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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Matematika 

1. Pengertian Matematika 

Istilah matematika berasal dari kata Yunani ”Mathein” atau “Manthenein” 

yang artinya “mempelajari”. Mungkin juga kata tersebut erat juga hubungannya 

dengan kata sansekerta “Medha” atau “Wedya” yang artinya “Kepandaian”, 

“ketahuan” atau “intelegensi”.21 Demikian istilah matematika lebih tepat digunakan 

daripada ilmu pasti. Karena dengan menguasai matematika orang akan dapat belajar 

untuk mengatur jalan pikirannya dan sekaligus belajar menambah kepandaiannya.22 

Matematika adalah disiplin ilmu yang mempunyai sifat khas kalau 

dibandingkan dengan disiplin ilmu yang lain. Karena kegiatan belajar dan 

mengajar matematika seyogyanya juga tidak disamakan begitu saja dengan ilmu 

yang lain.23 Dalam pembelajaran matematika diperlukan kemampuan pemahaman 

yang baik, terutama pemahaman konsep, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa. 

Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang harus dikuasai oleh 

siswa. Sebab, matematika tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia 

                                                           
21 Abdul Halim Fathani Moch. Maskur Ag, Mathematical Intelligence: Cara Cerdas 

Melatih Otak dan Menanggulangi Kesulitan Belajar, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media Group . 2007), 

hal. 42 
22 Ibid., hal. 43 
23 Herman Hudoyo, Strategi Mengajar Belajar Matematika. (Malang: IKIP Malang, 1990), 

hal.1 
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seharihari. Matematika selalu mengalami perkembangan yang berbanding lurus 

dengan kemajuan sains dan teknologi. Namun, hal ini tidak disadari oleh sebagian 

siswa disebabkan minimnya informasi bagaimana sebenarnya matematika itu. Dan 

itu berakibat buruk pada proses belajar siswa, mereka hanya belajar matematika 

dengan mendengarkan penjelasan guru, menghafalkan rumus, lalu memperbanyak 

latihan soal dengan menggunakan rumus yang sudah dihapalkan.24 Oleh karena itu, 

siswa harus secara aktif mengkreasikan (kembali) pengetahuan yang ingin 

dimilikinya. Di sini, tugas guru bukan lagi aktif mentrasfer pengetahuan, melainkan 

bagaimana menciptakan kondisi belajar dan merencanakan jalannya pembelajaran 

dengan materi yang sesuai dan representatif, serta realistik bagi siswa sehingga 

siswa memperoleh pengalaman belajar yang optimal.25  

Matematika adalah suatu alat untuk mengembangkan cara berfikir. Karena itu 

matematika sangat diperlukan baik untuk kehidupan sehari-hari maupun dalam 

menghadapi kemajuan IPTEK sehingga matematika perlu dibekalkan kepada setiap 

peserta didik sejak SD, bahkan sejak TK. Namun matematika yang ada pada 

hakekatnya merupakan suatu ilmu yang cara bernalarnya deduktif formal dan 

abstrak, harus diberikan kepada anak-anak sejak SD yang cara berfikirnya masih 

pada tahap operasi konkret.26 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai matematika diatas, maka 

matematika merupakan suatu ilmu yang mempelajari suatu hal yang abstrak ke 

dalam suatu hal yang kongkret dimana seseorang diajak untuk berfikir tentang 

                                                           
24 Ibid., hal.66 
25 Ibid., hal.58 
26 Herman Hujodo,Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika, (Malang: 

IKIP Malang,2005),hal.37 
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matematika mengenai bilangan, yang berkaitan dengan perhitungan. Manfaat dari 

mempelajarai matematika sangat besar dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

2. Karakteristik Matematika 

Berdasarkan uraian diatas dapat diperoleh bahwa tidak terdapat definisi 

tunggal tentang matematika yang telah disepakati. Meski demikian, setelah sedikit 

mendalami masing-masing definisi yang saling berbeda itu, dapat terlihat adanya 

ciri-ciri khusus atau karakteristik yang dapat merangkum pengertian matematika 

secara umum. Beberapa karakteristik matematika itu adalah:27 

a. Memilih objek kajian abstrak Dalam matematika objek dasar yang dipelajari 

adalah abstrak, sering juga disebut objek mental. Objek-objek itu merupakan 

objek pikiran. Adapun objek dasar tersebut meliputi:  

1) Fakta (abstrak) berupa konvensi-konvensi yang diungkap dengan simbol 

tertentu. Simbol bilangan “3” secara umum sudah dipahami sebagai 

bilangan “tiga”. Jika disajikan angka “3” orang sudah dengan sendirinya 

menangkap maksudnya yaitu “tiga”. Sebaliknya kalau seseorang 

mengucapkan kata “tiga” dengan sendirinya dapat disimbolkan dengan 

“3”. 

2) Konsep adalah idea abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan 

atau mengklasifikasikan sekumpulan objek. Apakah objek tertentu 

merupakan contoh konsep ataukah bukan. “Segitiga” adalah nama suatu 

                                                           
27 Soedjadi, Kiat Pendidikan Matematika Di Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional, 2000), hal. 13 
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konsep abstrak. Dengan konsep itu sekumpulan objek dapat digolongkan 

sebagai contoh segitiga ataukah bukan contoh. 

3) Operasi (abstrak) adalah pengerjaan hitung, pengerjaan aljabar dan 

pengerjaan matematika yang lain. Sebagai contoh misalnya 

“penjumlahan”, “perkalian”, “gabungan”, “irisan”. Unsur - unsur yang 

dioperasikan juga abstrak. 

4) Prinsip (abstrak) adalah objek matematika yang komplek. Prinsip dapat 

terdiri atas beberapa fakta, beberapa konsep yang dikaitkan oleh suatu 

relasi ataupun operasi. Prinsip dapat berupa “aksioma”, “teorema”, “sifat” 

dan sebagainya. 

b. Bertumpu pada kesepakatan Dalam matematika kesepakatan merupakan 

tumpuan yang amat penting. Kesepakatan yang amat mendasar adalah aksioma 

dan konsep primitif. Aksioma diperlukan untuk menghindarkan berputar-putar 

dalam pembuktian. Sedangkan konsep primitif diperlukan untuk 

menghindarkan berputar-putar dalam pendefinisian. 

c. Berpola pikir deduktif Pola pikir deduktif secara sederhana dapat dikatakan 

pemikiran “yang berpangkal dari hal yang bersifat umum diterapkan atau 

diarahkan kepada hal yang bersifat khusus”. 

d. Memiliki simbol yang kosong dari arti Dalam matematika jelas terlihat banyak 

sekali simbol yang digunakan, baik berupa huruf ataupun bukan huruf. 

Rangkaian simbolsimbol dalam matematika dapat membentuk suatu model 

matematika. Model tersebut dapat berupa persamaan, pertidaksamaan, bangun 

geometrik tertentu, dsb. 
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e. Memperhatikan semesta pembicaraan Sehubungan dengan perian tentang 

kosongnya arti dari simbolsimbol dan tanda-tanda dalam matematika diatas, 

menunjukkan dengan jelas bahwa dalam menggunakan matematika diperlukan 

kejelasan dalam lingkup apa model itu dipakai. Bila lingkup pembicaraannya 

bilangan, maka simbol-simbol diartikan bilangan. 

f. Konsisten dalam sistemnya Dalam matematika terdapat banyak sistem. Ada 

sistem yang mempunyai kaitan satu sama lain, tetapi juga ada sistem yang 

dapat dipandang terlepas satu sama lain. 

 

B. Pembelajaran Matematika 

1. Belajar 

Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu proses pendewasaan anak didik 

melalui suatu interaksi, proses dua arah antara guru dan siswa. Interaksi guru dan 

siswa disebut sebagai proses belajar mengajar. Belajar dikhususkan pada siswa 

sedang mengajar ditunjukkan pada guru dan siswa disebut proses belajar 

mengajar.28 Belajar merupakan penerimaan dari seluruh bahan pelajaran yang 

disajikan kepada siswa tanpa melakukan proses lebih lanjut.  

Belajar sebagai proses memungkinkan seseorang untuk mengubah 

perilakunya, beberapa ahli pendidikan mengemukakan tentang batas mengajar 

anatara lain menurut Suryabrata bahwa belajar adalah suatu proses yang 

menghasilkan perubahan perilaku yang dilakukan dengan sengaja untuk 

memperoleh pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman baru kearah yang lebih 

                                                           
28 Nurdin dan Hamzah Mohamad, Belajar Dengan Pendekatan Pailkem: Pembelajaran 

Aktif, Inovatif, Lingkungan, Kreatif, Efektif, Menarik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012),hal. 138 
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baik. Masalah pokok yang dihadapi mengenai belajar adalah bahwa proses belajar 

tidak dapat diamati secara langsung dan kesulitan untuk menentukan kepada 

terjadinya perubahan tingkah laku belajarnya.29 

 

2. Mengajar Matematika 

Mengajar pada hakikatnya adalah juga bagian dari belajar, tetapi mengajar 

lebih pada upaya untuk menyediakan berbagai fasilitas baik yang bersifat software 

(perangkat lunak) maupun hardware (perangkat keras).30 

Mengajar adalah kemampuan mengondisikan situasi yang dapat dijadikan 

proses belajar bagi siswa. Oleh sebab itu, mengajar tidak harus terikat ruang/tempat 

atau waktu. Inti mengajar adalah kemampuan guru mendesain situasi dan kondisi 

yang dapat mendukung praktik belajar siswa secara utuh, tepat, dan baik.31  

Proses mengajar matematika diperlukan suatu variasi mengajar yang tidak 

sembarangan. Proses mengajar memerlukan metode yang tepat. Metode tersebut 

dapat mempengaruhi proses belajar siswa, sehingga dalam mengajar menggunakan 

metode yang baik maka siswa dapat menguasai dan mengikuti pembelajaran 

dengan baik, sedangkan metode mengajar yang kurang baik akan mempengaruhi 

belajar siswa yang tidak baik pula. 

 

  

                                                           
29 Hamalik, Oemar, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2010), hal. 155 
30 Zainal Aqib, Model-Model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif), 

(Bandung: Yrama Widya, 2014), hal. 68 
31 Ibid., hal. 67 
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C. Probing-Prompting Learning 

Probing-Prompting merupakan salah satu metode dari pendekatan berpikir 

dan berbasis masalah. Menurut arti katanya, probing adalah penyelidikan dan 

pemeriksaan, sementara prompting adalah mendorong atau menuntut. 

Pembelajaran Probing-Prompting adalah pembelajaran dengan menyajikan 

serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali gagasan siswa 

sehingga dapat melejitkan proses berpikir yang mampu mengaitkan pengetahuan 

dan pengalaman siswa dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari.32 

Pembelajaran Probing-Prompting sangat erat kaitannya dengan pertanyaan. 

Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pada saat pembelajaran ini disebut 

probing question. Probing question adalah pertanyaan yang bersifat menggali 

untuk mendapatkan jawaban lebih dalam dari siswa yang bermaksud untuk 

mengembangkan kualitas jawaban, sehingga jawaban berikutnya lebih jelas, akurat 

dan beralasan. Probing question dapat memotivasi siswa untuk memahami suatu 

masalah dengan lebih mendalam sehingga siswa mampu mencapai jawaban yang 

dituju. Selama proses penemuan dan pencarian jawaban atas masalah tersebut, 

mereka berusaha menghubungkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki 

dengan pertanyaan yang akan dijawab.33 

Sehingga dengan menggunakan model pembelajaran ini proses tanya jawab 

dilakukan dengan menunjuk siswa secara acak sehingga setiap siswa mau tidak mau 

harus berpartisipasi aktif, siswa tidak bisa menghindar dari proses pembelajaran, 

                                                           
32 Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran, ( Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,2013), hal. 281 
33 Ibid,. Hal. 282 
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setiap saat ia bisa dilibatkan dalam proses tanya jawab. Kemungkinan akan terjadi 

suasana tegang, namun demikian bisa dibiasakan untuk mengurangi kondisi 

tersebut, guru hendaknya memberi serangkaian pertanyaan disertai dengan wajah 

ramah, suara menyejukkan, dan nada yang lembut. Ada canda, senyum dan tertawa 

sehingga menjadi nyaman, menyenangkan dan ceria. Perlu diingat bahwa jawaban 

siswa yang salah harus dihargai karena salah adalah ciri siswa sedang belajar dan 

telah berpartisipasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Priatna, menyimpulkan 

bahwa proses probing dapat mengaktifkan siswa dalam belajar yang penuh 

tantangan, membutuhkan konsentrasi dan keaktifan sehingga aktivitas komunikasi 

matematika cukup tinggi. Selanjutnya, perhatian siswa terhadap pembelajaran yang 

sedang dipelajari cenderung lebih terjaga karena siswa selalu mempersiapkan 

jawaban sebab mereka harus siap jika tiba-tiba ditunjuk oleh guru.34 

Langkah-langkah pembelajaran Probing-Prompting dijabarkan melalui tujuh 

tahapan teknik probing yang kemudian dikembangkan dengan prompting sebagai 

berikut:35 

1) Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalkan dengan membeberkan 

gambar, rumus, atau situasi lainnya yang mengandung masalah. 

2) Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskan 

permasalahan. 

                                                           
34 Ibid,. Hal. 282 
35 Ibid,. Hal. 283-285 
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3) Guru mengajukan persoalan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus 

(TPK) atau indikator kepada seluruh siswa. 

4) Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil. 

5) Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab suatu pertanyaan.  

6) Jika jawabannya benar, maka guru meminta tanggapan kepada siswa lain 

tentang jawaban tersebutuntuk meyakinkan bahwa seluruh siswa terlibat dalam 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Namun, jika siswa tersebut mengalami 

kemacetan dalam menjawab atau memberikan jawaban yang kurang tepat, 

tidak tepat atau diam, maka guru mengajukan pertanyaanpertanyaan lain yang 

jawabannya merupakan petunjuk jalan penyelesaian jawaban. Kemudian guru 

memberikan pertanyaan yang menuntut siswa berpikir pada tingkat yang lebih 

tinggi, hingga siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kompetensi 

dasar atau indikator. Pertanyaan yang diajukan pada langkah keenam ini 

sebaiknya diberikan pada beberapa siswa yang berbeda agar seluruh siswa 

terlibat dalam seluruh kegiatan probing-prompting. 

7) Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda untuk lebih 

menekankan bahwa TPK/indikator tersebut benar-benar telah dipahami oleh 

seluruh siswa. 

Berdasarkan uraian tentang penjelasan metode Probing-Prompting learning 

diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa metode sebagai metode 

penunjang pembelajaran didalam kelas yang digunakan untuk menguji pemahaman 

siswa yang sifatnya menuntun dan menggali gagasan siswa sehingga dapat 
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meningatkan proses berpikir yang mampu mengaitkan pengetahuan dan 

pengalaman siswa dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajarinya. Secara 

umum, dengan diterapkannya metode Probing-Prompting dalam pembelajaran, 

maka siswa diharapkan mampu memiliki bebarapa kompetensi, diantaranya: (1) 

Meneliti, (2) mengemukakan pendapat, (3) menerapkan pengetahuan selanjutnya, 

(4) memunculkan dan mengorganisasi ide-ide, (5) membuat keputusan-keputusan, 

dan (6) meningkatkan interaksi dengan lingkungan serta antar siswa. 

 

D. Alat Peraga 

1. Pengertian 

Kata media berasal dari bahasa latin, yaitu medius yang secara harfiah 

berarti tengah, perantara, atau pengantar. Selain itu, kata media juga berasal dari 

bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, dan secara harfiah 

berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan 

dengan penerima pesan. Dengan kata lain, media adalah komponen sumber belajar 

atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa, yang 

dapat merangsang siswa untuk belajar.36 

 

2. Fungsi 

Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa 

informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa). Fungsi utama media belajar 

ialah memvisualisasikan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau sukar dilihat sehingga 

tampak jelas dan dapat menimbulkan pengertian atau meningkatkan persepsi 

                                                           
36 Dr.Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung:Pustaka Setia,2011),hal.243 
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seseorang (R.M. Soelarko, 1995). Enam fungsi pokok lainnya dari media belajar 

dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut:37 

a. Penggunaan media belajar dalam proses belajar mengajar bukan 

merupakan fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi tersendiri sebagai 

alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. 

b. Penggunaan media belajar merupakan bagian yang integral dari keseluruan 

situasi mengajar. 

c. Media belajar dalam pengajaran penggunaannya integral dengan tujuan dan isi 

pelajaran. 

d. Media belajar dalam pengajaran bukan semata-mata alat hiburan atau bukan 

sekadar pelengkap. 

e. Media belajar dalam pengajaran lebih di utamakan untuk mempercepat proses 

belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang 

diberikan guru. 

f. Penggunaan media belajar dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi 

mutu belajar mengajar. 

 

3. Pembuatan Alat Peraga Roda Pintar Trigonometri 

Alat peraga yang digunakan pada penelitian ini adalah roda pintar 

trigonometri. Cara membuatnya adalah: 

Alat dan Bahan: 

a. Kardus besar (potong dengan ukuran 90cmx50cm) 

 

                                                           
37 Ibid.,hal 246 
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b. Kardus kecil (potong lingkaran dengan menggunakan tutup panci dengan 

diameter 20cm) 

c. Kardus yang dipotong menyerupai anak panah 

d. Kertas warna (merah, biru, kuning) 

e. Kertas hvs 

f. Spidol boardmarker (hitam dan merah) 

g. Gunting 

h. Pisau 

i. Baut 

j. Penggaris 

k. Lem kertas 

l. Tutup panci 

Langkah-langkah pebuatan: 

a. Siapkan kardus yang sudah dipotong sesuai ukuran, dan balut dengan kertas 

warna menggunakan lem sampai seluruh permukaan kardus tertutupi 

b. Balut juga kardus lingkaran dengan kertas warna yang berbeda dengan kardus 

persegi panjang menggunakan lem. 

c. Tempelkan hasil nilai trigonometri mulai dari sudut 0°-360° secara memutar 

terlebih dahulu pada kerdus persegi panjang (ukuran sesuai kardus lingkaran) 

d. Lubangi kardus lingkaran dan sesuaikan pada nilai-nilai sudut istimewa yang 

sudah dipasang secara memutar, sehingga jika kardus lingkaran tersebut 

diputar maka nilai-nilai trigonometri tersebut dapat terlihat 
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e. Tempelkan kardus lingkaran dengan kardus persegi panjang menggunakan 

baut. Pastikan baut tersebut terpasang tepat di tengah-tengah 

f. Setelah terpasang, tempelkan sudut-sudut istimewa disamping kardus 

lingkaran secara memutar. Pastikan posisi sudut tepat dengan nilai trigonometri 

yang ada di dalam kardus lingkaran 

g. Tempelkan juga anak panahnya menggunakan lem. Pastikan posisinya tepat 

pada sudut-sudut istimewanya. 

h. Pasang judul di bagian atas kardus persegi panjang dengan tulisan “roda pintar 

trigonometri” 

i. Alat peraga roda pintar trigonometri siap digunakan 

 

4. Cara Penggunaan Alat Peraga Roda Pintar Trigonometri 

Cara penggunaan alat peraga roda pintar trigonometri adalah sebagai berikut: 

a. Putar rodanya sesuai dengan nilai trigonometri dengan besar sudut yang ingin 

dicari 

b. Maka akan terlihat berapa saja nilai-nilai trigonometri pada sudut istimewa 

melalui lubang pada lingkaran tersebut. 

c. Sudut-sudut yang ada pada roda pintar trigonometri adalah sudut 0°-360°. 
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E. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Salah satu tugas pokok guru yaitu mengevaluasi taraf keberhasilan rencana 

dan hasil belajar. Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh dengan kesan-kesan 

yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu atau perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari aktifitas dalam belajar. Sedangkan penilaian hasil belajar adalah 

proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan 

kriteria tertentu.38 Perubahan dalam tingkah laku tersebut merupakan indikator 

yang dijadikan pedoman untuk mengetahui kemajuan individu dalam segala hal 

yang diperoleh di sekolah.  

Berdasarkan pendapat di atas hasil pada dasarnya adalah suatu yang diperoleh 

dari sebuah aktifitas, sedangkan belajar adalah proses yang mengakibatkan 

                                                           
38 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1995) Hal. 3 
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perubahan tingkah laku individu. Jadi, hasil belajar matematika adalah hasil yang 

telah dicapai setelah siswa melakukan usaha (belajar) matematika yang dinyatakan 

dalam nilai, namun yang terpenting adalah sebagai alat untuk memotivasi setiap 

siswa agar lebih giat belajar, baik secara individu maupun kelompok. 

 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar yang dicapai oleh siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama, 

yaitu:39 

a. Faktor dari dalam diri siswa Faktor dari dalam diri siswa besar sekali 

pengaruhnya terhadap hasil belajar yang dicapapi siswa. Disamping faktor 

kemampuan yang dimiliki siswa, faktor lain yang berpengaruh yaitu, motivasi 

beljaar, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial ekonomi, dan faktor fisik 

maupun psikis. 

b. Faktor lingkungan Faktor ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor lain di luar 

diri siswa yang dapat menentukan atau mempengaruhi hasil belajar yang dicapai 

siswa. Salah satu faktor lingkungan yang paling dominan mempengaruhi hasil 

belajar siswa di sekolah adalah kalitas pengajaran. Sebagaimana yang 

diungkapkan Clark bahwa hasil belajar siswa disekolah 70% dipengaruhi oleh 

lingkungan. 

 

3. Tujuan Pendidikan dan Hasil Belajar 

Hasil belajar perlu dievaluasi, sebagai cermin untuk melihat kembali apakah 

tujuan yang ditetapkan telah tercapai dan apakah proses belajar mengajar telah 

                                                           
39 Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Hal. 39 
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berlangsung efektif untuk memperoleh hasil belajar.40 Hasil belajar merupakan 

pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan bersifat ideal, 

sedangkah hasil belajar bersifat aktual. Hasil belajar merupakan realisasi 

tercapainya tujuan pendidikan, sehingga hasil belajar yang diukur sangat 

bergantung pada tujuan pendidikannya. 

 

4. Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar merupakan tes penguasaan, karena tes ini mengukur 

penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru atau dipelajari oleh 

siswa. Tes diujikan setelah siswa memperoleh sejumlah materi sebelumnya dan 

pengujian dilakukan untuk mengetahui penguasaan siswa atas materi tersebut.41 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa diperlukan tes. Tes merupakan alat ukur 

yang sering digunakan untuk mengukur keberhasilan peserta didik dalam 

pencapaian kompetensi. Macam-macam tes hasil belajar dilihat dari fungsinya 

yaitu:42 

a. Tes seleksi, yaitu tes yang berfungsi untuk memilih atau menyeleksi teste yang 

berhak mengikuti suatu program pendidikan. 

b. Tes awal (pretest), yaitu tes yang digunakan utnuk mengetahui sejauh mana 

penguasaan peserta didik terhadap materi yang diajarkan  

                                                           
40 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Hal. 46 
41 Ibid,…Hal. 66 
42 Muhammad Baihaqi, Evaluasi Pembelajaran Matematika, (Surabaya: Lapis PGMI, 

2008), hal. 2-9 
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c. Tes akhir (posttest), yaitu tes yang dilaksanakan untuk mengetahui apakah 

semua materi yang telah diajarkan dapat dikuasai dengan baik oleh peserta 

didik. 

d. Tes diagnosis, yaitu tes yang bertujuan untuk mengetahui jenis dan tingkat 

kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik. 

e. Tes formatif, yaitu tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana peserta didik telah terbentuk setelah mereka mengikuti pembelajaran, 

apakah sudah sesuai dengan pembelajaran yang telah disusun atau belum.  

f. Tes Submatif, yaitu tes hasil belajar yang dilakukan untuk mengetahui sejauh 

mana peserta didik telah terbentuk setelah mengikuti pembelajaran setengah 

semester. 

g. Tes sumatif, tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah beberapa program 

pembelajaran dilaksanakan. 

Berdasarkan macam-macam tes hasil belajar sesuai fungsinya tersebut, maka 

dapat diambil tes yang berfungsi untuk melihat kemampuan individu siswa sesudah 

diberi perlakuan dengan Metode Probing-Prompting Learning berbasis media alat 

peraga dengan mengambil post-tes untuk menguji kemampuan (aptitude) siswa. 

 

F. Materi Persamaan Trigonometri 

1. Persamaan Trigonometri Sederhana 

a. Persamaan Sinus 

sin x° = sinα° 

Maka 

x = α + k.360 

x = (180-α)+k.360 
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b. Persamaan Cosinus 

cos x° = cos α° 

Maka 

x = α + k.360 

x = -α + k.360 

c. Persamaan Tangen 

tan x° = tan α° 

Maka 

x = α + k.180 

2. Persamaan Trigonometri Bentuk 𝑎 𝑠𝑖𝑛 𝑥 + 𝑏 𝑐𝑜𝑠 𝑥 = 𝑐 

Mengubah bentuk 𝑎 𝑠𝑖𝑛 𝑥 + 𝑏 𝑐𝑜𝑠 𝑥 = 𝑐 menjadi 𝑘 cos(𝑥 − 𝛼) = 𝑐 

Dengan rumus 𝑘 =  √𝑎2 + 𝑏2, dengan k > 0 

dan 𝑡𝑎𝑛−1𝛼 =  
𝑎

𝑏
 

Kesimpulan: 

𝑎 𝑐𝑜𝑠 𝑥 + 𝑏 𝑠𝑖𝑛 𝑥 = 𝑐   𝑘 cos(𝑥 − 𝛼) = 𝑐 

𝑎 𝑠𝑖𝑛 𝑥 + 𝑏 𝑐𝑜𝑠 𝑥 = 𝑐   𝑘 cos(𝑥 − 𝛼) = 𝑐 

𝑎 𝑐𝑜𝑠 𝑥 − 𝑏 𝑠𝑖𝑛 𝑥 = 𝑐   𝑘 cos(𝑥 + 𝛼) = 𝑐 

𝑎 𝑠𝑖𝑛 𝑥 − 𝑏 𝑐𝑜𝑠 𝑥 = 𝑐   𝑘 cos(𝑥 + 𝛼) = 𝑐 

 

3. Identitas Trigonometri 

Rumus – rumus yang perlu dipahami: 

a. Rumus Dasar yang merupakan Kebalikan 
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b. Rumus Dasar yang merupakan hubungan perbandingan 

 

c. Rumus Dasar yang diturunkan dari teorema phytagoras 

 

 

4. Fungsi Trigonometri 

Fungsi trigonometri didefinisikan sebagai : 

sinus  =  








 sudutukuran,sinsin, 
r

y
 

cosinus =  








 sudutukuran,coscos, 
r

x
n  

tangen =  








 sudutukuran,tantan, 
x

y
, dan seterusnya. 
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sec

sin
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Apabila sudut   dinyatakan dengan : 

a. Ukuran Radian 

 = x radian dan y = sin x, maka fungsi sinus   Dxxyyx  ,sin,

ditulis : sinus =   Dxxyyx  ,sin,  dengan D = { x rad │x R } 

dan grafik sinus adalah  sedang y = sin x disebut persamaan grafik sinus. 

b. Ukuran Derajat 

 = xo dan y = sin xo, maka fungsi sinus ditulis : sinus = 

  Dxxyyx  ,sin, oo dengan D = { xo│x R } dan grafik sinus 

adalah    Dxxyyx  ,sin, oo sedang y = sin xo disebut persamaan 

grafik sinus. 

Jadi jika sudut   dinyatakan dalam radian dan   = x radian maka keenam 

fungsi trigonometri tersebut ditulis : 

1)   Dxxyyx  ,sin,  

2)   Dxxyyx  ,cos,  

3)   Dxxyyx  ,tan,  

4)   Dxxyyx  ,cot,  

5)   Dxxyyx  ,sec,  

6)   Dxxyyx  ,csc,  

1. Sifat Periodik Fungsi Trigonometri 

Untuk setiap sudut   dalam keadaan baku dipenuhi : 
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a) sin     =  sin (  + n.360o), n B 

b) cos    =  cos (  + n.360o), n B 

c) secan =  secan (  + n.360o), n B 

d) cosec =  cosec (  + n.360o), n B 

karena nilai fungsi tersebut tidak berubah bila   ditambah 

dengan n.360o, maka fungsi sinus, cosinus, secan dan cosecan adalah 

fungsi periodik. Nilai positif terkecil dari n.360o , nB adalah 360o, 

sehingga 360o disebut periode dari fungsi-fungsi tersebut. Jadi fungsi-

sungsi sinus, cosinus, secan, dan cosecan adalah fungsi periodik dengan 

periode 360o. 

tetapi untuk fungsi tangen dan cotangen berlaku : 

a) tan     =  tan (  + n.180o), n B 

b) cot     =  cot (  + n.180o), n B 

sehingga nilai fungsi tangen dan cotangen tidak berubah jika   

ditambah dengan n.180o. karena nilai positif terkecil dari n.180o adalah 

180o, maka fungsi tangen dan cotangen adalah fungsi periodik dengna 

periode 180o. 

2. Grafik Fungsi Trigonometri Sederhana 

a. Grafik Fungsi Sinus = { (x , y ) │y = sin x, xD} dengan D = { 

x│0 ≤ x ≤ 2 } 

Untuk menggambar grafik tersebut, digambar titik-titik ( x , y ) 

dengan y = sin x untuk 0 ≤ x ≤ 2 pada bidang koordinat cartesius. 
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Jika titik-titik tersebut dihubungkan dengan kurva mulus didapat 

grafik fungsi sinus. 

X 0 
6
1  

3
1  

2
1  

3
2  

6

5    
8

7  
3
4  

2

3  ….. 

Y 0 
2
1  3

2
1  1 3

2
1  2

1  0 -
2
1  3

2
1  - 1  …… 

 

Untuk menunjukkan sifat periodik dari fungsi sinus, disini 

digambar dengan domain    22,  xyx  terlihat bahwa 

periodik fungsi sinus adalal 2 . Selain itu terlihat pula bahwa 

range fungsi sinus adalah  11  yy  dan nilai maksimun 1, 

nilai minimum 1. 

3. Grafik Fungsi Cosinus { (x , y ) │y = cos x, xD} dengan D = { x│0 ≤ 

x ≤ 2 } 

Dari grafik fungsi cosinus dapat dilihat bahwa digambar dengan 

domain    22,  xyx  bahwa periodik fungsi cosinus adalah 

2 . Selain itu terlihat pula bahwa range fungsi cosinus adalah 

 11  yy  dan nilai maksimun 1, nilai minimum 1. 

Dari identitas cos x = sin  x
2
1  kita juga dapat menggambar 

grafik cosinus dari grafik sinus dengan translasi ke kiri 
2
1  de ngan 

arah sumbu x. hal ini mudah dilihat dari gambar  di atas, yaitu dengan 

mengeser ke kiri 
2
1 dengan arah sumbu x. Dengan demikian mudah 
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diingat bahwa Periode, bentuk dan nilai maksimum atau nilai minimum 

dari fungsi cosinus sama dengan fungsi sinus. 

4. Grafik Fungsi Tangen = { (x , y )│y = tan x, xD} dengan Domain D 

= { x│- ≤ x ≤  , x ≠ - 
2
1 , x ≠ 

2
1 } 

Dari domain tersebut memberi keterangan kepada kita bahwa grafik 

tangen merupakan garis lengkung yang terputus ( diskontinu) di titik 

dimana tan 
2
1  dan tan - 

2
1  tidak didefinisikan. 

Dua garis sejajar yang mesing-masing tegak lurus sumbu x dengan 

persamaan x = - 
2
1   atau x = 

2
1  disebut asimtot. 

Untuk 0 ≤ x ≤  , Jika x → 
2
1  dari kiri maka tan x → +∞ sehingga 

disebelah kiri asimtot grafik tangen naik . Jika x → 
2
1  dari kanan, 

maka tan x→ - ∞sehingga di kanan asimtot grafik tangen menurun.  

Demikian pula dengan interval -  ≤ x ≤ 2 , x ≠ - 
2
1 , x ≠ 

2
1 , 

disebelah kiri asimtot grafik tangen naik dan disebelah kiri grafiknya 

turun. periode tangen adalah  , rangen  Ryy   sedang fungsi 

tangen tidak mempunyai nilai maksimum ataupun nilai minimum. 

5. Grafik Fungsi Cotangen = { (x , y ) │y = cot x, xD} dengan Domain 

D ={ x│-  ≤ x ≤  , x ≠  , 0 ,   } 

karena cotangen pada interval -  ≤ x ≤  , cot ( -  ) cot 0 dan cot   

tidak didefinisikan maka grafik fungsi cotangen terputus ( diskontinu 

). Asimtot fungsi cotangen adalah garis yang tegak lurus sumbu x 
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dengan persamaan x =  , x =  0 , dan x =  . periode cotangen 

adalah  , sedangkan range  Ryy   dan tidak ada nilai maksimum 

atau nilai minimum. 

6. Grafik Fungsi Secan = { (x , y ) │ y = sec x, xD} dengan Domain                           

D = { x│- 2  ≤ x ≤ 2 , x ≠ 
2

3 , 
2
1 , 

2
1 , 

2

3  } 

Asimtot secan adalah garis dengan persamaan x = 
2

3 , x = 
2
1 , 

x = 
2
1 , atau       x =  

2

3  dalam interval - 2  ≤ x ≤ 2 . Dengan 

cara yang sama yaitu dengan menggambar beberapa titik  ( x, y ) , y 

= sec x, x  D dapat digambar grafik secan dengan menghubungkan 

titik-titik teseut denga kurva mulus.  

Dari identitas sec x = 
xcos

1
dan batas nilai fungsi cosinus  

1cos1  x  maka kita dapatkan nilai 1
cos

1
atau1

cos

1


xx
. 

Sehingga batas nilai secan adalah atau1sec x 1sec x . 

7. Grafik Fungsi F(m ), m bilangan real m ≠ 0 atau m ≠ 1 

F( )melambangkan salah satu dari keenam fungsi trigonometri sudut 

 . Apabila sudut   dikali dengan sembarang bilangan real m maka 

fungsi trigonometri disini dilambangkan dengan F(m ). 

Grafik fungsi F(m ) ini dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu 

: 
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a. Jika m < 0 maka periode dari fungsi F(m ) adalah 
m

1
 kali dari 

periode F( ). 

b. Jika m > 0 maka periode dari fungsi F(m ) adalah 
m

1
 kali dari 

periode F( ). 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Secara umum, telah ada beberapa tulisan dan penelitian yang meneliti tentang 

penggunaan metode Probing-Prompting Learning yang dikaitkan dengan hasil dan 

minat belajar siswa. Namun tidak ada yang sama persis dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti. Berikut ini beberapa penelitian yang relevan dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Identitas Skripsi 

Persamaan Perbedaan 
Nama Judul Tahun 

1 Fitroh Khitotul 

Mabruroh 

Pengaruh Model 

Pembelajaran 

Teknik Probing-

Prompting 

terhadap 

Pemahaman 

Konsep dan 

Keterampilan 

Siswa Kelas VIII 

Mts Negeri 

Langkapan 

Srengat Blitar. 

2012  Menggunakan 

model 

pembelajaran 

Probing-Prompting 

 Jenis penelitian 

kuantitatif 

 

 Materi yang 

digunakan 

 Lokasi penelitian 

 Subjek penelitian 

 Pada penelitian 

tersebut 

menggunakan uji 

MANOVA. 

Sedangkan pada 

penelitian ini 

menggunakan uji 

t. 

2. Nita Puspita 

Sari 

Efektifitas Belajar 

Mengajar 

Menggunakan 

dengan Tehnik 

ProbingSiswa  

2015  Menggunakan 

metode 

pembelajaran 

Probing-

Prompting 

 Materi yang 

digunakan 

 Lokasi penelitian  

 Subjek penelitian 
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Kelas VII SMPN 1 

Sumbergempol 
 Penelitian 

kuantitatif 

 Menggunakan uji t. 

3. Iftida’ur 

Rohmah 

Pengaruh Metode 

Probing-

Prompting 

Learning Berbasis 

Teori Bruner 

Terhadap Hasil 

Belajar Materi 

Jajargenjang Siswa 

Kelas VII SMPN 2 

Sumbergempol 

Tulungagung 

2015  Menggunakan 

metode 

pembelajaran 

Probing-

Prompting 

 Penelitian 

kuantitatif 

 Menggunakan uji t. 

 Materi yang 

digunakan 

 Lokasi penelitian  

 Subjek penelitian 

4. Intan 

Kurniawati 

Pengaruh Metode 

Pembelajaran 

Probing Prompting 

terhadap 

pemahaman 

konseptual dan 

hasil belajar siswa 

pada materi 

Teorema 

Pythagoras Kelas 

VII MTsN 1 

Tulungagung 

2018  Menggunakan 

metode 

pembelajaran 

Probing-

Prompting 

 Penelitian 

kuantitatif 

 

 Materi yang 

digunakan 

 Lokasi penelitian 

 Subjek penelitian 

 Pada penelitian 

tersebut 

menggunakan uji 

MANOVA. 

Sedangkan pada 

penelitian ini 

menggunakan uji 

t. 

 

 

H. Kerangka Berpikir Penelitian 

Alur pelaksanaan pembelajaran perbandingan hasil belajar matematika antara 

siswa yang diajarkan dengan pembelajaran yang menggunakan metode Probing-

Prompting Learning berbasis alat peraga dengan siswa yang diajarkan dengan 

metode konvensional atau metode ceramah dijabarken sebagai berikut:  

Pada tahap awal pembelajaran siswa pada kedua kelas diberikan stimulus 

materi tentang trigonometri dasar, selanjutnya materi difokuskan pada materi 

persamaan trigonometri. Hal tersebut bertujuan untuk melihat kemampuan siswa 

dan mengingat kembali mengenai materi trigonometri dasar dan bisa lebih 

mendalami materi persamaan trigonometri. Setelah materi disampaikan, 
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selanjutnya peneliti memberikan perlakuan kepada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Peneliti menerapkan metode yang berbeda dalam proses belajarnya pada 

kelas yang berbeda pula. Pembelajaran dengan menggunakan Metode Probing-

Prompting Learning berbasis alat peraga diterapkan pada kelas XI MIA 3 dan kelas 

XI MIA 1 diberikan pembelajaran tanpa menggunakan metode atau hanya 

menggunakan metode ceramah. Peneliti menerapkan pembelajaran tersebut pada 

sub materi identitas trigonometri.  

Setelah pembelajaran dilaksanakan, siswa diberikan posttest untuk 

mendapatkan nilai hasil belajar. Selanjutnya hasil belajar dari kedua kelas 

dibandingkan. Perbandingan tersebut bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajar matematika dari kelas eksperimen dan kelas control, sehingga dapat 

diketahui seberapa besar pengaruh Metode Probing-Prompting Learning berbasis 

alat peraga terhadap hasil belajar siswa. 
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Berikut bagan kerangka berpikir penelitian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

Pembelajaran Matematika 

Konvensional 

Rendahnya hasil belajar 

Matematika adalah 

sesuatu yang harus 

dihafal 

Pembelajaran 

matematika dianggap 

menakutkan 

Metode Probing Prompting 

Learning 

Menarik minat siswa Meningkatkan 

partisipasi di kelas 

Meningkatkan 

kemampuan berfikir 

Meningkatkan hasil 

belajar 


