
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Kegiatan pengajaran disekolah merupakan bagian dari kegiatan pendidikan pada umumnya, 
yang secara otomatis meningkatkan anak didik kearah yang lebih baik. Bila kita amati 
keberhasilan dalam pendidikan tidaklah lepas dari kegiatan proses belajar mengajar. 
Keberhasilan dalam proses belajar mengajar biasanya diukur dengan keberhasilan siswa 
dalam memahami dan menguasai materi yang diberikan. Semakin banyak siswa yang dapat 
mencapai tingkat pemahaman dan penguasaan materi maka semakin tinggi  keberhasilan dari 
pengajaran tersebut. 

Keberhasilan belajar dapat diciptakan melalui suatu kondisi yang memungkinkan 

siswa dapat turut serta dalam proses belajar, misalnya dengan menyediakan lingkungan 

yang baik dan fasilitas belajar yang memadai. Sehingga siswa akan lebih mudah dalam 

menguasai pengetahuan yang diberikan serta dapat memanfaatkan dalam kehidupan 

dimasyarakat. Untuk mengajarkan suatu materi pelajaran perlu dikaitkan dengan materi lain 

yang ada hubungannya  dengan materi yang telah dimiliki siswa. 

Adanya  hubungan  antara materi pelajaran yang akan diberikan dengan materi  

pelajaran  yang  lain yang  telah  dimiliki  siswa   sebelumnya  akan mempertinggi nilai 

keberartian mata pelajaran bagi siswa sehingga memudahkan terjadinya transfer belajar. 

Dengan transfer belajar suatu hasil belajar tidak akan hilang begitu saja, tetapi dapat 

digunakan untuk menghadapi atau merespon permasalahan dalam situasi yang baru. Hasil 

belajar yang diperoleh disimpan dalam ingatan untuk digali kembali pada saat diperlukan 

(Roestiyah, 1989 : 36 ). 

Dalam pengajaran, guru sebagai pengelola kelas mempunyai peranan yang 

sangat penting selama proses belajar mengajar berlangsung. Aktifitas dan kreatifitas guru 

dalam menyampaikan materi merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan berhasil 

tidaknya suatu proses belajar-mengajar. Oleh karena itu guru harus mampu mengajarkan 

konsep dasar sejelas-jelasnya agar tidak terjadi kesalahan konsep. 

Pada kenyataanya di lapangan, pengajaran matematika cenderung ditujukan pada 

ketrampilan siswa mengerjakan soal. Sedangkan pemahaman konsep terhadap materi yang 



diberikan relatif sedikit waktunya dibandingkan latihan soal yang diberikan sehingga siswa 

menjadi jenuh dan akhirnya kurang berminat pada pelajaran matematika. 

Penggunaan daya pikir, daya ingat, dapat lebih dikembangkan dengan 

memperkuat pemahaman prinsip atau konsep melalui pemecahan masalah. Dengan kata lain 

dalam suatu proses pemecahan masalah diperlukan prasarat yang berupa prinsip-prinsip atau 

konsep yang menjadi dasar penyelesaian masalah tersebut. 

Siswa akan dengan mudah menghitung luas segitiga jika panjang alas dan tinggi 

alas segitiga diketahui. Namun jika yang diketahui adalah sudut dan sisi dari segitiga itu 

siswa akan mengalami kesulitan. Perbandingan trigonometri adalah salah   satu  alternatif 

pemecahan masalah ini. 

Pembahasan perbandingan trigonometri dipelajari siswa pada waktu semester 

pertama dalam buku pegangan matematika SMU untuk kelas I yang terdapat pada bab 3 

yang meliputi  perbandingan dari suatu sudut segitiga siku-siku, rumus perbandingan 

trigonometri sudut berelasi, koordinat kutub, dan identitas trigonometri, sedangkan  sub 

pokok bahasan luas segitiga diajarkan pada bab 5 pada pokok bahasan rumus-rumus segitiga 

dalam trigonometri (B.K Normandiri, 2000:46-130).   

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengungkap masalah ini dengan 

alasan dalam suatu pelajaran materi-materi prasarat merupakan modal penting untuk 

mempelajari materi berikutnya, perbandingan trigonometri merupakan alat bantu dalam 

menghitung luas segitiga jika yang diketahui sudut dan sisi dari segitiga, dan juga dari 

pengalaman penulis selama dibangku SMU mengalami kesulitan dalam menghitung luas 

segitiga jika yang diketahui sudut dan sisi dari segitiga itu. Dalam penelitian ini penulis 

mengambil judul “PENGARUH PENGUASAN MATERI TRIGONOMETRI TERHADAP 

KEMAMPUAN MENGHITUNG LUAS SEGITIGA (Pada siswa kelas I SMU Negeri I 

Ceper Klaten Tahun Ajaran 2003/2004)”. 

 

Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat diidentifikasikan suatu masalah penelitian sebagai berikut: 



1. Dalam suatu pelajaran materi-materi prasyarat merupakan 

modal penting untuk mempelajari materi berikutnya. 

2. Trigonometri merupakan alat bantu dalam menghitung luas segitiga maupun untuk 

menguasai bidang studi yang lain. 

 
Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahan maksud serta menjaga aspek efektif dan efisien  dalam 
penelitian, juga mengingat keterbatasan kemampuan, penulis akan membatasi masalah-
masalah sebagai berikut:  

1. Penguasaan materi trigonometri ditekankan pada materi 

matematika SMU kelas I semester pertama yaitu 

perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-

siku dan hubungan perbandingan trigonometri suatu 

sudut. 

2. Penelitian ditekankan pada pengaruh penguasaan materi trigonometri terhadap 

kemampuan menghitung luas segitiga yang dapat diselesaikan dengan perbandingan 

trigonometri pada siswa kelas I SMU semester pertama. 

3. Luas segitiga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah luas daerah bidang segitiga, 

dimana yang diketahui unsur-unsurnya adalah sudut dan sisi dari segitiga itu. 

Rumusan Masalah 

Dari identifikasi dan pembatasan masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan penelitian 
sebagai berikut: “Adakah pengaruh penguasan materi trigonometri terhadap kemampuan 
siswa dalam menghitung luas segitiga pada siswa  kelas I SMU Negeri I Ceper Klaten tahun 
pelajaran 2003/2004” . 

 
Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka tujuan yang 
ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penguasan 

materi trigonometri tersebut terhadap kemampuan 



menghitung luas segitiga pada siswa kelas I SMU Negeri I 

Ceper, Klaten tahun pelajaran 2003/2004. 

2. Jika ada pengaruh seberapa besar pengaruh penguasan materi trigonometri terhadap 

kemampuan menghitung luas segitiga pada siswa kelas I SMU Negeri I Ceper, Klaten 

tahun pelajaran 2003/2004. 

 
Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi Guru 

Memberikan sumbangan pemikiran kepada tenaga-tenaga pendidik khususnya guru bidang studi matematika dalam 
usaha meningkatkan proses belajar mengajar dengan memberikan gambaran yang jelas tentang pengaruh 
penguasaan materi trigonometri terhadap kemampuan menghitung luas segitiga dengan pendekatan perandingan 
trgonometri  dan pada giliranya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Bagi Peneliti Kebijakan 

Dengan mengetahui hasil penelitian ini diharapkan agar pihak sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran, 
khususnya pembelajaran matematika dengan lebih memperhatikan sarana dan prasarana belajar serta tenaga 
pengajar yang ada. 

3. Bagi Peneliti Berikut 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dan pemotifasi untuk peneliti pada mata pelajaran lain 
atau permasalahan lain yang prosedur penelitian hampir sama. 

 

Sistematika Penulisan 

 
Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang penulisan skripsi ini. Penulis mencantumkan sistematika 
penulisan skripsi sebagai berikut; 

Bagian pendahuluan skripsi, yang berisi: Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan, Halaman 
Persembahan, Halaman Moto, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Lampiran, Daftar Lampiran dan Abstrak. 

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab, yaitu : 

BAB   I  :  Pendahuluan 

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.  

BAB II  :   Landasan Teori 

Landasan teori dijabarkan dari tinjauan pustaka, tinjauan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis. 
Tinjuan pustaka memuat urian sistematis tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 
peneliti terdahuludan yang ada hubunganya dengan penelitian yang akan dilakukan. Tinjuan teori 
memuat teori-teori yang dipergunakan dalam suatu penelitian yang mengemukakan tentang proses 
belajar, transfer belajar, materi pokok bahasan trigonometri dan luas segitiga.  

BAB III :  Metode Penelitian 

Pada bab ini dijelaskan metode-metode yang digunakan dalam penelitian meliputi: tempat dan 
waktu penelitian, populasi, sampel dan sampling, variabel penelitian, teknik pengumpilan data, 
teknik uji prasarat analisis dan teknik analisa data. 

BAB IV :   Hasil Penelitian 



Pada bab ini berisi; diskripsi data, pengujian prasarat analisis, analisis data dan pengujian 
hipotesis, serta pembahasan analisis data. 

BAB V  :   Penutup 

 

Pada bab ini berisi; kesimpulan, implikasi dan saran-saran. 

Bagian akhir skripsi berupa daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




