampil jika sama sekali tidak dapat menerapkan konsep/prinsip dan 

strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan pengukuran 

sudut 

2. Skor 2  : Cukup terampil jika menunjukkan mampu menerapkan konsep/prinsip dan 

strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan pengukuran 

sudut namun membutuhkan lebih lama. 

3. Skor 3  : Terampil, jika menunjukkan mampu menerapkan konsep/prinsip dan strategi 

pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan pengukuran sudut dalam 

waktu normal. 

4. Skor 4  : Sangat terampil, jika menunjukkan mampu menerapkan konsep/prinsip 

danstrategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan 

pengukuran sudut dalam waktu yang lebih singkat. 

 

Isilah Skor  pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 

No Nama Siswa 

Keterampilan 

Menerapkan konsep/prinsip dan strategi 

pemecahan masalah 

1 2 3 4 

1      

2      

3      
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4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 Meminta siswa membentuk kelompok heterogen (dari sisi kemampuan, gender, budaya, 

maupun agama) sesuai pembagian kelompok yang telah direncanakan oleh guru. 

 Himpun berbagai konsep dan aturan matematika yang sudah dipelajari serta 

memikirkan strategi pemecahan yang berguna untuk pemecahan masalah. 

Membimbing penyelidikan individu dan kelompok 

 Diskusikan dengan kelompok kalian soal Uji kompetensi halaman 253 nomor 1 

sampai 5 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

 Setiap kelompok supaya mempersiapkan presentasi hasil diskusi kelompok ke depan 

kelas.  

Menganalisa dan mengevaluasi 

 Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain untuk 

mengajukan pertanyaan, saran dan sebagainya dalam rangka penyempurnaan. 

Kumpulkan semua jawaban hasil diskusi kelompok. 
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Lembar AKTIVITAS Siswa  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi Dasar: 

3.6.   Menjelaskan hubungan antara radian dan derajat sebagai satuan pengukuran sudut  

 

Petunjuk 

1. Diskusikan lembar kegiatan siswa ini di dalam kelompokmu sesuai arahan dalam lembar 

kegiatan siswa dan mengisi titik-titik pada LKS ini. 

2. Dalam melaksanakan kegiatan ini ikuti dan laksanakan instruksi yang diberikan oleh guru. 

3. Kuasai materi prasyarat yaitu tentang teorema pythagoras. 

 

 

Isilah titik – titik di bawah ini : 

:,1,21 sehinggaradiansudutbesarrbusurpanjangsetiapkarenarlingkarankelilingSudut   

radianlingkarankelilingSudut 1.21   

           radian12...   

          radian1
...

...




 

          radian1...   

        radianradian 
...

...
1...1    

 

Ubahlah bentuk sudut berikut : 

Kelompok  : ………. 

Nama Siswa  :  

1. ………………….... 

2. …………………… 

3. …………………… 

4. …………………… 

Kegiatan 2 : Mengubah bentuk dari radian ke derajat dan sebaliknya 

Kegiatan 1 : Menerangkan hubungan antara derajat dan radian 
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1. ...
3

2
radian       2.  radian...135   

Jawab :            Jawab :   

      

...
3

2

3

2
radian           radian

...

...
135135   

    ...        radian...  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : SMA ___________________ 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester :X/2 

Materi Pokok : Perbandingan Trigonometri pada Segitiga Siku-siku 

Alokasi Waktu : 1 × 2 JP ( @ 45 menit ) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, 

toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya 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 metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.7 Menjelaskan perbandingan 

trigonometri (sinus, cosinus, tangen, 

cotangen, secan, dan cosecan) pada 

segitiga siku-siku   

3.7.1  Menentukan  panjang sisi-sisi 

pada suatu segitiga siku-siku dengan 

menggunakan teorema pithagoras. 

3.7.2  Menentukan sisi depan, sisi 

samping dan sisi miring untuk suatu 
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sudut lancip (α) pada suatu segitiga 

siku-siku 

3.7.3 Menjelaskan perbandingan 

trigonometri (sinus, cosinus, tangen, 

cosecan, secan, dan cotangen) pada 

segitiga siku-siku  

3.7.4 Menentukan nilai perbandingan 

trigonometri (sinus, cosinus, tangen, 

cosecan, secan, dan cotangen) pada 

segitiga siku-siku 

4.7 Menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berkaitan dengan 

rasio trigonometri (sinus, cosinus, 

tangen, cosecan, secan, dan cotangen) 

pada segitiga siku-siku 

4.7.1 Membuat model matematika dari 

masalah yang berkaitan dengan 

perbandingan trigonometri pada segitiga 

siku-siku   

4.7.2 Menyelesaikan masalah 

perbandingan trigonometri dengan 

mengukur tinggi sebuah menara 

 

C. Materi Pembelajaran 

 Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku 

 

D. Kegiatan Pembelajaran 

Indikator: 

Siswa dapat 

3.7.1  Menentukan  panjang sisi-sisi pada suatu segitiga siku-siku dengan menggunakan 

teorema pithagoras. 

3.7.2  Menentukan sisi depan, sisi samping dan sisi miring untuk suatu sudut lancip (α) 

pada suatu segitiga siku-siku 

3.7.3 Menjelaskan perbandingan trigonometri (sinus, cosinus, tangen, cosecan, secan, dan 

cotangen) pada segitiga siku-siku  

3.7.4 Menentukan nilai perbandingan trigonometri (sinus, cosinus, tangen, cosecan, secan, 

dan cotangen) pada segitiga siku-siku 



52 

 

 

4.7.1 Membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan perbandingan 

trigonometri  pada segitiga siku-siku   

4.7.2 Menyelesaikan masalah  perbandingan trigonometri dengan mengukur tinggi sebuah 

menara 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 1. Guru menyampaikan salam 

2. Guru mengecek kehadiran siswa, dan 

menanyakan keadaan siswa 

3. Guru memberikan gambaran tentang 

pentingnya memahami perbandingan 

trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Sebagai apersepsi untuk mendorong rasa ingin 

tahu dan berpikir kritis, siswa diajak 

mengamati bangunan di sekitar sekolah yang 

mencerminkan ataumenunjukkan penggunaan 

perbandingan trigonometri 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

10 menit 

Inti 1. Penyajian Masalah 

Guru memberikan  pertanyaan-pertanyaan tentang 

beberapa buah segitiga siku-siku  

2. Verifikasi Data 

Guru membagi kelompok dan membagikan LAS 

dan dengan bimbingan guru siswa menyelesaikan 

Lembar Aktivitas Siswa (LAS) Kegiatan 1 untuk 

menentukan panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga 

siku-siku  

3. Mengadakan Eksperimen dan Mengumpulkan 

Data 

Dengan LAS siswa diminta  membandingkan 

panjang sisi dari sebuah segitiga siku-siku dengan 

cara mengerjakan kegiatan 2 

4. Merumuskan Penjelasan 

70 menit 
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Siswa diminta untuk menyimpulkan  temuan-

temuan yang diperoleh dari LAS yang berkaitan 

dengan perbandingan trigonometri 

5.Presentasi 

Siswa mempresentasikan hasil lembar kegiatan 

siswa didepan kelas, dan kelompok lain agar 

menanggapi. 

6. Mengadakan Analisis Inquiry 

Guru memberikan soal-soal yang berkaitan dengan 

perbandingan trigonometri pada kegiatan 3 

Penutup 1. Siswa diminta menyimpulkan tentang 

bagaimana menentukan perbandingan 

trigonometri dalam segitiga siku-siku  

2. Guru memberikan tugas PR beberapa soal 

mengenai permasalahan perbandingan 

trigonometri dalam segitiga siku-siku. 

3. Guru menyampaikan kegiatan pertemuan 

berikutnya yaitu menentukan nilai 

perbandingan trigonometri dalam segitiga 

siku-siku 

4. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan 

memberikan pesan untuk tetap belajar. 

10 menit 

 

E. Teknik Penilaian 

Test lisan, Tes tertulis, Praktik/Unjuk kerja 

 

F. Media/ Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

Media/Alat: White Board, Tayangan Power Point dan Lembar Kerja Siswa 

Bahan : Laptop, LCD 

Sumber Belajar:  

 Buku Siswa Matematika Kelas X  

 Buku Guru Matematika Kelas X 
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Lampiran-lampiran 

1. Materi Pembelajaran 

2. Lembar Kegiatan Siswa 1 

3. Instrumen Penilaian Pertemuan 1 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

1. Instrumen Penilaian 

a) Instrumen Penilaian Pengetahuan 

      Tes Lisan 

1.  Diberikan gambar sebagai berikut 

                                   C 

 

 

         A                           B 

Manakah yang termasuk sisi miring, sisi depan dan sisi samping dari sudut A. 

 

Tes tertulis 

1. Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-siku di A. Jika panjang BC = 

5 cm, AB = 4 cm, tentukan panjang sisi AC! 

2. Jelaskan pengertian dari perbandingan trigonometri sinus , cosinus dan tangen 

pada segitiga siku siku 

3. Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-siku di A. Jika panjang BC = 

5 cm, AB = 4 cm, tentukan nilai sin B! 

4. Diketahui cos x = p, dengan 0 < x < 90, Tentukan nilai dari sin x! 

 

Penyelesaian dan Pedoman Penskoran 

No Uraian Jawaban Skor 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  B 

 

 

 

 

   C                              A 

BC = 5 

AB = 4 

AC = √�� − �� 

      = √� 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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No Uraian Jawaban Skor 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      = 3 

Jadi panjang sisi AC = 3 cm 

Pengertian dari perbandingan trigonometri sinus , cosinus dan 

tangen pada segitiga siku siku 

Pada segitiga siku-siku ABC, siku siku di titik A berlaku 

bahwa 

Sinus C = 
��

��
 

Cosinus C = 
��

��
 

Tangen C = 
��

��
 

Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-siku di A. 

Jika panjang BC = 5 cm, AB = 4 cm 

                                  B 

 

 

 

 

   C                              A 

BC = 5 

AB = 4 

AC = √�� − �� 

      = √� 

      = 3 

Sinus C = 
��

��
 

             =  
�

�
 

Diketahui cos x = p, dengan 0 < x < 90 

Cos x = 
�

�
 

                                  B 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

2 
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No Uraian Jawaban Skor 

 

   C                              A 

Misalkan < ACB = x 

AC = p 

BC = 1 

AB = ��� − �� 

      = ��� − � 

 

     Sin x = 
��

��
 

               = 
�����

�
 

                = ��� − � 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 Skor Maksimum 20 

 

Catatan:  

Penskoran bersifat komprehensif/menyeluruh, tidak saja memberi skor untuk 

jawaban akhir, tetapi juga proses pemecahan masalah yang terutama meliputi 

pemahaman, tata cara penulisan, ketepatan penggunaan simbol, penalaran (logis) 

serta ketepatan strategi memecahkan masalah 

 

b) Instrumen Penilaian Keterampilan 

Dengan metode proyek siswa disuruh menghitung tinggi sebuah benda disekitar 

rumah masing-masing dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri. 

(tidak boleh menghitung dengan cara langsung mengukur benda tersebut.  

 

Penyelesaian dan Pedoman Penskoran 

1. Siswa menuliskan permasalahan ...................................................................  3 

2. Siswa membuat model matematika dari permasalahan yang dibuat ............... 3 

3.Siswa menyelesaikan permasalahan yang telah dibuat .................................... 4 

Jumlah skor: 10 
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Lembar AKTIVITAS Siswa  

  

 

 

 

 

 

 

Kompetensi Dasar: 

3.7   Menjelaskan perbandingan trigonometri (sinus, cosinus, tangen, cotangen, secan, dan 

cosecan) pada segitiga siku-siku 

 

Petunjuk 

1. Diskusikan lembar kegiatan siswa ini di dalam kelompokmu sesuai arahan dalam lembar 

kegiatan siswa dan mengisi titik-titik pada LKS ini. 

2. Dalam melaksanakan kegiatan ini ikuti dan laksanakan instruksi yang diberikan oleh guru. 

3. Kuasai materi prasyarat yaitu tentang teorema pythagoras. 

 

 

Gambarlah sebuah segitiga siku siku ABC siku siku di B, yang diketahui panjang kedua 

sisinya, kemudian hitunglah panjang sisi yang belum diketahui dengan teorema pithagoras. 

Jawab : 

 

 

 

 

 

 

 

Buatlah segitiga siku-siku ABC, dengan sudut siku-siku di C. 

panjang sisi di depan sudut A ditulis   a disebut sisi depan sudut A 

panjang sisi di depan sudut B ditulis … disebut ……………………………. 

panjang sisi di depan sudut C ditulis … disebut ……………………………. 

 

Kelompok : ………. 

Nama Siswa :  

1. ………………….... 

2. …………………… 

3. …………………… 

4. …………………… 

Kegiatan 2 : Menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku 

Kegiatan 1 : Menentukan panjang sisi sisi segitiga siku-siku 
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Perhatikan segitiga ABC yang telah kamu buat, dan bandingkanlah panjang sisi sisi segitiga 

dilihat dari sudut A.  

Perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku ABC dilihat dari sudut A adalah 

1. 
���� ����� ����� �

���� ������
          disebut sinus A = 

�

�
 

2. 
…………………………………………

…………………………………………
 disebut ………………….. 

3. 
…………………………………………

…………………………………………
 disebut ………………….. 

4. 
…………………………………………

…………………………………………
 disebut …………………… 

5. 
…………………………………………

…………………………………………
 disebut ………………….. 

6. 
…………………………………………

…………………………………………
 disebut ………………….. 

 

Perhatikan nilai antara sinus A dan cosecant A, apakah hubungan antara sinus A dan cosecant 

A? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Perhatikan nilai antara cosinus A dan secant A, apakah hubungan antara cosinus A dan secant 

A? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Perhatikan nilai antara tangent A dan cotangent A, apakah hubungan antara tangen A dan 

cotangent A? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Kesimpulan 

Pada segitiga siku-siku ABC, dengan sudut siku-siku di C berlaku 

a. Sin A = 
���� ����� ����� �

���� ������
. 

b. ………………………………………… 

c. . ………………………………………… 

d. ………………………………………… 

e. ………………………………………… 

f. ………………………………………… 
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1. Buatlah gambar segitiga siku-siku ABC siku-siku di sudut C, dengan panjang  a = 3 dan  

b = 4. Tentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut A!  

2. Hitunglah nilai perbandingan trigonometri sudut A pada gambar berikut : 

a. .     b. 

   A                                   B        A  

 

         5                     12             6             B 

 

  C                         3 

        C 

3. Diketahui sinus suatu sudut α adalah sin α = 
�

�
, dengan α sudut lancip. Hitunglah nilai 

perbandingan trigonometri yang lain dari sudut α!  

4. Diketahui cotangent dari sudut A adalah p, jika A sudut lancip hitunglah perbandingan 

trigonometri yang lain dari sudut A! 

5. Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di C, sudut A = 55o dan panjang sisi 

miring 2 cm. Hitung panjang sisi a dan b ! (diketahui sin 550 = 0,82, cos 55o = 0,57 dan tan 

55o = 1,43). 

 

Pembahasan 

1. Diketahui  : segitiga siku-siku ABC siku-siku di C dengan a= 3 dan b = 4.  

Ditanyakan : gambar segitiga ABC 

  Perbandingan trigonometri untuk sudut A 

Penyelesaian :  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Diketahui  : ………………………………………………………………………… 

Kegiatan 3: Aplikasi 
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Ditanyakan : ………………………………………………………………… 

Penyelesaian :  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : SMA ______________________ 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : XI / 1 

Materi pokok : Perbandingan Trigonometri Sudut Berelasi 

Alokasi Waktu : 1 × 4 JP ( @ 45 menit ) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui 

pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) pada pembelajaran Kompetensi 

Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, 

dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta 

kebutuhan dan kondisi peserta didik. 

 

KI 2 : Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses 

pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru 

dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.  

 

KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya 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 metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 
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3.8 Menggeneralisasi rasio trigonometri 

untuk sudut-sudut di berbagai 

kuadran dan sudut-sudut berelasi. 

 

3.8.1. Menentukan rasio trigonometri 

sudut istimewa di kuadran I. 

3.8.2. Menunjukkan hubungan sudut 

diberbagai kuadran. 

3.8.3. Menentukan hubungan rasio 

trigonometri diberbagai kuadran. 

3.8.4. Menentukan hubungan rasio 

trigonometri diberbagai kuadran 

untuk sudut istimewa. 

3.8.5. Menggeneralisasikan rasio 

trigonometri untuk sudut-sudut 

diberbagai kuadran dan sudut-sudut 

berelasi 

4.8. Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan rasio 

trigonometri sudut-sudut di berbagai 

kuadran dan sudut-sudut berelasi 

4.8.1.Menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berkaitan dengan 

rasio trigonometri sudut-sudut di 

berbagai kuadran 

 

C. Materi Pembelajaran 

 Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan sudut-sudut yang berelasi. 

D. Model Pembelajaran 

Discovery Learning 

E. Kegiatan Pembelajaran  

Pertemuan: (4 JP) 

Fase/Sintaks Kegiatan 

 a. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam kepada siswa 

 Ketua kelas memimpin do’a sebelum memulai 

pembelajaran. 

 Guru mengecek kahadiran siswa. 

 Guru memberikan gambaran tentang pentingnya 

memahami perbandingan trigonometri sudut berelasi 

dan memberikan gambaran tentang penggunaan 
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perbandingan trigonometri sudut berelasi dalam 

kehidupan sehari-hari.  

 Sebagai apersepsi untuk mendorong rasa ingin 

tahusiswasehingga diharapkan dapataktif dalam proses 

pembelajaran, siswa diajak memecahkan perbandingan 

trigonometri sudut berelasi. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai  

 Guru mengingatkan kembali pada perbandingan 

trigonometri sudut di kuadran I. 

 b. Kegiatan Inti 

Mengorientasikan 

 

a) memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual 

sesuai manfaat dan aplikasi relasi sudut dalam 

kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh 

dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional; 

b) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari, misalnya bagaimana menempatkan sudut 

pada bentuk kuadran; 

Mengorganisasikan 

kegiatan pembelajaran 

 

a) Guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan 

uraian kegiatan sesuai silabus 

b) Siswa Mengidentifikasi masalah kontekstual yang 

diberikan oleh guru. 

 

Membimbing penyelidikan 

mandiri dan kelompok 

 

a) Siswa mendiskusikan dengan teman keterkaitan antara 

sudut-sudut diberbagai kuadran. 

b) Siswa berdiskusi menyelesaikan masalah  

c) Membaca literature terkait dengan permasalahan 

tersebut. 

d) Memotivasi siswa untuk meyelesaikan masalah 

e) Memberikan umpan balik atas petanyaan-pertanyaan 

yang diajukan siswa. 
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Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

 

a. Siswa menyatakan suatu sudut dalam bentuk sudut 

lancip 

b. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

Menganalisis dan 

evaluasi poses 

pemecahan masalah 

 

a) Siswa memberikan masukan kepada teman yang 

lainnya. 

b) Guru memberikan penguatan kepada siswa terhadap 

tanggapan siswa terkait dengan perbandingan 

trigonometri sudut berelasi. 

 c. Kegiatan Penutup 

 Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran proses yang mereka lakukan. 

 Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan pelajaran 

pada hari itu. 

 Guru menginformasikan materi pelajaran pada 

pertemuan selanjutnya selanjutnya. 

 Guru memberikan tugas (PR) mengenai materi yang 

telah dipelajari 

 

F. Teknik Penilaian 

Test lisan, tes tertulis, Observasi 

 

G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran  

Media/Alat  : White Board, Tayangan Power Point dan Lembar Kerja Siswa 

Bahan   :     Laptop, LCD 

Sumber Belajar :  

- Buku Siswa Matematika Kelas X  

- Buku Guru Matematika Kelas X 

 

Lampiran-lampiran 

1. Instrumen Penilaian  

2. Lembar Kegiatan Siswa 1 

3. Lembar Kegiatan Siswa 2 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

a. Instrumen Penilaian 

Instrumen PenilaianPengetahuan 

Tes tertulis 

1. Nyatakan dalam rasio perbandingan trigonometri sudut lancip 

a. sin 2400 

b. tan 1600 

2. Tentukan nilai dari  


0

000

45tan

45tan60cos300sin
…. 

 

3. Buktikan bahwa 
0

00

135cos

45sin135cos

ec



= 1 

4. Dua buah tegangan pada arus bolak-balik mempunyai harga: V1 = 200 sin 120 dan 

V2 = 200 sin 210. Berapa Vtotal dari V1 dan V2 ? 

       Penyelesaian dan Pedoman Penskoran 

NO Uraian Jawaban Skor 

1 a. sin 2400 = sin (180 + 60)0 

              = sin 600 

              = 
�

�
√� 

 

b. tan 1600 = tan (180 – 20)0 

                = tan 200 

10 

10 

2 



0

000

45tan

45tan60cos300sin

 

 
45tan

45tan60cos60360sin 


 

45tan

45tan60cos60sin 


 

1

1
2

13
2

1 


 

1
2

13
2

1 


 

 

5 

 

5 

 

10 

5 

5 



67 

 

 

NO Uraian Jawaban Skor 

 13
2

1 
 

3 
1

135cos

45sin135cos
0

00




ec  

 45180cos

45sin)45180cos( 00





ec
= -1 

1
45cos

45sin45cos




ec
 

1
2

2
2

12
2

1



 

 

 

5 

 

10 

10 

4 Vtotal = V1 + V2 

= 200 sin 120 + 200 sin 210 

= 200. 3
2

1
 + 200. 










2

1
 

= 100 3  –100 

= 100 )13(   

 

5 

 

10 

 

10 

 Skor maksimum  100 

Catatan:  

Penskoran bersifat  komprehensif/menyeluruh, tidak saja memberi skor untuk jawaban 

akhir, tetapi juga proses pemecahan masalah yang terutama meliputi pemahaman, tata cara 

penulisan, ketepatan penggunaan simbol, penalaran (logis) serta ketepatan strategi 

memecahkan masalah.  
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Instrumen Penilaian Keterampilan 

 

LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETERAMPILAN 

 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi   : Perbandingan trigonometri sudut berelasi 

Kelas/Semester  : X/ 2 

Tahun Pelajaran : 2015/2016 

Waktu Pengamatan : 

 

Indikator terampil menerapkan konsep/prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan 

yang berkaitan dengan barisan aritmetika. 

1. Skor 1  : Kurang terampil jika sama sekali tidak dapat menerapkan konsep/prinsip dan 

strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan perbandingan 

trigonometri sudut berelasi 

2. Skor 2  : Cukup terampil jika menunjukkan mampumenerapkan konsep/prinsip dan 

strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan perbandingan 

trigonometri sudut berelasi namun membutuhkan lebih lama. 

3. Skor 3  : Terampil, jika menunjukkan mampumenerapkan konsep/prinsip dan strategi 

pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan perbandingan trigonometri 

sudut berelasi dalam waktu normal. 

4. Skor 4  : Sangat terampil, jika menunjukkan mampu menerapkan konsep/prinsip 

danstrategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan 

perbandingan trigonometri sudut berelasi dalam waktu yang lebih singkat. 

 

Isilah Skor  pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 

No Nama Siswa 

Keterampilan 

Menerapkan konsep/prinsip dan strategi 

pemecahan masalah 

1 2 3 4 

1      

2      

3      
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4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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LEMBAR KERJA SISWA ( LKS 1 ) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi Dasar : 

3.8 Menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-

sudut berelasi 

Indikator Pencapaian Kompetensi: 

3.8.1. Menjelaskan rasio trigonometri sudut istimewa di kuadran I. 

3.8.2. Menggali informasi hubungan sudut diberbagai kuadran. 

3.8.3. Menemukan hubungan rasio trigonometri diberbagai kuadran. 

3.8.4. Menentukan nilai rasio trigonometri di berbagai kuadran untuk sudut istimewa. 

3.8.5. Menggeneralisasikan rasio trigonometri untuk sudut-sudut diberbagai kuadran dan 

sudut-sudut berelasi 

 

4.8 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi invers suatu fungsi 

Indikator Pencapaian Kompetensi: 

4.8.1.Merancang penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri 

sudut diberbagai kuadran. 

4.8.2. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitandengan rasio trigonometri sudut 

diberbagai kuadran. 

 

Silahkan cermati masalah berikut : 

 

Masalah 1 : Diketahui grafik lingkaran dengan r = 1. Misalkan titik A(1, 0) . Selidiki perubahan 

titik A jika diputar pada O (berlawanan dengan arah jarum jam) sejauh 1800, 2700, 

Kelompok  : ………. 

Nama Siswa  :  

1. ………………….... 

2. …………………… 

3. …………………… 

4. …………………… 
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dan 3600. Selanjutnya, simpulkan nilai sinus, cosinus, tangen untuk sudut-sudut 

1800, 2700, dan 3600. 

 

 

 Penyelesaian : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : SMA __________________ 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester :X/2 

Materi pokok : Identitas Trigonometri 

Alokasi Waktu : 1 × 2 JP ( @ 45 menit ) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai melalui pembelajaran 

tidak langsung (indirect teaching) pada pembelajaran. 

KI 2 : Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses 

pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam 

mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.  

KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya 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 metoda sesuai kaidah keilmuan 

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, 

pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, 

serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.9   Menjelaskan identitas dasar 

trigono-metri sebagai hubungan 

antara rasio trigonometri dan 

3.9.1 Menyebutkan beberapa idetitas dasar 

3.9.2 Menuliskan kembali  bukti identitas 

dasar 
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perannya dalam membuktikan 

identitas trigonometri lainnya. 

 

3.9.3 Menjelaskan peran identitas dasar 

untuk membuktikan identitas 

trigono-metri 

4.9   Menggunakan identitas dasar 

trigono-metri untuk membuktikan 

identitas trigonometri lainnya. 

4.9.1 Menggunakan sebuah identitas dasar 

untuk membuktikan beberapa 

identitas trigonometri lainnya   

4.9.2 Menggunakan be-berapa identitas da-

sar untuk  membuktikan identitas tri-

gonometri lainnya 

 

C. Materi Pembelajaran 

 Identitas trigonometri 

 Membuktikan identitas trigonometri lainya 

 

D. Kegiatan Pembelajaran  

Pertemuan Pertama: (2 JP) 

Indikator: 

3.9.1 Menyebutkan beberapa idetitas dasar 

3.9.2 Menuliskan kembali  bukti identitas dasar 

3.9.3 Menjelaskan peran identitas dasar untuk mem buktikan iden-titas trigonometri 

Fase/Sintaks Kegiatan 

 a. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam kepada siswa 

 Ketua kelas memimpin do’a sebelum memulai 

pembe-lajaran. 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Guru memberikan gambaran tentang 

pentingnya mema-hami identitas trigonometri 

dan memberikan gambaran tentang 

penggunaannya 

 Sebagai apersepsi untuk mendorong rasa ingin 

tahu siswasehingga diharapkan dapataktif 

dalam proses pembelajaran, siswa diajak 
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Fase/Sintaks Kegiatan 

berfikir bahwa bahwa identitas trigonometri 

merupakan hubungan yang saling ekuivalen 

perbandingan trigonometri  

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai  

 Guru mengingatkan kembali rumus 

perbandingan trigonometri untuk menentukan 

identitas dasar 

Model pembelajaran yang di-

pilih adalah Model Disco-very 

Learning dengan tahap-an sbb: 

1. Stimulation (memberi sti-

mulus) 

2. Problem Statement 

(mengidentifikasi 

masalah) 

3. Data Collecting 

(mengumpulkan 

informasi) 

4. Data Processing 

(mengolah informasi) 

5. Verification     (Memve-

rifikasi hasil) 

6. Generalisasi  

 

b. Kegiatan Inti 

1. Guru menyajikan bahan kajian berupa 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang memuat 

konsep indentitas trigono-metri dasar, 






cos

sin
tan   dan 1sincos 22    

2. Guru membuat statemen, “sebutkan 

beberapa identitas dasar!” 

3. Peserta didik mencari dan mengumpulkan 

data atau informasi berkaitan dengan 

identitas dasar tersebut (Buku Siswa dari hal. 

121) 

4. Peserta didik berdiskusi untuk menyebutkan 

beberapa identitas dasar trigonometri 

5. Peserta didik menuliskan hasil diskusi dan 

kajiannya, guru menambahkan beberapa 

contoh penggunaan identitas dasar dalam 

pembuktikan identitas lainnya 

6. Peserta didik menuliskan identitas dasar itu 

dengan variabel lain untuk menggeneralisasi 

hasil kesim-pulannya sehingga peserta didik 

diharapkan dapat menjelaskan peran 

identitas dasar. 

Menganalisis dan c. Kegiatan Penutup 
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Fase/Sintaks Kegiatan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

 Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi 

ter-hadap pembelajaran proses yang mereka 

lakukan. 

 Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan 

pelajaran pada hari itu. 

 Guru menginformasikan materi pelajaran pada 

pertemu-an selanjutnya selanjutnya. 

 Guru memberikan tugas (PR) mengenai materi 

yang telah dipelajari 

 

E. Teknik Penilaian 

Test lisan, tes tertulis, Praktik/Unjuk Kerja 

 

F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran  

Media/Alat : White Board, Tayangan Power Point dan Lembar Kerja Siswa 

Bahan:     Laptop, LCD 

Sumber Belajar :  

- Buku Siswa Matematika Kelas X  

- Buku Guru Matematika Kelas X 

 

Lampiran-lampiran 

1. Instrumen Penilaian Pertemuan 1 

2. Lembar Kegiatan Siswa 1 

3. Lembar Kegiatan Siswa 2 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. Instrumen Penilaian 

a. Kisi-kisi 

IPK 
Materi 

Pembelajaran 
Indikator Soal 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Nomor 

Soal 

3.9.1 Menyebut-kan 

bebe-rapa 

iden-titas dasar 

 

3.9.2 Menuliskan 

kembali  bukti 

identitasdasar 

 

3.9.3 Menjelas-kan 

peran identitas 

dasar untuk 

membuktikan 

identitas 

trigonome-tri 

Trigonometri 

Identitas 

Trigonometri 
 

Peserta didik dapat: 

1. Menyebutkan 

beberapa idetitas 

dasar 

2. Menuliskan kembali  

bukti identitasdasar 

 

 

3. Menjelaskan peran 

iden titas dasar 

untuk mem buktikan 

identitas tri-

gonometri 

Tes 

 

 

 

Tes 

 

 

 

Tes 

Tes Tertulis 

 

 

 

Tes Tertulis 

 

 

 

Tes Tertulis 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 
 

4.9.1 Mengguna-kan 

sebuah 

identitas dasar 

untuk 

membukti-kan 

bebe-rapa 

iden-titas tri-

gonometri 

lainnya 

 

4.9.2 Menggu-nakan 

beberapa iden-

titas dasar 

untuk  

Trigonometri 

Identitas 

Trigonometri 

 

Peserta didik dapat: 

1. Menggunakan sebu-

ah identitas dasar 

untuk membukti-kan 

beberapa iden-titas 

trigonometri lainnya 

2. Menggunakan bebe-

rapa identitas dasar 

untuk  membukti-

kan identitas trigo-

nometri lainnya 

 

Tes 

 

 

 

 

Tes 

 

Tes Tertulis 

 

 

 

 

Tes Tertulis 

 

4 

 

 

 

 

5 
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membukti-kan 

iden-titas 

trigo-nometri 

la-innya 

b.  Instrumen PenilaianPengetahuan (Pertemuan pertama) 

1. Sebutkan 2 identitas dasar yang anda ketahui! 

2. Buktikan kedua identitas dasar itu! 

3. Jelaskan peran identitas dasar itu sesui pemahaman anda! 

4. Buktikan bahwa: 

a. cosα.tanα = sinα 

b. (cos α + sin α)2 = 1 + 2sinα cosα 

5. Buktikan bahwa:  seccostan.sin   

Penyelesaian dan Pedoman Penskoran 

NO Uraian Jawaban Skor 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dua identitas dasar yang saya ketahui: 

a. 





cos

sin
tan   

b. 1sincos 22    

 

Bukti keduanya: 

a. 





cos

sin
tan   

    Ruas kiri,
x

y
tan  

                              = 



















r

r

x

y

1

1

.  

                          = 



















r

x

r

y

 

                              = 




cos

sin
 

 

3 

3 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 
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NO Uraian Jawaban Skor 

 

 

3. 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

      Jadi,





cos

sin
tan   (terbukti) 

b. 1sincos 22    

Ruas kiri, 
22

22 sincos 


















r

y

r

x
  

                                               = 
2

2

2

2

r

y

r

x
  

                                               = 
2

22

r

yx 
 

                                               = 
2

2

r

r
 

                                               = 1  

Jadi, 1sincos 22   (terbukti) 

 

Peran identitas dasar trigonometri adalah sebagai dasar untuk membuktikan 

identitas trigonometri yang lain. 

Bukti bahwa: 

 a. cosα.tanα = sinα 

     Ruas kiri, 





cos

sin
.costan.cos   

= 



sin.

cos

cos
 

sin.1  

sin  

    Jadi,  sintan.cos   

b. (cos α + sin α)2 = 1 + 2sinα cosα, 

     Ruas kiri,    sincos2sincossincos 222
  

                                               =  cossin2)sin(cos 22   

                                               = 1 + 2 sinαcosα 

Jadi, (cos α + sin α)2 = 1 + 2sinα cosα (terbukti)  

Bukti bahwa:  seccostan.sin   

 

1 

1 

1 

1 

 

 

4 

 

 

1 

2 

1 

1 

 

2 

1 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 
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NO Uraian Jawaban Skor 

Ruas kiri, 



 cos

cos

sin
.sincostan.sin   

                                               =  








cos

cos

cos

sin 22

  

                                               = 




cos

cossin 22 
 

                                               = 
cos

1
 

                                               = sec  

Jadi,  seccostan.sin   (terbukti) 

2 

 

 Skor maksimum 40 

c. Formula Penilaian: 

100
40

x
SkorJumlah

Nilai  
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Instrumen Penilaian Keterampilan 

LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETERAMPILAN 

 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi   : Identitas Trigonometri 

Kelas/Semester : X/ 2 

Tahun Pelajaran : 2016/2017 

Waktu Pengamatan :1 × 2 JP ( @ 45 menit ) 

 

Indikator terampil menerapkan konsep/prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan 

yang berkaitan dengan identitas trigonometri. 

1. Skor 1  : Kurang terampil jika sama sekali tidak dapat menerapkan identitas dasar dan 

strategi pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembuktian identitas 

trigonometri lainnya. 

2. Skor 2  : Cukup terampil jika menunjukkan mampumenerapkan identitas dasar dan 

strategi pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembuktian identitas 

trigonometri lainnya menggunakan waktu yang lebih lama 

3. Skor 3  : Terampil, jika menunjukkan mampumenerapkan identitas dasar dan strategi 

pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembuktian indentitas trigonometri 

lainnya dalam waktu normal. 

4. Skor 4  : Sangat terampil, jika menunjukkan mampu menerapkan identitas dasar dan 

strategi pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembuktian indentitas 

trigonometri lainnya dalam waktu yang lebih singkat. 

 

Format Penskoran nilai keterampilan sesuai hasil pengamatan. 

No Nama Siswa 

Keterampilan 

Menerapkan konsep/prinsip dan strategi 

pemecahan masalah 

1 2 3 4 

1      

2      

3      

4      



81 

 

 

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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LEMBAR KERJA SISWA ( LKS 1 ) 

PERTEMUAN 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kompetensi Dasar: 

3.9  Menjelaskan identitas dasar trigonometri sebagai hubungan antara rasio trigonometri dan 

perannya dalam membuktikan identitas trigonometri lainnya. 

Indikator Pencapaian Kompetensi: 

3.9.1 Menyebutkan beberapa identitas dasar 

3.9.2 Menuliskan kembali  bukti identitas dasar 

3.9.3 Menjelaskan peran identitas dasar untuk membuktikan identitas trigonometri 

4.9   Menggunakan identitas dasar trigonometri untuk membuktikan identitas trigonometri 

lainnya. 

Indikator Pencapaian Kompetensi: 

4.9.1 Menggunakan sebuah identitas dasar untuk membuktikan beberapa identitas 

trigono-metri lainnya   

4.9.2 Menggunakan be-berapa identitas da-sar untuk  membuktikan identitas tri-

gonometri lainnya 

 

Petunjuk Kegiatan: 

1. Cermati permasalahan yang dilontarkan guru di awal pembelajaran 

2. Bacalah materikait dengan permasalahan itu (Buku Siswa mulai hal. 168) 

3. Lengkapilah pernyataan-pernyataan berikut ini! 

a. Identitas dasar trigonometri, diantaranya adalah: 

i) 
......

sin
tan

A
A   

ii) ...........cos 22 A  

 b. Bukti kedua identitas dasar itu,    

Kelompok  : ………. 

Nama Siswa  :  

1. ………………….... 

2. …………………… 

3. …………………… 

4. …………………… 
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i) Dari ruas kiri, x
A

....
tan 

 

= 



















.....

.....

1

.
r

x

y
 

= 



















.....

.....

r

y

 

= 
......

sin A
 

Jadi,  
......

......
tan A  (terbukti)  

b. 1sincos 22  AA  

Ruas kiri, 
22

22

.....

.....
sincos 



















r

x
AA  

                                               = 
.....

.....

......2

2


x

 

                                               = 
2

22

.....

.....x
 

                                               = 
2

2.....

r
 

                                              = 1  

Jadi, .................cos 22 A  (terbukti) 

 

Penggunaan identitas dasar trigonometri dalam membuktikan identitas trigonometri yang lain. 

Perhatikan alur pembuktian berikut dan lengkapi langkah-langkah untuk membuktikan: 

a. 1 + tanA = (cosA+sinA)secA 

Ruas kiri, 
A

A
cos

.....
1tan1   

= 
A

A

A cos

sin

cos

......
  

 
A

A
cos

1
......cos   
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.......)sin(cos AA  

Jadi, .....................tan1  A  

 

b. (cosA- sinA)2 = 1 - 2sinA cosA, 

Ruas kiri,   .......cos2.........cossincos 222
AAAA   

                                               = .......sin2....)......(cos 22 AA   

                                               = 1 - 2 .................. 

Jadi, (........ + ........)2 = ....- 2 ............... (terbukti) 

 

Dengan demikian, peran indentitas dasar dalam pembuktianidentitas adalah     ........................ 

............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NILAI 

 



85 

 

 

Lampiran 

SOAL REMIDIAL DAN PENGAYAAN 

  

A. Soal Remidial 

Kerjakan soal-soal berikut dengan singkat, jelas dan benar! 

1. Tunjukkan bahwa: 

a. 0tan.cossin    

b.  222 sin21sin3cos   

2.  Dengan identitas trigonometri dasar, buktikan bahwa  22 sectan1   

 

B. Soal Pengayaan 

Buktikan bahwa: 

a. 


tan.sec6
sin1

3

sin1

3






 

b.  2244 sin.cos21sincos   
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah   : SMA ________________________ 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : X/2 

Tahun Ajaran : 2016/2017 

Materi Pokok : Perbandingan Trigonometri Pada Segitiga Siku-Siku 

Alokasi Waktu :  

 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, 

toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

3. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, 

toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.11 Menjelaskan fungsi 

trigonometri  

3.11.1 Peserta didik menentukan perbandingan 

trigonometri pada segitiga siku-siku 

3.11.2 Peserta didik menentukan perbandingan  

trigonometri sudut berelasi 

3.11.3 Peserta didik menentukan nilai  

perbandingan trigonometri di berbagai  

kuadran 
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3.11.4 Peserta didik dapat menjelaskan fungsi  

trigonometri  

4.11 Membuat sketsa grafik 

fungsi trigonometri 

4.11.1 Peserta didik menentukan nilai perbandingan 

trigonometri di berbagai kuadran 

4.11.2 Peserta didik dapat mendemonstrasikan cara 

menggambar grafik fungsi trigonometri. 

 

C. Materi Pembelajaran  

- Grafik Fungsi Trigonometri 

 

D. Kegiatan Pembelajaran 

Indikator  

 3.11.1 Pesrta didik menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku 

3.11.2. Peserta didik menentukan perbandingan trigonometri sudut berelasi 

3.11.3 Peserta didik menetukan nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran 

3.11.4 Peserta didik dapat menjelaskan fungsi trigonometri  

4.11.1 Peserta didik menentukan nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran 

4.11.2 Peserta didik dapat mendemonstrasikan cara menggambar grafik fungsi 

trigonometri. 

 

E. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan ( 10 menit ) 

a. Guru mengucapkan salam kepada peserta didik 

b. Ketua kelas memimpin doa sebelum memulai pelajaran 

c. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 

d. Guru menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai . 

e. Dengan tanya jawab, guru mengingatkan kembali nilai-nilai perbandingan 

trigonometri diberbagai kuadran 

 

2. Kegiatan Inti ( 70 menit ) 

a. Guru membagikan LKS kepada setiap peserta didik, kemudian meminta peserta 

didik mengerjakannya berpasangan dengan teman sebangku. 

b. Guru membimbing peserta didik dalam mengerjakan LKPD 
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c. Guru meminta peserta didik untuk mempesentasikan pekerjaannya. 

d. Guru meminta peserta didik mengamati pekerjaan peserta didik yang sudah 

ditampilkan, kemudian menyimpulkan hasilnya 

 

3. Penutup ( 10 menit ) 

a. Membimbing peserta didik membuat kesimpulan. Mengenai nilai maksimum 

minimum, amplitudo, dan periode fungsi. 

b. Memberi tugas kepada peserta didik sebagai bentuk evaluasi. 

c. Guru memberikan tugas rumah dan mempelajari materi berikutnya. 

 

F. Teknik penilaian 

1. Tes tertulis 

2. Tugas Mandiri 

 

G. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar 

1. Media/alat: Laptop,  LCD, LKS 

2. Bahan: - 

3. Sumber Belajar: Buku Matematika kelas X K 13 hal 185 
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Lampiran-lampiran: 

Instrumen Penilaian  

 

KD. 3.11 

1. Gambarkan grafik fungsi trigonometri berikut pada interval � ≤ � ≤ ���. 

a. � = ��� �� 

b. � = ���� � 

 

2. Diketahui fungsi � = � + � ��� ��. Tentukan: 

a. Nilai maksimum dan minimum 

b. Periode 

c. Amplitudo 
 

KD. 4.11 

Diketahui fungsi � = 1 − sin 2� 

a. Gambarkan sketsa grafiknya pada interval � ≤ � ≤ ���. 

b. Tentukan nilai maksimum dan minimum, Amplitudo, dan periodenya 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

A. Kompetensi Dasar 

3.11 Menjelaskan fungsi trigonometri 

4.11 Membuat sketsa grafik fungsi trigonometri 

B. Indikator  

3.11.1 Peserta didik menentukan perbandingan trigonometri sudut berelasi 

3.11.2 Peserta didik menentukan nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran 

3.11.3 Peserta didik dapat mendemonstrasikan cara menggambar grafik fungsi trigonometri  

4.11.1 Peserta didik menentukan nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran 

4.11.2 Peserta didik dapat mendemonstrasikan cara menggambar grafik fungsi trigonometri 

 

C. Kegiatan Grafik fungsi sinus. 

1. Lengkapilah table di bawah ini 

� 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 

� = ���� … … … … … … … … … … … … … 

(�, �) … … … … … … … … … … … … … 

 

2. Nyatakan titik-titik yang diperoleh pada soal nomor 1 dalam koordinat Cartesius, 

kemudian hubungkan dengan kurva yang mulus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Amatilah grafik yang terbentuk. Tuliskan hasil pengamatanmu 

a. ……………… 

X 

Y 

0 180 30 210 240 270 300 330 360 60 90 120 150 
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b. ……………… 

c. ……………... 

 

D. Kegiatan Grafik fungsi cosinus. 

1. Lengkapilah table di bawah ini 

� 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 

�

= ��� � 

… … … … … … … … … … … … … 

(�, �) … … … … … … … … … … … … … 

2. Nyatakan titik-titik yang diperoleh pada soal nomor 1  dalam koordinat Cartesius, 

kemudian hubungkan dengan kurva yang mulus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Amatilah grafik yang terbentuk. Tuliskan hasil pengamatanmu 

a. ……………… 

b. ……………… 

c. ……………... 

E. Kegiatan Grafik fungsi tangen. 

 

1. Lengkapilah table di bawah ini 

� 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 

�

= ��� � 

… … … … … … … … … … … … … 

(�, �) … … … … … … … … … … … … … 

X 

Y 

0 180 30 210 240 270 300 330 360 60 90 120 150 
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2. Nyatakan titik-titik yang diperoleh pada soal nomor 1 dalam koordinat Cartesius, 

kemudian hubungkan dengan kurva yang mulus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Amatilah grafik yang terbentuk. Tuliskan hasil pengamatanmu 

d. ……………… 

e. ……………… 

f. ……………... 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Y 

0 180 30 210 240 270 300 330 360 60 90 120 150 
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Lampiran 10 

Hasil naskah dan produk media pembelajaran 

Flowchart Media Interaktif Jarak Dan Sudut Geometri Matematika SMK Kelas X 
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Storyboard 
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96 

 

 



97 

 

 



98 

 

 



99 

 

 



100

 

 



101

 

 



102

 

 



103

 

 



104

 

 



105
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Lampiran 11 

Hasil produk Website 

Tahap-tahap untuk mengakses informasi yang ada pada website media interaktif mata pelajaran 

Matematika adalah sebagai berikut: 

1. Buka internet browser (bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, dll) 

2. Ketikkan link alamat berikut pada browser, lalu tekan enter: 

https://matematif.wixsite.com/pwpi  

 

3. Halaman utama website akan muncul seperti berikut: 

 

 



107

 

 

4. Pada Halaman Utama terdapat enam tab yang masing-masingnya bernama Halaman 

Utama; Capaian Pembelajaran KI/KD; Petunjuk Penggunaan; Materi; Author; Pustaka; 

Hubungi Kami. Masing-masing tab akan berisi informasi sesuai dengan nama tab-nya.  

 

5. Halaman Utama berisikan dua postingan, pertama tentang Penelitian Produk Terapan dan 

yang kedua adalah abstrak dari penelitian.  

6. Pada tab Capaian Pembelajaran KI/KD terdapat video penjelasan tentang Kompetensi 

Inti dan Kompetensi Dasar yang bisa dilihat dengan mengklik tombol play. Di video 

tersebut sudah dijelaskan secara rinci apa saja yang akan dipelajari di materi yang ada 

pada website ini.  

 

7. Jika diklik pada tab materi, maka tampilan yang muncul seperti berikut: 
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Pada halaman tersebut terdapat empat tombol yang masing-masingnya akan 

menampilkan materi-materi yang sudah sesuai dengan Kompetensi Dasar yang ada pada 

video Kompetensi Dasar Trigonometri.  

8. Tab Author mempunyai tampilan yang menampilkan para penggagas produk website, 

seperti berikut: 

 

9. Pada tab Pustaka, tampilan yang akan muncul ketika diklik adalah berupa daftar pustaka 

yang dijadikan referensi untuk mengerjakan penelitian ini sehingga menjadi landasan 

yang digunakan untuk membuat konten dari website ini.  
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10. Apabila user ingin berkomunikasi dengan para penulis, maka bisa mengklik tab Hubungi 

Kami. Di sana user akan diminta untuk mengisi beberapa informasi sesuai dengan form 

yang tertera pada halaman tersebut. Setelah form tersebut diisi maka user bisa 

mengirimkan pesan tersebut dengan menekan tombol Send.  
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Lampiran 12 

Modul petunjuk penggunaan website untuk pembelajaran mandiri pada Materi Jarak dan Sudut 

Geomatri Mata Pelajaran Matematika Siswa SMK 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUKU 
PETUNJUK 

PESERTA DIDIK 

PENGGUNAAN WEBSITE 
PEMBELAJARAN INTERAKTIF 

Mata Pelajaran Matematika kelas X SMK 
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KATA PENGANTAR  

 

Matematika adalah bahasa universal untuk menyajikan gagasan 

atau pengetahuan secara formal dan presisi sehingga tidak 

memungkinkan terjadinya multi tafsir. Penyampaiannya adalah dengan 

membawa gagasan dan pengetahuan konkret ke bentuk abstrak melalui 

pendefinisian variabel dan parameter sesuai dengan yang ingin disajikan.  

Permasalahan terkait gagasan dan pengetahuan yang 

disampaikan secara matematis akan dapat diselesaikan dengan prosedur 

formal matematika yang langkahnya sangat presisi dan tidak 

terbantahkan. Karenanya matematika berperan sebagai alat komunikasi 

formal paling efisien. 

Pembelajaran Matematika kelas X untuk sekolah menengah 

bertujuan memberikan pengalaman konkret-abstrak kepada peserta 

didik. Peserta didik akan memiliki kemampuan dalam menyajikan 

gagasan dan pengetahuan konkret secara abstrak, menyelesaikan 

permasalahan abstrak yang terkait, dan berlatih berpikir rasional, kritis, 

dan kreatif.  

Terbatasnya waktu pembelajaran di sekolah, menjadikan peserta 

didik kurang optimal dalam mempelajari matematika. Oleh karenanya 

diperlukan suatu variasi dalam pembelajaran matematika yang 

memungkinkan peserta didik dapat belajar secara mandiri dimana pun 

dan kapan pun, di antaranya menggunakan multimedia interaktif berbasis 

website. 

Buku petunjuk ini ditujukan kepada peserta didik sebagai 

pedoman untuk menggunakan website pembelajaran interaktif pada mata 

pelajaran matematika kelas X SMK secara optimal. 

Buku petunjuk ini berisi uraian mengenai pengertian dan tata cara 

operasional website pembelajaran interaktif https://www.sukardjo-

lipurs.com bagi guru mata pelajaran Matematika kelas X di SMK. 

Kami menerima kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan dan 

penyempurnaan buku petunjuk ini. Mudah-mudahan kita dapat 

memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan. Demikian 

semoga buku petunjuk ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebaik-

baiknya oleh semua pihak. 
 

Jakarta, November 2018 

 

Penyusun 
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DAFTAR ISI 

 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

1. Pendahuluan 

a. Latar Belakang 

b. Ruang Lingkup Pembelajaran 

c. Manfaat Pembelajaran 

2. Akses Website 

a. Pengguna Website Belajar Mandiri 

b. Cara Pengaktifan Javascript dan Flash 

3. Menu Website 

a. Halaman Utama 

b. Capaian Pembelajaran KI/KD 

c. Petunjuk Penggunaan 

d. Materi 

e. Diskusi dan Latihan 

f. Author 

g. Pustaka 

h. Hubungi Kami 

4. Prosedur Pembelajaran melalui Website 

a. Masuk ke Website 

b. Mengubah Profil Pengguna 

c. Peta Pembelajaran Mandiri 

d. Mengikuti Pre-Test 

e. Mengikuti Pembelajaran 

f. Mengikuti Uji Kompetensi 

5. Penutup
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Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pemahaman siswa terhadap 

mata pelajaran matematika dengan pokok bahasan jarak dan sudut diperlukan 

variasi dalam pembelajaran. Variasi pembelajaran yang dimaksud adalah 

variasi dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan berbagai macam 

strategi dan media. Berbagai macam strategi dan media pembelajaran dalam 

menyampaikan materi jarak dan sudut dipilihlah multimedia  interaktif berbasis 

website. Multimedia interaktif berbasis website ini dipilih sebagai strategi dan 

media yang cocok dalam menyampaikan materi jarak dan sudut karena di 

samping dapat memberikan variasi dalam penyampaian materi, variasi dalam 

gambar dan video,  dapat juga meningkatkan minat belajar siswa terhadap 

matematika sehingga harapannya akan timbul kemandirian belajar pada siswa. 

Di samping itu juga diharapkan dengan pembelajaran melalui multimedia  

interaktif berbasis website, maka siswa dapat belajar kapan saja, dimana saja 

tanpa harus tergantung dari guru dan tanpa tekanan atau pengawasan dari 

guru, sehingga harapannya timbul keinginan belajar sendiri. Dengan demikian, 

maka siswa akan menguasai materi pembelajaran materi jarak dan sudut yang 

selama ini dianggap sulit. 

 

 

Ruang lingkup pembelajaran dalam multimedia berbasis website adalah 

materi jarak dan sudut yang terdiri dari beberapa pokok bahasan yaitu: pokok 

bahasan goemetri dan trigonometeri. Dalam hal ini pun sajian materi di batasi 

pada: (1) konsep jarak dan sudut antar titik, garis, dan bidang, (2) 

menggunakan berbagai prinsip bangun datar dan ruang, (3) Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan jarak dan sudut antar titik, garis, dan bidang, 

nilai perbandingan trigonometri pada segita siku-siku dan nilai perbandingan 

trigonometri diberbagai kuadran (sesuaikan dengan materi di web) 

1. Pendahuluan 

a. Latar Belakang 

b. Ruang Lingkup Pembelajaran 
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Dengan adanya Pembelajaran Interaktif melalui Website manfaat secara 

umum yang diperoleh adalah:  

 Sebagai sarana pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Sarana ini 

akan lebih mendekatkan siswa dengan perangkat teknologi informasi dan 

komunikasi. 

 Melahirkan inovasi yang menarik. Dengan website ini pembelajaran akan 

lebih menarik, menyenangkan, dan mencerdaskan dengan melihat layar 

video yang menarik dan interaktif.  

 Dengan pembelajaran interaktif melalui WEB, siswa belajar dengan 

kesadaran sendiri dan tidak ada teakanan dari guru dalam mempelajarinya 

c. Manfaat Pembelajaran 
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Pengguna yang dapat mengakses website, antara lain: 

1) Guru 

2) Peserta didik 

 
 
 
 

Apabila Anda ingin mengaktifkan Javascript dan Flash ada peramban web, 

maka langkah-langkahnya sebagai berikut: 

A. Google Chrome 

JavaScript dan Flash: 

1. Pada menu di peramban web klik “Customize and Control Google 

Chrome” atau tiga buah titik vertical di pojok kanan atas dan pilih 

“Settings”. 

2. Pada bagian “Settings” klik “Show advanced settings…” 

3. Di bawah “privacy” klik pada “Content settings…” 

4. Ketika jendela dialog terbuka, temukan bagian “JavaScript” dan pilih 

“Allow all sites to run JavaScript (disarankan)” 

5. Jika sudah, kembali lagi ke halaman sebelumnya. 

6. Temukan bagian “Flash” dan aktifkan “Ask first (recommended)” dan 

aktifkan tombolnya.  

7. Klik tombol “OK” dan tutup jendela browser. 

8. Tutup tab “Settings”. 

9. Klik pada tombol “Reload this page” dari browser web untuk membuka 

ulang halaman. 

B. Mozilla Firefox 

JavaScript: 

1. Pada baris alamat, ketik about:config dan tekan enter. 

2. Akses Website 

a. Pengguna Website Belajar Mandiri 

b. Cara Mengaktifkan Javascript dan Flash 
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2. Klik “I’ll be careful, I promise” jika muncul pesan peringatan. 

3. Pada kotak pencarian, temukan javascript.enabled. 

4. Mengaktifkan pengaturan “javascript.enabled” (klik kanan dan pilih 

“Toggle” atau klik dua kali preference) untuk mengubah nilai dari “false” 

menjadi “true”. 

5. Klik tombol “reload current page” dari peramban web untuk membuka 

ulang halaman. 

Flash: 

Dari menu Mozilla Firefox, silakan pilih Add-on. Di bawah Plugins, pilih 

Shockwave Flash. Dari menu drop-down, pilih Tanya untuk mengaktifkan atau 

selalu aktifkan.  

 

 

C. Opera 

JavaScript: 

1. Klik pada ikon Opera “Menu” dan pilih “Settings” 

2. Klik pada “Websites” dan kemudian pilih “Allow all sites to run JavaScript 

(recommended)” 

3. Klik tombol “Reload” untuk memuat kembali halaman. 
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Flash: 

1. Buka Menu Opera 

2. Pilih Kelola Ekstensi 

3. Klik Enabled Link dan Disable the Flash Player 

4. Untuk mengaktifkannya, Anda dapat memeriksa di bawah tautan Disabled 
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D. Apple Safari 

JavaScript: 

1. Pada menu peramban web, klik “Edit” dan pilih “Preferences”. 

2. Pada jendela “Preferences” pilih bagian “Security”. 

3. Di bagian “Security” cari “Web content”, centang kotak “Enable 

JavaScript”. 

4. Klik tombol “Reload the current page” pada web browser untuk merefresh 

halaman. 

 

Flash: 

1. Pilih Safari  Preference. 

2. Klik tab Security dan klik tombol Plug-in-pengaturan. 

3. Menu pop up akan muncul, dan menampilkan semua situs yang terbuka 

dan pengaturan yang sudah diaktifkan. 

4. Pilih setiap situs web yang dibuka, dan klik drop down panah. 

5. Aktifkan Flash atau memilih opsi lain seperti meminta konfirmasi sebelum 

menggunakan Flash untuk website.  

6. Tutup jendela dan refresh halaman. 

 

E. Internet Explorer 

JavaScript: 

1. Pada menu peramban web, klik ikon “Tools” dan pilih “Internet Options”. 

2. Pada jendela “Internet Options” pilih bagian “Security”. 

3. Pada bagian “Security” klik tombol “Custom level…” 

4. Ketika jendela dialog “Security Settings - Internet Zone” terbuka, temukan 

bagian “Scripting” section. 

5. Pada bagian “Active Scripting” pilih “Enable”. 

6. Ketika jendela “Peringatan!” tampil dan menanyakan “Are you sure you 

want to change the settings for this zone?” pilih “Yes”. 

7. Pada jendela “Internet Options” klik tombol “OK” dan tutup jendela 

peramban web. 

8. Klik tombol “Refresh” pada web browser untuk membuka ulang halaman. 
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Flash: 

1. Klik Ikon berbentuk panggil (alat) ditampilkan di pojok kanan atas untuk 

membuka menu pengaturan. 

2. Klik pada menu yang menampilkan “Manage add-ons”. 

3. Di jendela yang terbuka, klik pilihan Toolbars dan Ekstensi (kiri). 

4. Identifikasi entri yang tepat Shockwave Flash Object. 

5. Klik kanan dan pilih “enable”. 

6. Kemudian restart browser untuk perubahan yang dibuat untuk 

menampilkan efek. 
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Halaman beranda adalah halaman pertama yang kita lihat saat membuka 

website Pembelajaran Interaktif, pada halaman ini dibagi menjadi 8 menu : 

1. Log in 

2. Capaian pembelajaran 

3. Petunjuk penggunaan 

4. Materi  

5. Author 

6. Pustaka 

7. Hubungi kami 

8. Diskusi 

 

3. Menu Website 

Halaman Beranda 

1 

2 
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Log in website adalah proses untuk mengakses website dengan 

memasukkan identitas dari akun pengguna dan kata sandi guna 

mendapatkan hak akses menggunakan website yang dituju. Pada website 

ini dibutuhkan email dan password untuk dapat masuk, atau bisa juga sign 

up melalui Facebook atau Google+. Log in pada website ini dibedakan 

menjadi 2 yaitu untuk user sebagai siswa dan user sebagai guru. Tampilan 

sign up seperti gambar di bawah ini. Log in  

 

 

 

 

 

 

 

 

Laman sign up ini terdiri dari 6 item penting, yaitu sebagai berikut: 

1. Email 

2. Password 

3. Retype password 

4. Go 

5. Sign up with Facebook 

6. Sign up with Google+ 

 

 

 

Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui 

internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi 

pengalaman kerja. Capaian pembelajaran digunakan sebagai alat ukur dari 

1. Log In 

2. Capaian Pembelajaran KI/ KD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik 

terstruktur maupun tidak.  

Capaian pembelajaran terdiri dari 2 kompetensi yaitu kompetensi inti dan 

kompetensi dasar. Kompetensi ini untuk mengetahui capaian yang perlu 

dicapai oleh peserta didik. Laman capaian pembelajaran adalah sebagai 

berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentunjuk penggunaan dalam website ini disediakan untuk mempermudah 

peserta didik dalam menggunakan website pembelajaran interaktif. Laman 

petunjuk penggunakan sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Petunjuk Penggunaan 
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Materi dalam website pembelajaran interaktif terdiri dari 2 materi yaitu materi 

Trigonometri dan materi Geometri. Laman materi sebagai berikut.  

 

 

 

Setiap materi terdiri dari permainan, isi materi, latihan soal, dan tes formatif. 

Semuanya tersusun secara berurutan dan prekuisit (bersyarat).  

4. Materi 

Isi dari Petunjuk 
Penggunaan 
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Laman pustaka ini berisikan sumber-sumber rujukan yang digunakan dalam 

penelitian. Tampilannya sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Author 

6. Pustaka 
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Laman ini berisikan tentang Kami (peneliti). Jika Anda memiliki saran dan 

masukan untuk website kami, Anda bisa mengisikan saran dan masukan 

tersebut dalam laman ini. Tampilan laman sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

7. Hubungi Kami 

8. Diskusi 
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Tahapan untuk mengakses website pembelajaran mandiri adalah sebagai 

berikut:  

1. Aktifasi terlebih dahulu Javascript dan Flash; 

2. Pengguna membuka browser; 

3. Masukan alamat URL website pembelajaran interaktif, 

https://www.sukardjo-lipurs.com/ 

 

4. Prosedur Pembelajaran melalui Website 

a. Masuk ke Website 



128 
 

4. Klik tautan “ Log In” pada Menu Utama 

 
 

5. Akan muncul laman login 

 

 

6. Masukkan email dan password, kemudian klik tombol “Go”. 

7. Setelah itu, akan tampil seperti gambar di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

Pengguna dapat menambah dan mengubah profil seperti: informasi umum 

pengguna, foto, additional names, dan kontak pengguna.  

 

b. Mengubah Profil Pengguna 
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Sebelum mengikuti pembelajaran, siswa wajib mengikuti Pre-test terlebih 

dahulu. Ikuti langkah-langkah sebagai berikut.  

 

 

 

 

c. Kegiatan Pembelajaran Mandiri 

d. Mengikuti Pre-Test 

Kegiatan Pembelajaran 

PPT Video Pembelajaran 

Latihan Diskusi Ruang Bertanya 

Feedback dari Guru 

Report Pembelajaran 

Video Brainstorming 

Tujuan Pembelajaran 

Direspon Guru/ 

Teman Sejawat 

Direspon Guru/ 

Teman Sejawat 
Nilai < KKM 

Nilai > KKM 

Tes Formatif 

mengulang 

Bisa lanjut ke 

kegiatan 

selanjutnya 
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Prekuisit dalam mengikuti pemelajaran ini adalah mengikuti pre-test. Setelah 

ppre-test dilakukan, anda bisa mengikuti proses pembelajaran dengan tahapan 

sebagai berikut.  

1. Klik Fitur Materi 

 

2. Klik Materi 1 

 

Maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. 

 

e. Mengikuti Pembelajaran 



131 
 

3. Klik Materi 1.1 

 

Maka akan muncul tampilan selanjutnya seperti di bawah ini. 

 

Setelah anda selesai menonton video di atas, anda bisa klik            .  

4. Klik Materi 1.3 
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Maka akan muncul tampilan seperti berikut.  

 

Anda bisa klik kata “Mulai”. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. 

 

 

5. Laman Latihan 

 

Anda diharapkan dapat 
menjawab soal di 
samping, sehingga 
dapat mengikuti materi 
selanjutnya.  

Setelah tampilan 
ini muncul, hal ini 
menunjukkan 
materi 1.3 telah 
berakhir. Anda 
bisa melanjutkan 
dengan klik kata 
“Latihan” pada 
laman tersebut.  

Pahami petunjuk pada 
latihan soal sebelum 
mengerjakan latihan soal 
tersebut. 

Jika sudah, anda bisa klik 
tanda “X” dan anda bisa 
mulai mengerjakan soal 
yang telah disediakan.  
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6. Laman Tes Formatif 

 

 

 

 

7. Setelah selesai mengikuti materi 1, anda bisa berlanjut ke materi 2.  

 

 

Tampilan latihan 
soal.  

Jika Anda sudah 
merasa paham 
dan menguasai 
materi, Anda bisa 
lanjut klik “Tes 
Formatif”.   

Pahami petunjuk pada 
latihan soal sebelum 
mengerjakan tes 
formatif. 

Jika sudah, anda bisa 
klik tanda “X” dan anda 
bisa mulai 
mengerjakannya.  

Tampilan soal tes 
formatif.  

Jika nilai Anda > KKM, 

maka Anda bisa 
melanjutkan ke materi 2.    

Tampilan laman 
materi 2 
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Klik videonya untuk mengetahui isi dari kompetensi dasar pada materi 

Trigonometri. Kemudian anda bisa masuk materi secara berurutan dari 

2.0; 2.1; 2.2; dan 2.3.  

8. Klik materi 2.0 (berisikan permainan). 

 

 

Setelah klik “Materi 2.0” maka akan muncul tampilan di bawah ini.  

 

 

1Ketik namamu sesuai 
dengan nama yang 
tertulis di absensi.  

2Klik “Mulai Permainan” 
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Setelah menekan tombol “Mulai Permainan” maka akan muncul laman 

seperti gambar di bawah ini. Pojok kiri atas akan menampilkan 

identitasmu dan bentuk hati pada kanan atas menunjukkan jumlah nyawa 

yang Anda miliki. Jumlah nyawa akan berkurang jika pertanyaan yang 

Anda jawab salah.  

 

 

Setelah Anda bisa melewati halang rintang, Anda akan memasuki laman 

berikutnya seperti pada gambar di bawah ini.  

Tampilan yang akan 
ditampilkan seperti 
gambar di samping 
setelah mengetik nama.  

 

Nama 
Pemain 

Jumlah 
Nyawa 
Pemain 

Halang 
Rintang 
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Tampilan soal yang akan 
muncul setelah berhasil 
melewati halang rintang.  

 

Jika Anda 
menjawab salah 
maka jumlah 
nyawa Anda 
akan berkurang.  

Jika dalam 3 kali 
menjawab salah maka 
nyawa Anda akan 
habis dan muncul 
tampilan seperti 
gambar di samping.  
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9. Setelah selesai dengan materi 2.0, Anda dapat melanjukkan dengan klik 

materi 2.1 

 

Muncul tampilan seperti di bawah ini. Materi 2.1 tentang geometri titik, 

garis, dan bidang.  

 

 

 

Pada laman di atas terdapat pilihan “Materi” dan “Latihan”. Anda 

diwajibkan mempelajari materi terlebih dahulu sebelum masuk ke latihan 

soal.  

1 
2 
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Jika Anda sudah selesai pada materi 2.1, Anda bisa lanjut pada materi 

2.2. 

Tampilan Materi 
2.1 

Tampilan Latihan 
pada Materi 2.1 

 

Tampilan “EXIT” 
jika Anda sudah 

selesai.  
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10. Klik materi 2.2 

 

 

 

Setelah klik “Materi 2.2”, maka akan muncul tampilan seperti pada 

gambar di bawah ini.  
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Setelah klik simbol kunci maka akan muncul tampilan berikut.  

 

 

11. Setelah selesai pada materi 2.2, Anda bisa melanjutkan pada materi 2.3. 

Kemudian Anda bisa klik materi 2.3 

 

Tampilan sebelum 
masuk ke materi. 
Klik simbol 
“Kunci”. 

Pada tampilan ini 
terdapat:  

1. Tujuan 
Pembelajaran 

2. Materi 
3. Latihan Soal 
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Setelah mengikuti tahap pembelajaran materi dan latihan soal di website. 

Pengguna mengikuti tahap Uji Kompetensi. Tahap ini merupakan tahap akhir 

dari pembelajaran mandiri dengan website.  

Tahap untuk mengakses Uji Kompetensi adalah:  

a) Pertama  siswa login ke web sesuai petunjuk dengan mengisi akses code 

yang telah diterkan. 

b) Ke dua setelah siswa login dapat membuka soal-soal yang telah di tentukan 

sesuai kompetensi yang di tuntut 

c) Ke tiga siswa dapat melihat hasil uji kompetensi sesuai dengan yang 

dikerjakan 

d) Terakhir apabila uji komptensi siswa mencapai di bawah 60 persen, maka 

siswa dianjurkan untuk mempelajari materi yang belum di kuasai di web ini. 

 

 

 

 

Buku petunjuk bagi siswa  yang berisi uraian materi matematika sudut dan 

geometri, cara mengakses ke laman web, menu yang ada di web dan prosedur 

pembeajaran yang di web ini dapat dijadikan acuan untuk pembelajaran mandiri bagi 

f. Mengikuti Uji Kompetensi 

Tampilan materi 
2.3 yaitu Sudut 
pada Bangun 
Ruang. 

5. Penutup 
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siswa.  Harapannya dengan belajar mandiri dari web ini siswa akan termotivasi untuk 

belajar materi sudut dan geometri, sehingga dengan demikian hasil belajarnya akan 

meningkat. Belajar memalui web ini juga dapat memberikan berbagai macam variasi 

strategi pembelajaran. Variasi dalam web ini ada yang di awali dari game sederhana 

sebelum siswa masuk kedalam materi matematikan sudut dan geormetri,  adanya 

yang di awali video yang ada kaitannya dengan materi yang disajikan, ada video yang 

menjelaskan untuk mencapai komptensi yang diharapkan dan dalam web ini diberikan 

latihan serta soal-soal. Tentu dengan adanya berbagai macam variasi tersebut 

membuat siswa tidak bosan untuk mempelajari materi jarak dan sudut, hal ini pada 

gilirannya akan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan pada akhirnya hasil 

belajar siswa akan meningkat.  


