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BAB I
PARADIGMA BARU PENDIDIKAN

A.  Pendidikan

Istilah  pendidikan  jika  dilihat  dalam  bahasa  Inggris
adalah  education,  berasal  dari  bahasa  latin  educare,  dapat
diartikan  pembimbingan  keberlanjutan  (to  lead  forth).  Maka
dapat  dikatakan  secara  arti  etimologis  adalah  mencerminkan
keberadaan  pendidikan  yang  berlangsung  dari  generasi
kegenerasi sepanjang eksistensi kehidupan manusia. 

Secara  teoritis,  para  ahli  berpendapat  pertama;  bagi
manusia  pada  umumnya,  Pendidikan  berlangsung  sejak  25
tahun  sebelum  kelahiran.  Pendapat  itu  dapat  didefinisikan
bahwa sebelum menikah, ada kewajiban bagi siapapun untuk
mendidik diri sendiri terlebih dahulu sebelum mendidik anak
keturunannya.  Pendapat  kedua;  bagi  manusia  individual,
pendidikan dimulai  sejak  bayi  lahir  dan bahkan sejak  masih
didalam kandungan. Memperhatikan kedua pendapat itu, dapat
disimpulkan bahwa keberadaan Pendidikan melekat erat pada
dan di dalam diri manusia sepanjang zaman (Suparlan, 2007).

Pembangunan bidang pendidikan secara global  dalam
dunia  terbuka  dengan  perdagangan  bebas  serta  kerja  sama
regional  memerlukan  manusia-manusia  yang  berkualitas.
Manusia yang berkualitas adalah manusia yang dapat bersaing
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dalam arti  baik dan unggul.  Di dalam persaingan diperlukan
kualitas  individu sehingga hasil  karya yang dihasilkan dapat
berkompetisi  yang  berarti  mendorong  ke  arah  kualitas  yang
semakin meningkat dan berkelanjutan. 

Banyak  negara  yang  mengakui  bahwa  persoalan
pendidikan  adalah  persoalan  yang  kompleks  untuk
diselesaikan. Akan tetapi hampir sebagian dari negara tersebut
telah  mengalami  usaha  dan  kerja  keras  dalam  memajukan
pendidikan di negaranya. Hal ini dirasakan sebab pendidikan
merupakan  tugas  negara  yang  sangat  penting.  Bangsa  yang
ingin  maju  akan  berusaha  memajukan  dan  memperbaiki
keadaan  masyarakat  dan  pendidikanlah  kunci  sukses  untuk
memajukan bangsa tersebut. 

Pendidikan  adalah  hal  yang  sangat  penting  dalam
kehidupan setiap manusia di muka bumi ini, karena pendidikan
tidak  memandang  ras,  suku,  bangsa,  maupun  agama.  Oleh
karena  itu  pendidikan  merupakan  agenda  utama  dalam
pembangunan  setiap  bangsa  di  dunia.  Maju  tidaknya  suatu
bangsa  di  tentukan  oleh  tingkat  kecerdasan  dari  manusia-
manusianya. Begitu juga bangsa indonesia yaitu menjadi salah
satu  tujuan  pembangunan  nasional  bangsa  indonesia  yaitu
mencerdaskan  kehidupan  bangsa  sesuai  dengan  amanat
pembukaan UUD 1945 alinea-4.

Di Indonesia, tujuan pendidikan nasional adalah untuk
memajukan kecerdasan bangsa. Pendidikan nasional berfungsi
untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu
kehidupan  dan  martabat  manusia  Indonesia  dalam  rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa.
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B. Paradigma Pendidikan

Badan  Standar  Nasional  Pendidikan  tahun  2010
menyatakan  bahwa  paradigma  pendidikan  nasional  sampai
2010 yang masih berdasarkan pada UU Nomor 20 Tahun 2003
tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  adalah  sebagai
pengejawantahan  tuntutan  reformasi,  untuk  memburu
ketertinggalan bangsa dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan
perkembangan dunia global. 

Renstra  Kementrian  Pendidikan  Nasional  2010-2014
mengemukakan  empat  paradigma  universal  yang  perlu
diperhatikan, yaitu:

1) Pemberdayaan Manusia Seutuhnya
Pemberdayaan manusia seutunhnya merupakan fondasi

pendidikan  yang  menyiapkan  keberhasilan  peserta  didik
sebagai  pribadi  yang  mandiri  (makhluk  individu),  elemen
sistem sosial  yang saling berinteraksi  dan saling mendukung
(makhluk  sosial)  dan  sebagai  pemimpin  bagi  terwujudnya
kehidupan yang lebih baik di muka bumi (makhluk Tuhan).

2) Pembelajaran  Sepanjang  Hayat  Berpusat  Pada  Peserta
Didik 

Pembelajaran  merupakan  proses  yang  berlangsung
seumur  hidup,  semenjak  lahir  sampai  akhir  hayat,  yang
diselenggarakan  secara  terbuka  melalui  jalur  formal,
nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik
setiap  saat,  tidak  dibatasi  oleh  usia,  tempat  dan  waktu.
Pembelajaran  dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan
Desentralisasi  menggantikan paradigma sentralisasi,  sehingga
pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat,
daerah dan masyarakat.
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3) Pendidikan Untuk Semua
Pendidikan,  minimal  pada  tingkat  pendidikan  dasar

adalah bagian hak asasi manusia dan hak setiap warga negara.
Usaha  pemenuhannya  harus  direncanakan  dan  dijalankan
sebaik  mungkin.  Pemenuhan  atas  hak  untuk  mendapatkan
pendidikan  dasar  yang  bermutu  merupakan  ukuran  keadilan
dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi
investasi  sumber  daya  manusia  yang  diperlukan  untuk
mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Hak untuk
mendapatkan pendidikan dasar sebagai  pemenuhan hak asasi
manusia  telah  menjadi  komitmen  global.  Oleh  karena  itu,
program  pendidikan  untuk  semua  yang  inklusif
diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan
informal  dengan  sistem  pendidikan  terbuka  dan  demokratis
serta  berkesetaraan  gender  agar  dapat  menjangkau  mereka
yang  berdomisili  di  tempat  terpencil,  serta  mereka  yang
mempunyai kendala ekonomi dan sosial.

4) Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau
Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B)

Pendidikan  menghasilkan  manusia  berakhlak  mulia
yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia seperti  itu
memenuhi  kebutuhannya  dengan  memperhatikan  kebutuhan
generasi  saat  ini  dan  generasigenerasi  yang  akan  datang
(keberlanjutan  intergenerasional).  Paradigmna  ini  mengajak
manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan planet bumi dan
keberlanjutan  keseluruhan  alam  semesta.  Pendidikan  harus
menumbuhkan  pemahaman  tentang  pentingnya  keberlanjutan
dan  keseimbangan  ekosistem,  yaitu  pemahaman  bahwa
manusia  adalah  bagian  dari  ekosistem.  Pendidikan  harus
memberikan  pemahaman  tentang  nilai-nilai  tanggungjawab
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sosial  dan natural  untuk memberikan gambaran pada peserta
didik,  bahwa  mereka  adalah  bagian  dari  sistem sosial  yang
harus bersinergi dengan manusia lain, dan bagian dari sistem
alam yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya.
Dengan  nilai-nilai  itu  maka  akan  muncul  pemahaman  kritis
tentang lingkungan.

Perubahan  sosial  dan  kebudayaan  khususnya
Pendidikan  dipengaruhi  oleh  pesatnya  perkembangan
globalisasi dan percepatan perkembangan dan kemajuan ilmu
pengetahuan  dan teknologi.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan
pembaruan khususnya pada sektor Pendidikan. Pendidikan di
Indonesia  sudah  harus  melakukan  pembaruan  yang  target
luarannya  berfokus  pada  pemanfaat  ilmu  pengetahuan  masa
depan.

Menurut (Tirtaraharja,  2000), karakteristik masyarakat
masa depan adalah:

1) Kecenderungan globalisasi yang semakin kuat.
2) Perkembangan Iptek yang makin cepat.
3) Perkembangan  arus  informasi  yang  semakin  padat  dan

cepat.
4) Kebutuhan/tuntutan peningkatan layanan profesional dalam

berbagai aspek kehidupan.
Tuntutan global tersebut saat ini sudah mulai dirasakan

dampaknya. Teknologi telekomunikasi yang menyebabkan arus
informasi  yang  cepat,  mobilitas  yang  tinggi  sehingga  tidak
adalagi jarak yang dirasa jauh dengan adanya transportasi yang
lancar dan modern. Selain itu, perkembangan sosial, ekonomi,
budaya diera globalisasi  ini  secara bertahap akan menggring
individu  yang  ada  di  dalamnya  untuk  terus  meningkatkan

MODEL KKE   | 5



potensinya. Individu yang tidak meningkatkan potensinya akan
tertinggal dan terbelakang.

Peningkatan kualitas individu tidak akan optimal tanpa
adanya dukungan dari sistem yang dibangun oleh pemerintah.
Pemerintah  suatu  negara  memegang  peranan  penting  sebaga
pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan terbaik untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor.

Pesatnya perkembangan global ini merupakan peluang
besar  untuk  mengembangkan  potensi  masyarakat  melalui
Pendidikan.  Oleh  karena  itu  Pendidikan  di  Indonesia  harus
memiliki  visi  yang  jelas  untuk  menghasilkan  Sumber  Daya
Manusia  berkualitas.  Sidi  (2001)  menawarkan  empat  visi
pendidikan yang harus diterapkan untuk menghasilkan manusia
yang  berkualitas.  Pertama,  kita  hendaknya  mengubah
paradigma  teaching  menjadi  learning  (mengajar  menjadi
belajar). Dalam paradigma ini, peserta didik tidak lagi disebut
siswa  (pupil)  tetapi  pebelajar  (leaner).  Jadi  peserta  didik
belajar menyatakan pendapatnya dengan kritis atau bagaimana
ia  berpikir  (learning to  think).  Kedua,  belajar  untuk berbuat
(learning  to  do).  Jadi  target  yang  ingin  dicapai  adalah
keterampilan peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah
(how  to  solve  the  problem).  Ketiga,  belajar  hidup  bersama
(learning to lire together). Jadi, pendidikan berorientasi pada
pembentukan  peserta  didik  yang  mampu  menyesuaikan  diri
dalam  masyarakat  yang  terdiri  atas  berbagai  latar  belakang
sosial. Di sinilah peserta didik diarahkan untuk mengenal nilai-
nilai  seperti,  HAM,  perdamaian,  toleransi,  dan  pelestarian
lingkungan  hidup.  Keempat,  belajar  menjadi  diri  sendiri
(learning  to  be).  Visi  ini  beorientasi  pada  usaha  untuk
menghasilkan manusia yang mandiri, memiliki harga diri, dan
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tidak  hanya  mengharapkan  materi  dan  kedudukan.  Kelima,
metode  pengajaran  harus  membentuk  suasana  yang
mengaktifkan  potensi  emosional,  agar  otak  kanan  terbuka
sehingga daya pikir intuitif dan holistik dapat terangsang untuk
belajar.

Untuk  mewujudkan  semua  itu,  pemerintah  harus
mengintegrasikan kurikulum yang sudah disusun sebelumnya
dengan  kebutuhan  zaman.  Kurikulum  selayaknya  disusun
berbasis teknologi tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya dan
karakter  bangsa.  Dengan  demikian  Kurikulum yang  disusun
tersebut mampu menghasilkan luaran yang berkualitas dan siap
pakai di dunia kerja.
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BAB II
INTEGRASI KECERDASAN

EMOSIONAL DALAM
PEMBELAJARAN

A. Definisi Kecerdasan Emosional

Cooper  dan  Sawaf  (2001)  menyatakan  bahwa
kecerdasan  emosional  adalah  sumber  energi  yang  bersifat
batiniah, baik atau buruknya emosi sudah ada sejak lahir yang
membedakannya adalah apa yang diperbuat dengan energi dan
emosi.  Artinya bahwa emosi pada dasarnya adalah dorongan
untuk  bertindak,  dimana  timbul  seketika  untuk  mengatasi
masalah  yang  dapat  dipelihara  dan  dikendalikan  secara
berangsur-angsur  ke  arah  yang  lebih  baik.  Kecerdasan
emosional merupakan kekuatan seorang pemimpin pada saat ia
memengaruhi orang lain.

Selanjutnya,  menurut  Cooper  dan  Sawaf:  “Emotional
intelligence  is  ability  to  fell  understand,  and  implement  of
power and emotional sensitivity actively as sources of energies,
information, connections and influences that have humanity”.
Artinya  kecerdasan  emosional  adalah  memiliki  kemampuan
untuk merasakan dan memahami implementasi  kekuasan dan
menggunakan  emosinya  secara  aktif  dan  sensitif
menjadikannya sebagai sumber energi, membangun informasi,
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membina  hubungan  yang  saling  memengaruhi  dengan
sesamanya.

Kecerdasan  emosional  menurut  Law  dan  Glover:
“emotional  literacy,  emotional  fitness,  emotional  depth,  and
emotional  alchemy”  merupakan  model  empat  batu  penjuru
dapat menjadikan seseorang yang efektif.    Hal ini  memiliki
pengertian  seorang  yang  efektif  akan  menghasilkan  sebuah
gagasan  yang memiliki  etos  kerja  yang baik.  Juga  memiliki
kemampuan  untuk  beradaptasi  dengan  kondisi  lingkungan
bersama  tim.  Menjadi  hal  yang  positif  dalam  kehidupan,
bermanfaat  untuk meningkatkan cara  kerja  dalam kehidupan
sehari-hari yang meliputi kecakapan emosional dan sosial.

Gambaran  tentang  konsep  kecerdasan  emosional  di
atas,  dapat  diarti-sistematiskan  bahwa  kecerdasan  emosional
mencakup  sumber  energi  yang  bersifat  batiniah,  baik  atau
buruknya emosi sudah ada sejak lahir  yang membedakannya
adalah;  1)  apa  yang  diperbuat  dengan  energi  dan  emosi;  2)
memiliki  kemampuan  untuk  merasakan  dan  memahami
implementasi  kekuasan  dan  menggunakan  emosinya  secara
aktif  dan  sensitif;  3)  menjadikannya  sebagai  sumber  energi,
membangun  informasi,  membina  hubungan  yang  saling
memengaruhi  dengan  sesamanya;  4)  memiliki  pengertian
seorang yang efektif akan menghasilkan sebuah gagasan yang
memiliki etos kerja yang baik; 5) memiliki kemampuan untuk
beradaptasi dengan kondisi lingkungan bersama tim; 6) mampu
berkarya  atau  melahirkan  ide,  gagasan;  7)  mematuhi  atasan
atau  mendengar  perintah  atasan;  8)  bernegosiasi  atau
melakukan kerjasama yang baik dengan tim kerja; 9) memiliki
strategi dalam mengelola orang lain dan 10) menjadi hal yang
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positif dalam kehidupan, bermanfaat untuk meningkatkan cara
kerja dalam kehidupan sehari-hari.

Dari pengertian ini, maka kecerdasan emosional adalah
kemampuan membaca diri sendiri dan orang lain sehingga ia
dapat menempatkan diri dalam situasi orang lain dan sekaligus
dapat  mengendalikan  dirinya  sendiri,  sehingga  mampu
mengatur setiap aksi dan reaksi secara terkontrol melalui (1)
pengendalian diri, (2) semangat, (3) ketekunan, (4) kepribadian
yang baik  dan sopan yang membawanya kepada kesuksesan
dalam menjalankan kehidupan sehari-hari atau di tempat kerja.
Kemudian,  mampu menerapkan keterampilannnya mengelola
pekerjaan dengan efektif. 

Shapiro  (1999)  mengemukakan  bahwa  istilah
"kecerdasan  emosional"  pertama  kali  diperkenalkan  oleh
psikolog  Peter  Salovey  (1990)  dari  Harvard  University  dan
John  Mayer  dari  University  of  New  Hampshire.  Mereka
menjelaskan  kualitas  emosional  yang  penting  bagi
keberhasilan.  Kualitas  kualitas  tersebut  antara  lain:  empati,
disukai orang lain, mengungkapkan dan memahami perasaan,
kemampuan  memecahkan  masalah  pribadi,  mengendalikan
amarah, ketekunan, kemandirian, kesetiakawanan, kemampuan
menyesuaikan diri, keramahan, dan sikap hormat.

Seorang profesor di Brown University, Willian Damon
(dalam  Shapiro,  1997)  dengan  tegas  menerangkan  bahwa
penelitian  ilmiah  mempunyai  potensi  besar  untuk  membantu
seseorang  memperbaiki  nilai  nilai  moral  anak.  Sedang
Goleman  (dalam  Hermaya,  1996)  menyatakan  bahwa
kecerdasan  emosional  menyumbangkan  lebih  besar  pada
kesuksesan  dalam  kehidupan  dari  pada  kecerdasan
intelektual/rasional.  Secara  analitis,  Goleman  (2000)
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mengemukakan  aspek-aspek  kecerdasan  emosional  atau
Emotional  Intelligence  (EI).  Aspek-aspek  Kecerdasan
Emosional diuraikan sebagai berikut:

1) Kesadaran  diri  emosional  meliputi:  perbaikan  dalam
mengenali dan merasakan emosinya sendiri, lebih mampu
memahami  penyebab  perasaan  yang  timbul,  mengenali
perbedaan  perasaan  dan  tindakan.  Mengelola  emosi
meliputi: toleransi yang lebih tinggi terhadap frustasi dan
pengelolaan  amarah,  berkurangnya  ejekan  verbal,
perkelahian  dan  gangguan  di  ruang  kelas,  lebih  mampu
mengungkapkan  amarah  dengan  tepat,  tanpa  berkelahi,
berkurangnya  larangan  masuk  sementara  dari  skorsing,
berkurangnya  perilaku  agresif  atau  merusak  diri  sendiri,
perasaan yang lebih positif tentang diri sendiri, sekolah dan
keluarga,  lebih  baik  dalam  menangani  ketegangan  jiwa,
berkurangnya  kesepian  dan  kecemasan  dalam  pergaulan.
Memanfaatkan  emosi  secara  produktif  meliputi:  lebih
bertanggung  jawab,  lebih  mampu  memusatkan  perhatian
pada  tugas  yang  dikerjakan,  kurang  impulsif,  lebih
menguasai diri. 

2) Empati, membaca emosi meliputi: lebih mampu menerima
sudut  pandang  orang  lain,  memperbaiki  empati  dan
kepekaan terhadap perasaan orang lain,  lebih baik dalam
mendengarkan orang lain. 

3) Membina  hubungan  meliputi:  meningkatkan  kemampuan
menganalisis dan memahami hubungan, lebih baik dalam
menyelesaikan  perfikaian  dan  merundingkan
persengketaan,  lebih baik dalam menyelesaikan persoalan
yang  timbul  dalam  hubungan,  lebih  tegas  dan  terampil
dalam berkomunikasi,  lebih  populer  dan  mudah  bergaul,
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bersahabat  dan  terlibat  dengan  teman  sebaya,  lebih
dibutuhkan  oleh  teman  sebaya,  lebih  menaruh  perhatian
dan tenggang rasa terhadap orang lain, lebih mementingkan
kepentingan sosial dan selaras dalam kelompok, lebih suka
berbagi  rasa,  bekerja  sama,  dan  suka  menolong,  lebih
demokratis dalam bergaul.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kecerdasan
Emosional adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri
sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri
sendiri,  kemampuan mengelola  emosi  dengan baik  pada  diri
sendiri  dan  hubungannya  dengan  orang  lain.  Kecerdasan
emosional  mencakup  kemampuan  kemampuan  yang  berbeda
dan  saling  melengkapi  dengan  kemampuan  kognitif  murni
yang  telah  lebih  dahulu  dikenal,  yaitu  kecerdasan
akademik/intelektual/rasional (IQ). Meskipun IQ tinggi, tetapi
EI  rendah,  biasanya  tidak  banyak  membantu  dalam  hampir
semua aspek kehidupan. IQ dan EI mengungkapkan aktivitas
aktivitas yang berbeda dalam otak.  IQ didasarkan pada kerja
neokorteks,  yakni  suatu  lapisan  yang  dalam  evolusi
berkembang  paling  akhir  di  bagian  atas  otak.  Adapun  pusat
pusat  emosi  berada  di  bagian  otak  lebih  dalam yang secara
evolusi berkembang lebih dulu. Kerja kerja otak pada bagian
inilah yang mempengaruhi EI. Namun demikian aktivitas pusat
pusat emosi tersebut tetap selaras dengan aktivitas kerja pusat
pusat intelektual. 

Cooper  dan  Sawaf  (2001)  mengemukakan  bahwa
sebagian di antara manusia beruntung karena dikarunia baik IQ
maupun EI yang memadai.  EI dan IQ saling melengkapi,  EI
menyulut  kreativitas,  kolaborasi,  inisiatif,  dan  transformasi,
sedangkan  IQ  berfungsi  mengatasi  dorongan  dorongan  yang
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keliru. IQ menyelaraskan antara tujuan dengan proses, antara
teknologi  dengan  sentuhan  manusiawi.  EI  juga  merupakan
kekuatan  penggerak,  sebab  nilai  nilai  dan  watak  dasar
seseorang dalam hidup ini tidak berakar pada IQ tetapi pada EI.

Peffer (dalam Cooper dan Sawaf, 2001) mengemukakan
bahwa dalam abad  informasi  ini,  urutan  sifat  individu  yang
menandai  kekuasaan  dan  kewibawaan  dimulai  dari
karakteristik  semacam  energi,  kekuatan,  daya  tahan  dan
stamina, semua ini termasuk aspek EI. Jadi bukan dimulai dari
aspek IQ berupa kejeniusan atau kecerdasan intelektual. Orang
orang  yang  memiliki  EI  tinggi  sangat  berpotensi  untuk
mencapai  kecerdasan  mental  yang  lebih  tinggi,  yaitu
kecerdasan  ruhaniah  atau  kecerdasan  spritual  atau  Spiritual
Quotient  (Zohra  dan  Marshall,  (2000)  atau  trancendental
intelligence  (Tasmara,  2001).  Goleman  (1999)  menyatakan
bahwa pada tingkatan ini seseorang memiliki kemampuan:

1) Sadar  akan  kekuatan  kekuatan  dan  kelemahan
kelemahannya.

2) Menyempatkan  diri  untuk  merenung  dan  belajar  dari
pengalaman. 

3) Terbuka  terhadap  umpan  balik  yang  tulus,  bersedia
menerima  perspektif  baru,  selalu  berhasrat  belajar  untuk
mengembangkan diri.

4) Mampu  menunjukkan  rasa  humor  dan  bersedia  menatap
diri sendiri dengan perspektif yang lebih luas.

Kecerdasan  kecerdasan  seperti  IQ,  EI,  dan  SQ  pada
individu individu tertentu akan menjadi kecerdasan yang lebih
kompleks,  yaitu  kecerdasan  ganda  (Multiple  Intelligence),
suatu istilah yang diperkenalkan oleh Gardner (1993).
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Kecerdasan  emosional  menurut  Schein  harus  dilihat
secara  berurutan  sesuai  dengan  jenjangnya  yaitu:  1)
kemampuan  dalam  persepsi  penilaian  dan  pengekspresian
emosi; 2) kemampuan mengakses atau menggerakkan perasaan
sesuai  kebutuhan  untuk  dapat  memfasilitasi  pemahaman
terhadap diri sendiri dan orang lain. 3) kemampuan memahami
berbagai emosi dan pengetahuan yang terkait. 4) kemampuan
mengatur  berbagai  emosi  untuk  pengembangan  emosi  dari
intelektual  yang  lebih  baik.  Kecerdasan  emosional
memengaruhi  kepuasan  seseorang,  dimana  setiap  aspek
kemampuan  ini  termasuk  secara  refresentatif  dan  jika
kemampuan yang lain dintegrasikan akan dapat meningkatkan
kepuasannya dalam melakukan pekerjaan. 

Daniel  Goleman  menggambarkan  tentang  IQ  sebagai
berikut: At best, IQ contributes about 20 percent to the factors
that determine life success, which leaves 80 percent to others
forces 61.  Artinya kecerdasan intelektual memberi kontribusi
20 persen,  sedangkan faktor-faktor  yang membuat  seseorang
sukses  dalam  kehidupan  dimana  dia  berada  80  persen
dipengaruhi  faktor  lainnya.  Menurut  Daniel  Goleman:
kecerdasan emosional yang memperluas kemampuan tersebut
dalam  lima  aspek:  yaitu;  (1)  mengenali  emosi  diri,  (2)
mengelola  emosi,  (3)  memotivasi  diri,  (4)  mengenali  emosi
orang lain, (5) membina hubungan.

Berdasarkan  urutan  dan  jenjangnya,  serta  aspek
kecerdasan emosional tersebut di atas, maka secara komparatif
dapat  dijelaskan  bahwa  kecerdasan  emosional  merupakan
kemampuan seseorang berinovasi yang bersinergi dengan tim
kerja untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok secara
bersama-sama; keterampilan  kecerdasan emosional  seseorang
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menyangkut keterampilan dalam mengelola diri dan orang lain;
keterampilan  sosial  kecerdasan  emosional  sebagai
keterampilan  dalam mengelola  hubungan kerja  dan  interaksi
dalam  dinamika  kehidupan  lainnya.  Disini,  seseorang  tidak
cukup hanya memiliki perasaan tapi dituntut juga untuk belajar
mengakui,  menghargai  perasaan  diri  sendiri,  perasaan  orang
lain  dalam menerima  pendapat  dengan  baik  dan  tepat.  Jika,
kecerdasan  emosional  dikaitkan  dengan  kehidupan  modern,
maka kecerdasan emosional memegang peranan penting untuk
keberhasilan  karir  seseorang,  dalam  arti  luas  sangat
berpengaruh kepada kesuksesan menjalani  kehidupan. Dalam
keadaan  normal,  aktivitas  rutin  emosi  seseorang  tidak  dapat
dicermati.  Namun  emosi  dapat  muncul  dan  dicermati  dari
ekspresi  wajah,  tekanan  suara,  mimik  muka,  bahasa  tubuh.
Ekspresi  emosi  ini,  dapat  dilihat  ketika  terjadi  hubungan
dengan orang lain dan saling membutuhkan satu dengan yang
lainnya.

Menurut  Ginanjar:  Kecerdasan  emosi  (emotional
intelligence) kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan
perasaan orang lain, kemampuan mengelola emosi dengan baik
pada  hubungan  dengan  orang  lain.  Artinya  kecerdasan
emosional sebagai suatu serangkaian kemampuan, kompetensi,
dan  kecakapan  non kognitif  yang  memengaruhi  kemampuan
seseorang  berhasil  di  dalam  melaksanakan  tugas.  Mengatasi
tuntutan dan tekanan lingkungan, menyesuaikan diri terhadap
orang-orang  disekitar  guna  mencapai  tujuan.  Mengendalikan
perasaan secara mendalam sehingga membantu perkembangan
emosi dan intelektual secara positif.

Berdasarkan beberapa pengertian kecerdasan emosional
yang  dikemukakan  di  atas,  maka  jelaslah  sudah  bahwa;  1)
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kompetensi emosional dengan kemampuan untuk membangun
dan  mengelola  emosi  sesuai  situasi;  2)  kecerdasan  dengan
kemampuan  dalam  tubuh,  dan  3)  kecerdasan  emosi  dengan
kemampuan  mengenali  perasaan  kita  sendiri  dan  perasaan
orang  lain.  Hal  ini,  menunjukkan  perasaan  seseorang  secara
umum  tercermin  dari  kecerdasan  emosionalnya  dan
dipengaruhi  elemen  fisiologis  dan  kognitifnya.  Misalnya
perasaan senang, putus asa dan sedih semua manusia pernah
mengalaminya. Kemampuan mengontrol emosi ini tergantung
pada kemampuan seseorang di dalam menjaga perilaku yang
tidak  berlebihan  atau  setiap  individu  memiliki  mengatur
emosinya,  agar  tidak  mendapat  cemooh  dari  orang-orang
sekitar.

B. Teori Pendukung Pembelajaran

1. Teori Konstruktivisme

Menurut  Slavin  (1994)  ”Constructivist  approaches  to
teaching  emphaszed  top-down  rather  than  bottom-up
instruction. Top-down means that student begin with complex
or discover (with teacher’s guidance) the basic skills required.”
Pada  kutipan  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  pendekatan
konstruktivis  dalam  pembelajaran  lebih  menekankan  pada
pembelajaran  yang  diawali  dengan  masalah  yang  bersifat
kompleks, kemudian dengan arahan guru, siswa memecahkan
masalah  dengan  menggunakan  keterampilan-keterampilan
dasar yang diperlukan.

Kata kerja “to construct” berasal dari bahasa latin “con
struere” artinya menyusun atau membentuk struktur. Menurut
Mahoney (2003) bahwa, konsep utama kontsruktivime adalah
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proses  membangun struktur secara berkelanjutan.  Lima tema
yang mendasar keanekaragaman teori untuk mengekspresikan
konstruktivisme, yaitu 1)  active agency,  2)  order,  3)  self,  4)
social-symbolic  relatedness,  and  5)  lifespan  development
(Mahoney,  2003).  Pengalaman  manusia  melibatkan  aktivitas
pe-rantara  yang  aktif  secara  berkesinambungan.  Dalam
penyusunan  dan  pengorganisasian  pengetahuan  melibatkan
pemaknaan  arti  dan  proses  emosional,  konstruktivisme
memandang bahwa pengorganisasian pola pengalaman dalam
diri  manusia  pada  da-sarnya berulang (self  referent).  Hal  ini
menunjukkan  bahwa  pengalaman/pengetahuan  manusia
bukanlah  sesuatu  hal  yang  terisolasi.  Pengalaman  manusia
tumbuh dan berkembang secara saling terkait dan manusia itu
sendiri tidak dapat terpisahkan dari lingkungan, dan orang lain
disekitarnya.

Konstruktivisme pada dasarnya merupakan sebuah teori
tentang  batas-batas  pengetahuan  manusia,  dengan  suatu
keyakinan bahwa semua pengetahuan harus merupakan produk
dari  tindakan  kognitif  masing-masing  individu.  Kita  meng-
konstruk  pemahaman  melalui  pengalaman,  dan  pengalaman
tersebut sangat dipenga-ruhi oleh lensa kognitif kita (Confrey,
1990).  Van  Glasersfeld  (Suparno,  1997)  menyatakan  bahwa,
dalam  mengkonstruksi  pengetahuan,  kontruktivisme  tidak
bertujuan untuk mengerti realita, tetapi lebih ditujukan untuk
melihat bagaimana kita menjadi tahu akan sesuatu. Gambaran
seseorang tentang dunia tidaklah statis, persepsi kita dapat dan
memang  berubah.  Dengan  mengkordinasikan  berbagai
konstruksi  dari  input  syaraf  menjadi  refleksi  mediatif,  kita
dapat  menyesuaikan  diri  dengan  ber-bagai  perubahan  dan
memunculkan inisiatif.
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Hal  yang  esensial  dari  pandangan  konstruktivisme
adalah pengetahuan tidak di-terima secara pasif, pengetahuan
tidak boleh ditransfer begitu saja, melainkan di-interpretasikan,
dibangun secara aktif oleh individu. Manusia mengkonstruksi
pengetahuan  mereka  melalui  interaksinya  dengan  objek
fenomena,  dan  lingkungan-nya.  Pembelajaran  diawali  dari
pemberian  masalah  kompleks,  kemudian  guru  mem-beri
kemudahan dengan jalan  memberi  kesempatan  kepada siswa
untuk menemukan sendiri, membelajarkan siswa menjadi sadar
dan secara menggu-nakan strategi belajarnya semdiri, sehingga
siswa dapat menemukan bagian-bagian dari keterampilan dasar
yang dituntut.

Menurut  Wilson  (1997),  konstruktivisme  lebih
merupakan  suatu  filsafat  dan  bukan  strategi.  Hal  ini  senada
dengan  pendapat  Airasian  dan  Walsch  (Rakes,  et  al,  1999)
bahwa konstruktivisme merupakan penjelasan filosofi tentang
sifat  dasar  pengetahuan.  Ini  merupakan  suatu  teori  tentang
bagaimana  siswa  belajar.  Konstruktivisme  didasarkan  pada
asumsi bahwa orang menciptakan pengetahuan sebagai suatu
hasil dari interaksi di antara pengetahuan atau keyakinan yang
ada dengan pengetahuan baru.

Menurut  Doolittle & Camp (1999),  ada 3 (tiga) jenis
konstruktivisme, yaitu sebagai berikut.

1) Konstruktivisme Kognitif

Konstruktivisme  ini  dimotori  oleh  Anderson,  Mayer,
dan  lain-lain.  Konstruktisme  kognitif  dihubungkan  dengan
pemrosesan  informasi  dan  komponen-komponen  proses
kognisi. Di dalam konstruktivisme ini, ada 2 (dua) prinsip yang
ditekankan  yaitu  bahwa  perolehan  pengetahuan  merupakan
proses adaptif, dan juga merupakan hasil dari keaktifan kognisi
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individu.  Dalam  perspektif  ini,  belajar  difokuskan  pada:  1)
prosedur  atau  proses  belajar,  2)  bagaimana  cara
merepresentasikan atau menyimbolkan materi  yang dipelajari
dalam pikiran (mind), dan 3) bagaimana representasi tersebut
diorganisasikan di dalam pikiran.

2) Konstruktivisme Radikal

Konstruktivisme  ini  dimotori  oleh  Piaget  dan  Von
Glaserfeld.  Menurut  konstruktivisme  ini,  perolehan
pengetahuan  merupakan  proses  adaptif  yang  dihasilkan  dari
kesadaran  aktif  individual  seseorang,  mengubah
(menerjemahkan) pengalaman berdasarkan pikiran, dan bukan
pikiran yang merefleksikan beberapa kenyataan eksternal.

3) Konstruktivisme sosial

Konstruktivisme ini dimotori oleh Vygotsky dan Cobb.
Menurut  Prawatt  & Floden,  konstruktivisme sosial  berada di
antara  transmisi  dari  realitas  dan  konstruktivisme  radikal.
Konstruktivisme  ini  menekankan  bahwa  pengetahuan
merupakan hasil dari interaksi sosial. 

Di  dalam pendidikan,  perkembangan kognitif  seorang
anak  sebagian  besar  ber-gantung  pada  seberapa  jauh  anak
tersebut  memanipulasi  dan  aktif  berinteraksi  dengan
lingkungannya. Pengajar perlu menciptakan lingkungan belajar
yang kondusif bagi anak didiknya (Woolfolk, 1993). 

Pandangan  konstruktivis  tentang  pembelajaran
menyatakan bahwa para siswa diberi kesempatan agar secara
sadar menggunakan strateginya sendiri dalam belajar, dan guru
membimbing siswa ke tingkat pengetahuan yang lebih tinggi
(Slavin,  1994).  Siswa  harus  mengkonstruksi  pengetahuan
dalam pikiran  mereka  sendiri.  Dalam pembelajaran,  (Slavin,
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1994)  menyarankan  agar  siswa  secara  rutin  bekerja  dalam
kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk saling membantu
memecahkan masalah-masalah.  Penekanan dari  pembelajaran
kelompok tersebut  terletak pada interaksi  sosial,  penggunaan
kelompok-kelompok  yang  sederajat,  dan  keanggotaan  yang
heterogen.

Prinsip-prinsip  dalam  pembalajaran  yang  berpaham
kontruktivis,  di  antaranya  adalah:  1)  pengetahuan  dibangun
oleh  siswa  sendiri  baik  secara  personal  maupun  sosial;  2)
pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru ke
siswa;  3)  siswa  aktif  menkonstruksi  terus-menerus  sehingga
selalu terjadi perubahan konsepsi menuju ke konsep yang lebih
rinci, lengkap, serta sesuai dengan konsep ilmiah; dan 4) guru
sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses
konstruksi siswa berjalan mulus (Suparno, 1997)

Untuk  itu,  aktivitas  siswa  dalam  kegiatan  belajar
merupakan unsur pokok untuk mencapai keberhasilan belajar
siswa  tersebut.  Sesuai  dengan  paham  konstruktivis,  belajar
merupakan  kegiatan  aktif,  dengan siswa membangun  sendiri
pengetahuannya.  Siswa sendiri  yang bertanggung jawab atas
hasil belajarnya.

Berkaitan  dengan  belajar  kelompok,  Von  Glasefeld
(Suparno,  1997)  menjelaskan  tentang  bagaimana  pengaruh
konstruktivisme  terhadap  belajar  dalam  kelompok.  Dalam
kelompok belajar  siswa harus  mengungkapkan bagaimana ia
melihat  persoalan  dan  apa  yang  akan  dibuatnya  dengan
persoalan  itu.  Ini  merupakan  salah  satu  jalan  untuk
menciptakan refleksi yang menuntut kesadaran akan apa yang
sedang  dipikirkan  dan  dilakukan.  Selanjutnya  ini  akan
memberikan kesempatan kepada seseorang untuk secara aktif
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membuat abstraksi. Usaha menjelaskan sesuatu kepada kawan-
kawan justru  membantu  untuk melihat  sesuatu  dengan lebih
jelas  dan  bahkan  melihat  inkonsistensi  pandangan  mereka
sendiri.

Dari pendapat di atas berarti komunikasi antara anggota
kelompok  belajar  merupakan  salah  satu  keterampilan  yang
penting  untuk  menunjang  keberhasilan  dalam  belajar
kelompok.  Di  samping  itu  juga  dapat  melatihkan  karakter
dengan melibatkan kecerdasan emosional, perilaku sosial siswa
dalam  kelompok.  Salah  satu  model  pembelajaran  yang
berorientasi  interaksi  sosial  adalah  Model  PMK2E.
Pelaksanaan  Model  PMK2E  tersebut  menerapkan  paham
konstruktivis,  yakni  dapat membuat  siswa saling berinteraksi
menyelesaiakn  tugas-tugas  yang  sulit  dan  dapat  saling
memunculkan  strategi-strategi  pemecahan  masalah  yang
efektif. Konstruktivisme dalam Model PMK2E dapat membuat
siswa  menjadi  lebih  mudah  menemukan  dan  memahami
konsep-konsep  yang  sulit  apabila  mereka  dapat  saling
mendiskusikan masalah-masalah yang mereka hadapi dengan
temannya.

2. Teori Bruner

Menurut  Bruner  (dalam  Syah,  2000),  dalam
pembelajaran  siswa  menempuh  tiga  tahap  yaitu,  (1)  tahap
informasi  (penerimaan  materi),  (2)  tahap  transformasi
(pengubahan materi), dan (3) tahap evaluasi (penilaian materi).

Pada  tahap  informasi,  siswa  yang  sedang  belajar
memperoleh  sejumlah  keterangan  mengenai  materi  yang
sedang  dipelajari.  Dari  informasi  tersebut  ada  diantaranya
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merupakan  informasi  yang  benar-benar  baru  bagi  siswa.
Disamping  itu  ada  pula  informasi  yang  sifatnya  menambah
atau  memperdalam  pengetahuan  yang  sudah  demikian
sebelumnya.

Pada tahap transformasi siswa menganalisis  informasi
yang diperoleh lalu diubah dan ditransformasi menjadi bentuk
abstrak untuk selanjutnya digunakan pada hal-hal yang lebih
luas.

Pada  tahap  evaluasi,  informasi  yang  diterima  siswa
yang  telah  ditransformasi  tadi  menjadi  bentuk  yang  abstrak,
dimanfaatkan  untuk  memahami  gejala-gejala  lain  dan  untuk
memecahkan masalah.

Bruner  menjelaskan  bahwa  pengetahuan  itu  dapat
diinternalisasikan dalam pikiran,  maka pengetahuan itu dapat
dipelajari dalam tiga tahap yaitu:

1) Tahap Enaktif 

Pada tahap ini pengetahuan dipelajari secara aktif dengan
menggunakan  benda-benda  konkret  atau  situasi  nyata.
Contoh:  Kita  ingin  mengenal  konsep  simetri  lipat,  kita
dapat menggunakan sebuah kertas karton berbentuk sebuah
bangun datar yang dibagi menjadi dua bagian sama besar
dan sama bentuknya.

2) Tahap Ikonik

Pada tahap ini pengetahuan dipresentasekan dalam bentuk
bayangan  visual  atau  gambar  yang  menggambarkan
kegiatan  konkret  yang  terdapat  pada  tahap  enaktif.
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3. Teori Piaget

Salah  satu  teori  yang  mendasari  paham konstruktivis
adalah  teori  Piaget.  Piaget  menyatakan  bahwa  anak
membangun  sendiri  skemanya  serta  membangun  konsep-
konsep  melalui  pengalaman-pengalamannya.  Implikasi  dari
teori Piaget di dalam paham konstruktivis terletak pada peran
guru sebagai fasilitator bukan sebagai pemberi informasi. 

Penerapan  teori  Piaget  dalam  pembelajaran
sebagaimana  diungkapkan  Slavin  (1994)  adalah  sebagai
berikut: 

1) Memusatkan perhatian kepada berpikir atau proses mental
anak, bukan sekedar yang digunakan anak sehingga sampai
pada  jawaban  tersebut.  Pengalaman-pengalaman  belajar
yang  sesuai  dikembangkan  dengan  memperhatikan  tahap
kognitif siswa yang mutakhir, dan hanya jika guru penuh
perhatian  terhadap  metode  yang  digunakan  siswa  untuk
sampai pada kesimpulan tertentu, barulah dapat dikatakan
guru  berada  dalam posisi  memberikan  pengalaman  yang
dimaksudkan.

2) Mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan
keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Di dalam
kelas,  penyajian  pengetahuan  tidak  mendapat  penekanan,
melainkan  anak  didorong  untuk  menemukann  sendiri
pengetahuan  itu  melalui  interaksi  spontan  dengan
lingkungannya.  Oleh  karena  itu,  guru  dituntut  untuk
mempersiapkan  beraneka  ragam  kegiatan  yang
memungkinkan anak melakukan kegiatan secara langsung
dengan dunia fisik.
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3) Memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal
kemajuan  per-kembangan,  teori  Piaget  mengasumsikan
bahwa  seluruh  siswa  tumbuh  melewati  urutan
perkembangan  yang  sama,  namun  pertumbuhan  itu  ber-
langsung pada  kecepatan  yang berbeda.  Oleh karena  itu.
guru  harus  mela-kukan  upaya  khusus  untuk  mengatur
kegiatan  kelas  dalam  bentuk  individu-individu  dan
kelompok kecil siswa daripada dalam bentuk kelas utuh.

Menurut Piaget (Budiningiarti, 1998), penataan kondisi
bukan sebagai penyebab terjadinya belajar sebagaimana yang
dikemukakan  oleh  aliran  behavioristik,  tetapi  sekedar
memudahkan  belajar.  Keaktifan  siswa  menjadi  unsur  yang
amat penting dalam menentukan kesuksesan belajar. Aktivitas
mandiri  adalah  jaminan  untuk  mencapai  hasil  belajar  yang
optimal.  Perkembangan  kognitif  meru-pakan  suatu  proses
genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis
dalam bentuk perkembangan sistem syaraf. Makin bertambah
umur seseorang, makin komplekslah susunan sel syarafnya dan
makin  meningkat  pula  kemampuannya.  Ketika  individu
berkembang  menuju  kedewasaan,  ia  mengalami  adaptasi
biologis  dengan  lingkungannya  yang  akan  menyebabkan
adanya  perubahan-perubahan  kualitatif  di  dalam  struktur
kognitifnya. 

Perolehan  kecakapan  intelektual  akan  berhubungan
dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang mereka
rasakan dan ketahui  pada  satu sisi  dengan apa  yang mereka
lihat  suatu  fenomena  baru  sebagai  pengalaman.  Untuk
memperoleh keseimbangan (ekuilibrasi), seseorang harus mela-
kukan  adaptasi  dengan  lingkungannya.  Proses  adaptasi
mempunyai  dua  bentuk  yang  terjadi  secara  simultan,  yaitu
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asimilasi  dan  akomodasi.  Melalui  asimilasi  siswa
mengintegrasikan pengetahuan baru dari luar ke dalam struktur
kognitif  yang  telah  ada  dalam  dirinya.  Sedangkan  melalui
akomodasi  siswa  memodifikasi  struktur  kognitif  merupakan
fungsi dari pengalaman, dan kedewasaan akan terjadi melalui
tahap-tahap perkembangan intelektual tertentu. Menurut Piaget
(Nur, 1998), pertumbuhan intelektual merupakan proses terus
menerus  tentang  keadaan  ketidakseimbangan  dan  keadaan
keseimbangan. 

4. Teori Vygotsky

Tokoh  penting  dalam  konstruktivisme  sosial  adalah
Vygotsky. Vygotsky yakin bahwa pembelajaran dapat berjalan
baik apabila anak belajar menangani tugas-tugas yang belum
dipelajarinya,  namun  tugas-tugas  itu  masih  berada  dalam
jangkauan pemikiran mereka. Fungsi mental yang lebih tinggi
pada  umumnya  muncul  dalam  percakapan  atau  kerja  sama
antar  individu  sebelum  fungsi  mental  yang  lebih  tinggi  itu
terserap ke dalam individu tersebut (Slavin, 1994).

Teori Vygotsky dalam pembelajaran menekankan pada
tiga prinsip sebagai berikut:

1) Daerah  perkembangan  terdekat,  disingkat  ZPD  (Zone  of
Proximal Development)

Menurut Vygotsky (Wertsch,1985), ZPD adalah daerah
di  antara  tingkat  perkem-  bangan  aktual  dan  tingkat
perkembangan  potensial  seseorang.  Tingkat  perkem-bangan
aktual merupakan tingkat perkembangan belajar seseorang saat
ini yang diperolehnya dengan kemampuan sendiri, sedangkan
tingkat  perkembangan  potensial  merupakan  tingkat
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perkembangan  belajar  seseorang  saat  ini  yang  hanya  dapat
dikembangkan melalui bimbingan orang ”dewasa” atau dengan
berkolabo-rasi dengan teman-teman sebayanya (peer teaching)
yang lebih mampu. Pengajaran oleh teman sebaya lebih efektif
daripada pengajaran oleh guru. Hal ini disebabkan oleh latar
belakang  pengalaman  dan  pengetahuan  (atau  yang  dikenal
dengan  istilah  skemata)  para  siswa  yang  lebih  mirip  satu
dengan  yang  lainnya  dibandingkan  dengan  skemata  guru.
Dengan demikian pembelajaran di kelas perlu memperhatikan
ZPD  anak  agar  proses  belajar  yang  terjadi  dapat  berjalan
dengan lancar.

2) Pemagangan Kognitif (cognitive apprenticeship)

Yang  dimaksud  dengan  pemagangan  kognitif  di  sini
adalah  suatu  proses  di  mana  seseorang  yang  sedang  belajar
tahap  demi  tahap  memperoleh  keahlian  melalui  interaksinya
dengan orang yang lebih menguasai permasalahan yang sedang
di-pelajari.  Dalam hal ini  bisa saja teman sebaya yang lebih
pandai,  atau  orang  dewasa  yang  lebih  mampu.  Dalam
pembelajaran kooperatif, pemagangan ini terjadi dalam proses
belajar  kelompok,  di  mana  yang  pandai  membimbing  yang
kurang pandai. Pemagangan kognitif ini berpengaruh terhadap
perkembangan ZPD seorang anak. Pemagangan kognitif dapat
dilakukan  dengan  berbagai  cara,  antara  lain  memberikan
contoh, memberikan umpan balik segera, menarik kesimpulan,
dan sebagainya dalam rangka perkembangan belajar anak yang
dibantu.

3) Scaffolding

Sifat  dari  perkembangan  kognitif  adalah  scaffolding.
Menurut  Vygotsky,  scaffolding adalah  pemberian  sejumlah
bantuan  kepada  seorang  siswa  selama  tahap-tahap  awal
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pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan
memberikan  kesempatan  kepada  siswa  tersebut  untuk
mengambil  alih  tanggungjawab  yang  semakin  besar  segera
setelah  ia  dapat  melakukannya  (Slavin,1994).  Scaffolding
merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa untuk belajar
dan  untuk  memecahkan  masalah.  Bantuan  tersebut  dapat
berupa petunjuk, dorongan, peringatan, menguraikan masalah
ke  dalam  langkah-langkah  pemecahan,  memberikan  contoh,
dan  tindakan-tindakan  lain  yang  memungkinkan  siswa  itu
belajar mandiri.

Implikasi  teori  Vygotsky  dalam  pembelajaran  adalah
dikehendakinya seting kelas kooperatif,  sehingga siswa dapat
melakukan  interaksi  sosial  di  sekitar  tugas-tugas  yang  sulit
serta saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah.
Teori Vygotsky dalam pembelajaran menekankan scaffolding,
yang  berarti  siswa  semakin  bertanggungjawab  terhadap
belajarnya sendiri (Slavin, 1994).

Gagasan  Vygotsky  ini  bila  diterapkan  dalam konteks
asesmen portofolio dalam seting pembelajaran di kelas, maka
guru  perlu  memperhatikan  beberapa  hal  berikut.  Pada setiap
perencanaan  dan  implementasi  asesmen  portofolio  dalam
seting  pembelajaran  perhatian  guru  harus  dipusatkan  kepada
kelompok anak yang tidak dapat memecahkan masalah belajar
sendiri hal ini dapat diketahui dari hasil asesmen kinerja siswa.
Guru perlu menyediakan berbagai jenis dan tingkatan bantuan
yang dapat memfasilitasi anak agar mereka dapat memecahkan
permasalahan yang dihadapinya.  Bantuan-bantuan ini  dikenal
sebagai  cognitive  scaffolding.  Bantuan  tersebut  dapat
berbentuk  pemberian  contoh-contoh,  petunjuk  atau  pedoman
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mengerjakan,  bagian/alur,  langkah-langkah  atau  prosedur
melakukan tugas, pemberian balikan, dan sebagainya.

C. Pengembangan Model

Joyce,  Weil,  dan Shower (2009) mengemukakan lima
unsur penting sebagai uraian dari  suatu model pembelajaran,
yakni 1) sintaks, yakni suatu urutan kegiatan yang biasa juga
disebut  fase;  2) sistem sosial,  yakni peranan guru dan siswa
serta  jenis  aturan  yang  diperlukan;  3)  prinsip-prinsip  reaksi,
yakni  memberi  gambaran  kepada  guru  tentang  cara
memandang atau  merespons pertanyaan-pertanyaan siswa;  4)
sistem pendukung, yakni kondisi yang diperlukan oleh model
tersebut; dan 5) dampak instruksional dan dampak pengiring,
yakni  hasil  yang  akan  dicapai  siswa  setelah  mengikuti
pembelajaran. 

Model pembelajaran yang dikemukakan Arends (1997)
memiliki  empat  ciri,  yakni  1)  rasional  teoretis  yang bersifat
logis yang bersumber dari pengembangnya, 2) dasar pemikiran
tentang  tugas  pembelajaran  yang  hendak  dicapai  dan
bagaimana  siswa  balajar  untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  3)
aktivitas  mengajar  guru  yang  diperlukan  agar  model
pembelajaran  dapat  dilaksanakan  secara  efektif,  dan  4)
lingkungan belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Bell  (1981)  mengemukakan  penegrtian  model
pembelajaran sebagai berikut; ”a teaching/learning model is a
generalized instructional process which may be used for many
different in a variety of subjects”. Berdasarkan kutipan tersebut
dapat  dikatakan  bahwa  suatu  model  pembelajaran  dalam
perkuliahan  secara  umum  dapat  diterapkan  pada  berbagai
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disiplin/mata kuliah. Hal ini tidak berarti bahwa suatu model
pembelajaran  cocok  untuk  setiap  topik  dalam  suatu  mata
kuliah. 

Joyce,  Weil  dan  Showers  (2009)  mengemukakan
pengertian model pembelajaran sebagai berikut;  “A model of
teaching is a plan or pattern that we can use to design face-to-
face teaching in class rooms or tutorial setting and to shape
instructional materials-including books, films, tapes, computer-
mediated program, and curricula (long term courses of study).
Each  model  guides  us  as  we  design  instructional  ti  help
students  achieve  various  objectives.”  Menurut  pengertian
tersebut,  model  pembelajaran  merupakan petunjuk bagi  guru
atau guru dalam merencanakan pembelajaran di kelas,  mulai
dari  mempersiapkan perangkat  pembelajaran,  media  dan alat
bantu,  sampai  alat  evaluasi  yang  mengarah  pada  upaya
pencapaian tujuan pelajaran. 

Model  pembelajaran  menurut  Eggen  (1979),  sebagai
suatu strategi persepektif pembelajaran yang dirancang untuk
mencapai  tujuan  pembelajaran.  Arends  (1997),  suatu  model
pembelajaran  mengacu  pada  pendekatan  pembelajaran  yang
akan  diterapkan  dan  juga  mengacu  pada  lingkungan
pembelajaran dan manajemen kelas.

D. Kecerdasan Emosional dalam Pembelajaran

Kecerdasan  emosional  bukan  didasarkan  pada
kepintaran  seorang  anak  melainkan  pada  suatu  yang  dahulu
disebut  "karakter"  atau  "karakteristik  pribadi".  Penelitian
penelitian muktahir menemukan bahwa keterampilan sosial dan
emosional  lebih  penting  bagi  keberhasilan  hidup  ketimbang
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kemampuan intelektual. Siswa adalah pribadi yang unik yang
mempunyai  potensi  dan  mengalami  proses  berkembang,
dimana dalam proses perkembangannya ia membutuhkan yang
sifat  dan  coraknya  tidak  ditentukan  oleh  pendidik
(pembimbing), tetapi oleh siswa itu sendiri.

Cooper dan Sawaf (2001) mengungkapkan bahwa jika
kekuatan yang mendorong kecerdasan dalam aspek kehidupan
sampai penghujung abad ke 20 adalah IQ, maka berdasarkan
bukti bukti yang makin banyak di awal abad ke 21, yang akan
lebih  berperan  adalah  EI  beserta  bentuk  bentuk  kecerdasan
praktis  dan  kreatif  lainnya  yang  terkait.  Emosi  seseorang,
seperti  halnya  tubuh  dan  pikirannya,  berisi  tentang  riwayat
hidupnya,  pengalamannya,  pemahamannya  yang  mendalam
dan  hubungan  dengan  orang  lain  dalam  hidupnya.  Emosi
meliputi  perasaan  seseorang  dan  memasuki  sistem  orang
tersebut  dalam  wujud  energi  yang  sewaktu  waktu  dapat
diciptakan dan dapat pula dimusnahkan, namun sifatnya tetap
mengalir. Energi ini berubah wujud menjadi EI dan perubahan
tersebut akan berdampak terhadap kerja, hidup, dan pergaulan.

Menurut  Goleman  bahwa  kemampuan  kognitif
memengaruhi  kecerdasan  emosional  seseorang.
Pengetahuannya akan memengaruhi orang-orang disekitarnya,
dan ia akan menjadi model dan tenaga penggerak di organisasi.
Kemampuannya  dapat  dipantau  dari  kemampuannya
memimpin  dan  mengajak  orang-orang  untuk  bekerja  dengan
baik. Mampu mengendalikan perasaan sendiri dan orang lain,
serta  menggunakan  perasaan-perasaan  itu  untuk  memadukan
pikiran dan tindakan.  Artinya perasaan seseorang berpengaruh
terhadap  pengambilan  keputusan  atau  tindakannya  dalam
bekerja. Seorang pemimpin sebelum memutuskan sesuatu yang
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penting  di  organisasi  akan  memadukan  perasaannya,
pengetahuannya, pengalamannya dan termasuk perasaan orang
lain.

Integrasi  kecerdasan  emosional  dalam  pembelajaran
diperlukan untuk menyeimbangkan dan memaksimalkan peran
siswa dalam pembelajaran. Peran siswa dalam hal ini adalah
hubungan social yang terjalin antara siswa dengan siswa, siswa
dengan guru, serta siswa dengan lingkungannya. 

Hubungan  harmonis  akan  terbentuk  dari  proses
pembelajaran yang terintegrasi dengan kecerdasan emosional.
Perasaan lebih pintar dibandingkan siswa lain yang dalam kelas
akan hilang,  penempatan  diri  siswa dalam berpendapat  akan
lebih kelihatan rapi dan sopan, serta ada skala prioritas dalam
pembelajaran.

Menjadikan  kecerdasan  emosional  sebagai  salah  satu
komponen  yang  penting  dalam  pembelajaran  merupakan
langkah yang tepat mengingat kecerdasan emosional memiliki
proposrsi  yang  paling  besar  dalam  menentukan  kesuksesan
siswa.
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BAB III
MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA
BERBASIS KOOPERATIF TERINTEGRASI

KECERDASAN EMOSIONAL

Model  Pembelajaran  Matematika  Berbasis  Kooperatif
di kembangkan dalam rangka untuk mengembangkan karakter
dan kemampuan metakognitif siswa sehingga model ini singkat
(KKE)

A. Proses Pengembangan Model KKE

Pengembangan  model  pembelajaran  mengunakan
model Plomp (1997) yang terdiri  dari  5 fase, yaitu:  (a) Fase
pengkajian  awal,  (b)  Fase  perancangan,  (c)  Fase  realisasi
(konstruksi), dan (d) Fase pengujian, evaluasi, dan revisi, dan
(5) Fase implementasi.  Sedangkan komponen-komponen yang
tercakup  dalam model  tersebut  mengacu  kepada  komponen-
komponen  model  pembelajaran  yang  dikemukakan  Joyce,
Weil, & Shower (2009), yaitu: (a) sintaks, (b) sistem sosial, (c)
prinsip  reaksi,  (d)  sistem  pendukung,  dan  (e)  dampak
instruksional dan pengiring. 
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1. Fase-1 Tahap Pengkajian Awal

Tahap  pengkajian  awal  pengembangan  Model
Kooperatif terintegrasi Kecerdasan Emosional (KKE) meliputi
dua hal,  yaitu kajian model pembelajaran dan kajian tentang
perangkat pendukung pembelajaran. 

1) Kajian Awal Model Pembelajaran
Investigasi  awal  Model  Pembelajaran  Matematika

Berbasis  Karakter  dengan Melibatkan Kecerdasan Emosional
merupakan  aktivitas  utama  dalam  penelitian  ini.  Sebagai
aktivitas  awal  sebelum  memasuki  fase-fase  berikutnya,
aktivitas  yang  dilakukan  dalam  Fase-1  adalah  kajian  awal
tentang  pembelajaran  matematika  secara  umum  dan
pembelajaran kooperatif secara khusus. Pada fase-1 juga dikaji
tentang  teori-teori  pendukung  pengintegrasian  Model
Kooperatif dengan Kecerdasan Emosional. Singkatnya, seluruh
aktivitas  pada  Fase  ini  diarahkan  kepada  dua  hal,  yaitu  (1)
rasionalitas  perlunya  Model  KKE  dan  Pentingnya  Karakter
serta Kemampuan Metakognitif untuk di kembangkan, dan (2)
mempersiapkan  bahan  untuk  merancang  gambaran  umum
Model KKE.

2) Investigasi Awal Perangkat Pendukung Model
Suatu  model  yang  dikembangkan  harus  memenuhi  3

kriteria  utama  yaitu  valid,  praktis,  dan  efektif.  Dengan
demikian, dalam pengembangan Model KKE dibutuhkan alat
pengumpul data kevalidan, kepraktisan dan keefektifan. Jenis
alat  pengumpulan  data  ini  menjadi  acuan  untuk  melakukan
pengkajian.
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a) Kevalidan Model KKE
Model  KKE  dikatakan  valid  apabila  pengembangan
model  tersebut  dilandasi  oleh  teori  yang  kuat,  juga
memiliki  konsistensi  internal  yakni  terjadi  saling
keterkaitan antar komponen dalam model.

b) Kepraktisan Model KKE
Model  KKE  dikatakan  praktis  apabila  model  yang
dikembangkan dapat diterapkan dan hasil pengamatan
tentang  keterlaksanaan  pembelajaran  di  kelas  berada
pada kategori baik atau sangat baik.

c) Keefektifan Model KKE
Model  KKE  dikatakan  efektif  apabila  dalam
pelaksanaanya telah  memenuhi  4 indikator,  yaitu;  (a)
tercapai ketuntasan belajar klasikal dalam pembelajaran
Model  KKE,  yakni  minimal  85%  siswa  yang
memperoleh minimal 75, (b) aktivitas yang dilakukan
siswa  sesuai  dengan  aktivitas  yang  diharapkan
sebagaimana  tercantum  dalam  sintaks  pembelajaran
Model  KKE,  (c)  lebih  dari  50%  siswa  memberikan
respons positif terhadap pembelajaran Model KKE, dan
(d)  kemampuan  guru  mengelola  pembelajaran  Model
KKE berada dalam kategori “tinggi”.

2. Fase-2 Perancangan
1) Perancangan Model Pembelajaran

Pada Fase-2 ini dirancang Model Pembelajaran Matematika
berbasis Kooperatif Terintegrasi Kecerdasan Emosional untuk
mengembangkan  Karakter  dan  Kemampuan  Metakognitif
Siswa  (Model  KKE).  Aktivitas  pada  Fase-2  ini  meliputi  (a)
Pembelajaran  Matematika  berbasis  Kooperatif  Terintegrasi
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Kecerdasan  Emosional  (KKE),  Model  KKE  (b)  merancang
sistem sosial atau lingkungan belajar, yakni situasi atau aturan-
aturan yang berlaku dalam Model KKE, (c) menentukan sistem
pendukung, (d) menyusun dampak pembelajaran, baik dampak
instruksional maupun dampak pengiring. 
2) Perancangan Perangkat Pembelajaran

Pada  Fase-2  ini  dirancang  perangkat  pendukung  yang
sesuai  dengan  rancangan  Model  KKE.  Perangkat-perangkat
yang dirancang, yaitu buku model KKE, buku petunjuk guru,
dan buku siswa.

3. Fase-3 Realisasi
1) Realisasi Model KKE

Pada  Fase-3  ini  dibuat  atau  diwujudkan  suatu  model
pembelajaran sebagai lanjutan dari fase perancangan. Aktivitas
yang dilakukan pada Fase-1ni merupakan realisasi dari model
yang telah dirancang pada Fase-2.
2) Realisasi Perangkat Pembelajaran 

Pada Fase-3 ini dibuat perangkat pembelajaran yang sesuai
dengan  Model  KKE dalam Prototipe-1.  Perangkat-perangkat
yang dibuat tersebut meliputi buku model KKE, buku petunjuk
guru, dan buku siswa.

4. Fase-4 Pengujian, Evaluasi dan Revisi
1) Pengujian, Evaluasi, dan Revisi Model Pembelajaran

Aktivitas-aktivitas pada Fase-4 ini difokuskan pada dua hal,
yakni memvalidasi dan mengadakan uji coba lapangan. Untuk
kegiatan validasi, yakni memvalidasi Prototipe-1 (Model KKE)
beserta  perangkat-perangkat  dan  instrumen-instrumen  yang
akan digunakan).
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2) Mengadakan uji coba lapangan
Aktivitas  uji  coba  lapangan  bertujuan  untuk  mengetahui

apakah  model  pembelajaran  yang  dikembangkan  (prototipe
yang telah dinyatakan valid) bersifat praktis dan efektif. Dalam
aktivitas  uji  coba  ini  digunakan  perangkat-perangkat
pembelajaran Model KKE yang telah melalui proses validasi
untuk suatu topik tertentu. 

5. Fase 5   Implementasi
Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  pada  tahap  ini

adalah:
1) Mendesain  bentuk  penelitian  eksperimen  sesungguhnya,

dengan  menggunakan  desain  penelitian  “Pretest-Posttest
Control Group Desaign” (Tuckman, 1972).

2) Prototipe akhir perangkat pembelajaran pendukung model
KKE  diimplementasikan  di  lapangan  dengan  melakukan
penelitian eksperimen pada pada siswa.

B. Karakteristik KKE

Komponen-komponen  dari  Model  Pembelajaran
Matematika  berbasis  Kooperatif  terintegrasi  Kecerdasan
Emosional  (KKE)  yang  dikembangkan  terdiri  atas  lima
komponen,  yaitu:  sintaks,  sistem  sosial,  prinsip  reaksi,  dan
sistem  pendukung,  serta  dampak  instruksional  dan  dampak
pengiring.  Masing-masing  komponen  tersebut  diuraikan
berikut ini. 

MODEL KKE   | 37



1. Sintaks
Sintaks  merupakan  fase  fase  atau  langkah  langkah

kegiatan  dalam suatu  model  pembelajaran  yang  diwujudkan
dalam rangkaian kegiatan pembelajaran (Ilyas, 2015). Dengan
demikian  suatu  sintaks  pembelajaran  akan  mengindikasikan
dengan jelas aktivitas yang dilakukan, baik oleh dosen maupun
mahasiswa.

Model KKE merupakan model pembelajran kooperatif
yang  memfokuskan  pelaksanaannya  secara  bersama-sama
dengan  kecerdasan  emosional  dan  difokuskan  untuk
mengembangkan karakter dan kemampuan metaognitif siswa.

Sintaks Model KKE yang dirancang terdiri dari 4 fase
yaitu (1) Fase Inisiasi dan Fokus Masalah, (2) Fase Organisasi
dan Pemecahan Masalah, (3) Fase Share dan Tanggap, dan (4)
Fase Akurasi dan Self Assesment. Keempat fase dalam KKE
tersebut  secara  rinci  menjelaskan  proses  pembentukan,
Langkah-langkah  pelakasanaan  pembelajaran,  kegiatan  guru,
dan kegiatan siswa yang disajikan sebagai berikut ini:

1) Fase Inisiasi dan Fokus Masalah
Pada  Fase  ini  dikolaborasikan  fase  kooperatif  yaitu

mengajukan  masalah  yang  berkaitan  dengan  mata  pelajaran
dan memberikan kesempatan  berpikir  secara  mandiri  kepada
siswa dengan self awareness dan social awareness siswa. Pada
Fase ini tercipta dua langkah pembelajaran yakni; 1) apersepsi
dan menginisiasi masalah, dan 2) memusatkan perhatian siswa
pada masalah yang diberikan. Adapun kegiatan guru pada fase
ini  adalah  Guru  secara  sadar  dan  bertanggung  jawab
menyediakan  masalah  yang  harus  diselesaikan  oleh  siswa
secara  mandiri.  Kegiatan  siswa  yaitu  siswa  memusatkan
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perhatian  dan  berkonsentrasi  pada  tugas  atau  masalah  yang
diberikan oleh guru.
2) Fase Organisasi dan Pemecahan Masalah

Pada  fase  ini  basis  kegiatan  yang  terjadi  adalah  Guru
mengarahkan siswa untuk berpasangan dengan siswa yang lain
untuk mendiskusikan apa yang telah dipikirkannya pada fase
berpikir  yang  diintegrasikan  dengan  komponen  kecerdasan
emosional  yaitu  Self  Awareness,  Social  Awareness,  dan
Relationship  Management.  Langkah  kegiatan  yang  terbentuk
pada  fase  ini  adalah  Menuntun  Proses  Pemecahan  Masalah
Individu atau kelompok. Pada fase ini  guru menuntun untuk
berkelompok atau  berpasangan (jika  memungkinkan)  dengan
visual yang menarik, Guru memberikan scaffolding, jika terjadi
perbedaan pendapat pada kelompok atau pasangan maka guru
menyelesaikan  conflik  yang  terjadi.  Kegiatan  siswa  yang
diharapkan pada fase ini adalah siswa dengan rasa percaya diri
mendiskusikan  hasil  yang  telah  dicapai  pada  Fase  Pertama
dengan  teman  kelompoknya,  siswa  paham  akan  kekurangan
dan  kelebihan  dari  proses  pemecahan  masalahnya  dengan
menerima kritik atau masukan dari teman satu kelompoknya,
siswa  menyimpulkan  secara  Bersama  sama  hasil  diskusi
kelompok.
3) Fase Share dan Tanggap

Fase ini terbentuk dari integrasi fase kooperatif yakni
berbagi, guru mengarahkan kelompok/pasangan untuk berbagi
dengan seluruh kelas tentang hasil pemecaan masalah dengan
aspek kecerdasan emosional yaitu;  1) self  awareness,  2) self
management, 3)  social  awareness,  dan  4)  relationship
management. Langkah pembelajaran KKE pada fase ini adalah
Menampilkan kejujuran dan integritas melalui pemaparan hasil
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diskusi kelompok. Adapun kegiatan guru pada fase ketiga dari
KKE  adalah  Guru  mengarahkan  setiap  kelompok/pasangan
untuk  mempresentasikan  atau  memaparkan  hasil  diskusinya
serta guru senantiasa menjaga kelancaran dan ketertiban dari
jalannya  diskusi  antar  kelompok.  Sedangkan  kegiatan  siswa
yang  diharakan  adalah  perwakilan  kelompok  dengan  tegas
memaparkan/ membagikan hasil diskusi kepada kelompok lain,
siswa pada  kelompok lain  berinsiatif  untuk  meanggapi  hasil
pemaparan  tersebut,  Meningkatkan  pemahaman  dengan
menerima  saran  dan  tanggapan  yang  berasal  dari  kelompok
lain, dan Setelah selesai dilanjutkan oleh kelompok lain.
4) Fase Akurasi dan Self Assesment 

Fase  kooperatif  yakni  evaluasi  dan  refleksi  dimana
kegiatannya  adalah  menyimpulkan  hasil  diskusi  secara
bersama-sama  oleh  guru  dan  siswa  diintegrasikan  dengan
aspek  kecerdasan  emosional  yaitu  Self  Awareness,  Self
Management,  dan  Social  Awareness. Sintaks  pembelajaran
KKE  pada  fase  ini  adalah  Pengecekan  Akurasi  dan  Self
Assesment.  Pada  fase  ini  guru  membuka  kesempatan  tanya
jawab  kepada  siswa  jika  masih  terdapat  hal  yang  belum
dimengerti  dan  mengarahkan  siswa  untuk  membuat
kesimpulan. Kegiatan siswa yang diharpkan antara lain percaya
diri  mengajukan  pertanyaan  jika  belum  dipahami  dan
menghargai  siswa  lain  jika  sudah  paham  serta  bertanggung
Jawab membuat kesimpulan berdasarkan materi yang telah di
pelajari.

2. Sistem Sosial
Sistem  sosial  merupakan  kondisi  atau  situasi  atau

aturan yang berlaku dalam suatu model pembelajaran. Sistem
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sosial dapat juga dikatakan sebagai pola hubungan/komunikasi
antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran. Sudjana
(dalam Djadir  dan Upu, 2018) mengemukakan bahwa dalam
proses  pembelajaran,  perlu  adanya  komunikasi  yang  jelas
antara guru dengan siswa yang dapat mendukung pencapaian
tujuan pembelajaran. Kegagalan pembelajaran dalam mencapai
tujuannya  dapat  disebabkan  karena  lemahnya  sistem
komunikasi  atau  hubungan antara  guru  dengan  siswa.  Lebih
lanjut  Nana  Sudjana  mengemukakan  bahwa  ada  3  pola
komunikasi  yang  dapat  digunakan  untuk  mengembangkan
interaksi  dinamis  antara  guru  dengan  siswa,  yaitu  (1)
komunikasi  sebagai  aksi  atau  komunikasi  satu  arah,  (2)
komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah, dan (3)
komunikasi transaksi atau komunikasi banyak arah. 

Dalam  komunikasi  aksi  (satu  arah),  guru  berperan
sebagai pemberi aksi dan siswa sebagai penerima aksi sehingga
guru lebih aktif dari pada siswa. Hal ini dapat terjadi bilamana
guru  dominan  menggunakan  metode  ceramah.  Apabila  jenis
komunikasi ini dominan dapat berakibat kegiatan belajar siswa
kurang hidup.

Dalam komunikasi interaksi (dua arah),  guru dan siswa
dapat  berperan  sama,  yakni  masing-masing  sebagai  pemberi
dan penerima aksi. Hal ini dapat lebih menghidupkan suasana
kegiatan  belajar  siswa.  Dalam komunikasi  transaksi  (banyak
arah),  proses  pembelajaran  lebih  memungkinkan  siswa
berkembang secara optimal dalam kegiatan belajarnya. 

Hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah  hasil  belajar  siswa
sedikit  banyaknya  dipengaruhi  oleh  jenis  komunikasi  yang
digunakan.  Komunikasi  aksi  cenderung  menumbuhkan  sikap
otoriter guru dan siswa cenderung pasif. Komunikasi interaksi
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yang tidak diterapkan secara hati-hati, juga dapat menimbulkan
kesan  belajar  yang  tidak  terarah,  sebab  penggunaan  tanya
jawab,  tugas  yang  terlalu  dominan  sering  berdampak  pada
penyimpangan bahan ajaran.  Siswa juga akan menjadi bosan
bilamana telah melampaui titik jenuh dalam tanya-jawab atau
tugas.  Demikian  juga  penerapan  komunikasi  transaksi  yang
tidak  hati-hati  dapat  menimbulkan  proses  pembelajaran
menjadi tidak terkontrol dan tidak terarah. Keadaan ini dapat
saja  yang  banyak  terjadi  apabila  hanya  siswa-siswa  tertentu
berpartisipasi.

Disadari  sepenuhnya bahwa proses pembelajaran adalah
suatu  kegiatan  yang  integral  (utuh  terpadu)  antara  siswa
sebagai  subjek  yang  belajar  dengan  guru  sebagai  pengajar.
Dalam keterpaduan ini terjadi hubungan yang resiprokal antara
guru  dengan  siswa  dalam situasi  instruksional.  Syah  (2000)
mengemukakan perlunya komunikasi multiarah dalam situasi
pembelajaran  dengan  harapan  untuk  menggalakkan  “student
active  learning”.  Dalam  konteks  ini  proses  pembelajaran
selayaknya  dipandang  sebagai  kegiatan  sebuah  sistem  yang
memproses  siswa  sebagai  “input”  agar  mereka  terdorong
secara instrinsik untuk melakukan aktivitas belajar khususnya
di  dalam  kelas.  Hasil  yang  diharapkan  adalah  output  yang
tercermin pada perubahan positif dalam diri siswa, baik dalam
dimensi ranah cepat, rasa, maupun karsanya (Djadir dan Upu,
2018). 

Dalam konteks pendidikan matematika, harapan tersebut
dapat dicapai manakala guru matematika memiliki daya kreatif
yang tinggi, khususnya daya kreatif yang berhubungan dengan
keakuratan dan kehati-hatian menerapkan pola-pola hubungan
atau  jenis-jenis  komunikasi  dalam  proses  pembelajaran
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matematika di dalam kelas (Soedjadi  dalam Djadir  dan Upu,
2018).

Dari uraian tentang sistem sosial model pembelajaran di
atas,  sistem  sosial  dalam  model  yang  dikembangkan  ini
menganut  pola  hubungan  yang  berimbang  antara  guru  dan
siswa.  Pada  fase-fase  tertentu  yang  dominan  dengan
menyampaian  pengetahuan  deklaratif  dan  pengetahuan
prosedural,  peran  guru  dalam  komunikasi  cukup  dominan.
Pada  fase-fase  yang  dominan  dengan  pelatihan,  peran  siswa
dalam komunikasi cukup dominan.

3. Prinsip-prinsip Reaksi
Prinsip-prinsip  reaksi  adalah  pola  kegiatan  yang

menggambarkan respons guru yang wajar terhadap siswa, baik
secara  individu  dan  kelompok,  maupun  secara  keseluruhan.
Prinsip reaksi  berkaitan dengan teknik  yang diterapkan guru
dalam memberi reaksi terhadap perilaku-perilaku siswa selama
kegiatan  pembelajaran,  seperti  bertanya,  menjawab,
menanggapi,  mengkritik,  melamun,  mengganggu  teman,
kurang serius, dan sebagainya.

Suparno  (dalam  Djadir  dan  Upu,  2018)  menyatakan
bahwa prinsip reaksi adalah cara guru melihat perilaku siswa.
Kadang-kadang  guru  memberi  pengarahan  yang  agak  ketat,
sehingga  perilaku  siswa  dapat  dibentuk  oleh  tindakan  guru.
Namun, di lain pihak guru dapat pula membiarkan aktivitas-
aktivitas  siswa  berkembang  untuk  tujuan  tertentu.  Dalam
kondisi  demikian,  guru dapat  memberi  komentar  yang dapat
berdampak positif terhadap tujuan yang hendak dicapai. 

Berdasarkan  pengertian  prinsip  reaksi  yang
dikemukakan di atas, peranan guru dalam model pembelajaran
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untuk mencapai  tujuan pembelajaran yang ditetapkan,  antara
lain:  (1)  menyediakan  sumber-sumber  belajar,  (2)
menyampaikan informasi tentang materi  matematika,  dan (3)
membimbing siswa dalam memecahkan masalah matematika.

Berdasarkan peranan guru seperti yang dikemukakan di
atas,  beberapa  perilaku  guru  yang  diharapkan  dalam  model
pembelajaran ini, adalah sebagai berikut.

1) Menciptakan  suasana  yang  kondusif  untuk  pembelajaran
dan  membangkitkan  motivasi  siswa  untuk  belajar.
Misalnya,  dengan  menyiapkan  siswa  untuk  belajar
(menenangkan siswa) dan menyampaikan kompetensi dasar
dan indikator pencapaian hasil belajar. 

2) Menyediakan dan mengelola  sumber-sumber belajar yang
dapat mendukung kelancaran proses pembelajaran, seperti
buku siswa, LKPD, dan lembar penilaian.  

3) Menyampaikan  informasi  pengetahuan  matematika
(pengetahuan deklaratif dan penegtahuan prosedural). 

4) Membimbing  siswa  belajar  dan  menuntun  siswa
menyelesaikan  masalah  matematika  yang  disiapkan  pada
LKPD.

5) Menghargai segala aktivitas siswa yang mendukung proses
pembelajaran  (penguatan  positif)  dan  mengarahkan
aktivitas  siswa  yang  menghambat  proses  pembelajaran
(penguatan negatif).

4. Sistem Pendukung
Menurut Suparno (dalam Djadir dan Upu, 2018), sistem

pendukung  suatu  model  pembelajaran  adalah  hal-hal  yang
dapat  mendukung  tercapainya  tujuan  pembelajaran  dengan
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menerapkan model itu. Hal-hal tersebut adalah sarana, bahan,
perangkat, dan alat bantu atau media. 

Dalam Model KKE yang dikembangkan ini dibutuhkan
sistem pendukung, sebagai berikut.

1) Rencana  pembelajaran,  yang  memuat  langkah-langkah
pembelajaran  matematika  dari  kegiatan  awal  atau
pendahuluan sampai kegiatan akhir atau penutup.

2) Buku siswa yang dirancang khusus sehingga siswa dapat
berlatih menerapkan model pembelajaran dalam memahami
materi matematika.

3) LKPD yang dirancang khusus sehingga siswa dapat berlatih
memecahkan masalah matematika.

4) Lembar  Evaluasi  utuk  mengukur  penguasaan  bahan  ajar
atau hasil belajar matematika siswa.

5. Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring
Joyce, Weil, & Shower (dalam Djadir dan Upu, 2018)

menegaskan  bahwa  penerapan  suatu  model  pembelajaran
diarahkan untuk menopang pencapaian secara optimal sasaran
atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Bahkan pada
perinsipnya  pengguna  model  harus  berupaya  mensinergikan
semua  komponen  model  itu  dalam  usaha  mencapai  tujuan
pembelajaran. Tujuan pembelajaran terbagi atas tujuan utama
yang  bersifat  segera/mendesak  untuk  dicapai  (instructional
effect)  dan tujuan pengiring yang bersifat  tidak segera dapat
dicapai  atau  hasilnya  tidak  segera  dapat  dicapai  setelah
pembelajaran  berlangsung,  tetapi  diharapkan  dapat  dicapai
dalam waktu yang relatif lama.

Dampak  instruksional  dan  dampak  pengiring  untuk
model KKE yang dikembangkan ini, adalah sebagai berikut.
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1) Dampak instruksional
a) Penguasaan  bahan  ajar  matematika  berkenaan  dengan

pencapaian komptensi dasar dan indikator hasil belajar
matematika  yang  direncanakan  dalam  rencana
pembelajaran. 

b) Dampak  lanjutan  dari  keterlibatan  siswa  yang  cukup
dominan  dalam  proses  belajar  matematika  adalah
terciptanya  suasana  belajar  matematika  yang
menyenangkan.  Siswa  tidak  lagi  dihantui  oleh
anggapan-anggapan bahwa matematika merupakan mata
pelajaran yang sulit untuk dipelajari. Dengan demikian
penerapan  model  pembelajaran  ini  juga  dapat
menumbuhkan  sikap  positif  siswa  terhadap  pelajaran
matematika.

2) Dampak Pengiring
a) Berbekal  pengetahuan  yang  disampaikan  oleh  guru,

serta  kegiatan  individual  yang  dilakukan  sebelum
belajar  dalam  kelompok,  siswa  dapat  menjadi  lebih
mandiri dalam belajar. 

b) Fase-fase  dari  sintaks  model  KKE memberikan  lebih
banyak  ruang  dan  kesempatan  kepada  siswa  untuk
berperan  aktif  dalam proses  pembelajaran.  Pada  fase-
fase tersebut, keterlibatan siswa sangat dominan dalam
memecahkan masalah matematika yang diberikan sesuai
LKPD.
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BAB IV
MENGEMBANGKAN KARAKTER

DAN KEMAMPUAN METAKOGNITIF
DENGAN KKE

A. Karakter

Secara etimologis karakter berasal dari bahasa Inggris
character, yang memiliki arti watak, sifat, peran, akhlak, dan
huruf.  Siswa  yang  memiliki  karakter  artinya  orang  yang
berwatak,  bersifat,  berperan,  dan  berakhlak.  Karakter  juga
diartikan  sebagai  huruf  atau  simbol  yang  muncul  melalui
perintah pada papan ketik.

Menurut Lickona (Marzuki, 2015), karakter adalah “A
reliable inner disposition to respond to situations in a morally
good way.” Selanjutnya Lickona menambahkan, “Character so
conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral
feeling, and moral behavior”. Menurut Lickona, karakter mulia
(good character)  meliputi  pengetahuan tentang kebaikan, lalu
menimbulkan komitmen (niat) terhadap kebaikan, dan akhirnya
benar-benar  melakukan kebaikan.  Dengan kata  lain,  karakter
mengacu kepada serangkaian pengetahuan (cognitives),  sikap
(attitudes),  dan  motivasi  (motivations),  serta  perilaku
(behaviors) dan keterampilan (skills).
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Menurut Hill (dalam Kamaruddin, 2012),  “Character
determines someone’s private thoughts and someone’s actions
done. Good character is the inward motivation to do what is
right, according to the highest standard of behaviour, in every
situation”. Artinya adalah Karakter menentukan pikiran pribadi
seseorang  dan  tindakan  yang  dilakukan  seseorang.  Karakter
yang  baik  adalah  motivasi  batin  untuk  melakukan  apa  yang
benar,  sesuai  dengan standar  perilaku tertinggi,  dalam setiap
situasi

B. Pendidikan Karakter

Pendidikan  karakter  akhir-akhir  ini  semakin  banyak
diperbincangkan  di  tengah-tengah  masyarakat  Indonesia,
terutama  oleh  kalangan  akademisi.  Sikap  dan  perilaku
masyarakat  dan  bangsa  Indonesia  sekarang  cenderung
mengabaikan nilai-nilai luhur yang sudah lama dijunjung tinggi
dan mengakar dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Nilai-nilai  karakter  mulia,  seperti  kejujuran,
kesantunan,  kebersamaan,  dan  religius,  sedikit  demi  sedikit
mulai tergerus oleh budaya asing yang cenderung hedonistik,
materialistik, dan individualistik, sehingga nilai-nilai karakter
tersebut tidak lagi dianggap penting jika bertentangan dengan
tujuan yang ingin diperoleh.

Pendidikan karakter  di  sekolah  merupakan kebutuhan
vital agar generasi penerus dapat dibekali dengan kemampuan-
kemampuan dasar yang tidak saja mampu menjadikannya life-
long learners sebagai salah satu karakter penting untuk hidup di
era informasi yang bersifat global, tetapi juga mampu berfungsi
dengan peran serta yang positif baik sebagai pribadi, sebagai
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anggota keluarga, sebagai warga negara, maupun warga dunia.
Untuk  itu  harus  dilakukan  upaya  -upaya  instrumental  untuk
meningkatkan  keefektifan  proses  pembelajarannya  disertai
pengembangan kultur yang positif. Sekolah dasar menjadi basis
pengembangan karakter pada jenjang pendidikan formal, oleh
karena itu sangat diperlukan model Pendidikan karakter yang
efektif (Zuchdi, 2010).

C.  Pengembangan  Karakter  dan  Kemampuan
Metakognitif melalui KKE

Penjelasan sebelumnya menyatakan bahwa KKE dibuat
dalam  rangka  pengembangan  karakter  dan  kemampuan
metakognitif  siswa.  Dengan  demikian,  fase-fase  pada  model
KKE dirancang sedemikian rupa sehingga tujuan tersebut dapat
terpenuhi. 

Bagian  dibawah  ini  menjelaskan  bagaimana  KKE
mengembangkan karakter dan kemampuan metakognitif siswa
melalui fase demi fase.

1. Pengembangan Kemampuan Metakognitif dan Karakter
melalui Kegiatan Siswa pada Fase 1 Model KKE

Pada  Fase  ini  Siswa  memusatkan  perhatian  dan
berkonsentrasi  pada  tugas  atau  masalah  yang diberikan oleh
guru.  Kegiatan  metakogntif  yang  terjadi  pada  fase  tersebut
adalah; (1) mengidentifikasi jenis tugas, metode penyelesaian,
dan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang
diberikan  oleh  guru,  (2)  mengidentifikasi  dengan  tepat
informasi  informasi  yang  relevan  dalam  suatu  masalah,  (3)
menentukan dan menggunakan dengan tepat aturan matematika

MODEL KKE   | 49



dalam menyelasaikan masalah, dan (4) melakukan pengecekan
ulang  terhadap  hasil  dari  proses  pemecahan  masalah  yang
dilakukan.

Nilai-nilai  karakter  yang  diharapkan  dapat
dikembangkan pada fase ini adalah; (1) tanggung  jawab,
(2) disiplin, (3) jujur, dan (4) kemandirian.

2. Pengembangan Kemampuan Metakognitif dan Karakter
melalui Kegiatan Siswa pada Fase 2 Model KKE

Pada  fase  ini  Siswa  dengan  rasa  percaya  diri
mendiskusikan  hasil  yang  telah  dicapai  pada  Fase  Pertama
dengan  teman  kelompoknya,  Siswa  paham akan  kekurangan
dan  kelebihan  dari  proses  pemecahan  masalahnya  dengan
menerima kritik atau masukan dari teman satu kelompoknya,
serta Siswa menyimpulkan secara bersama sama hasil diskusi
kelompok. 

Kegiatan metakognitif  yang terjadi  pada fase tersebut
adalah;  (1)  menyiapkan  materi  diskusi  atau  jawaban  atas
masalah yang telah diselesaikan kepada teman kelompok atau
pasangannya,  (2)  memilih  Bahasa yang akan digunakan saat
menjelaskan  hasil  penyelesaian  maslah  kepada  teman
kelompok/pasangan,  dan  (3)  bertukar  pendapat  tentang cara-
cara  yang  digunakan  untuk  memahami,  merencanakan
penyelesaian, serta hasil penyelesaian masalah.

Nilai-nilai karakter yang diharapkan berkembang pada
fase ini adalah; (1) tanggung jawab, (2) disiplin, (3) jujur, (4)
toleransi, dan (5) adil.
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3. Pengembangan Kemampuan Metakognitif dan Karakter
melalui Kegiatan Siswa pada Fase 3 Model KKE

Kegiatan pada fase ini adalah 5. Perwakilan
kelompok dengan tegas memaparkan atau menyampaikan hasil
diskusi  kepada  kelompok  lain.  Siswa  pada  kelompok  lain
berinsiatif  untuk  meanggapi  hasil  pemaparan  tersebut.
Meningkatkan  pemahaman  dengan  menerima  saran  dan
tanggapan  yang  berasal  dari  kelompok  lain.  Setelah  selesai
dilanjutkan oleh kelompok lain

Kegiatan metakognitif yang terjadi pada fase ini adalah
siswa ,menyiapkan konsep-konsep yang akan digunakan untuk
menyelesaikan  masalah  kepada  kelompok  lain,  selanjutnya
menyampaikan  hasil  pemecahan  masalah  pada
kelompok/pasangan, menjawab pertanyaan yang terkait dengan
hasil  penyelesaian  masalah,  dan  menanggapi  koreksi  dari
kelompok/pasangan lain.

Nilai-nilai karakter yang diaharpkan dapat berkembang
pada fase ini adalah; (1) tanggung jawab, (2) disiplin, (3) jujur,
(4) toleransi, dan (5) adil.

4. Pengembangan Kemampuan Metakognitif dan Karakter
melalui Kegiatan Siswa pada Fase 4 Model KKE

Kegiatan  pada  fase  ini  adalah  siswa  percaya  diri
mengajukan pertanyaan jika belum dipahami dan menghargai
siswa  lain  jika  sudah  paham,  bertanggung  Jawab  membuat
kesimpulan berdasarkan materi yang telah di pelajari. Sehingga
kegiatan metakognitif  yang terjadi  pada  tahap ini  adalah  (1)
menjelaskan rencana untuk memeriksa kembali, (2) memeriksa
kembali kebenaran dari penarikan kesimpulan, (3) mengajukan
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pertanyaan  jika  terdapat  perbedaan  atau  kekeliruan  dari
penarikan  kesimpulan,  dan  (4)  mengecek  kembali  hasil
evaluasi dari penarikan kesimpulan.

Nilai-nilai  karakter  yang  diharapkan  dapat
dikembangkan pada fase ini  adalah; (1) tanggung jawab,  (2)
disiplin, dan (3) jujur.
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BAB V
CONTOH PERANGKAT

PEMBELAJARAN

Berikut  adalah  contoh  perangkat  pembelajaran  yang
digunakan  pada  model  pembelajaran  matematika  berbasis
kooperatif terintegrasi kecerdasan emosional yang terdiri dari:

1) Bahan Ajar

2) RPP

3) LKPD
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1. Bahan Ajar

54   | Model Pembelajaran Matematika berbasis Kooperatif terintegrasi 
             Kecerdasan Emosional



A. Pendahuluan
1. Kompetensi Dasar

 3.1 Menjelaskan Aturan Sinus dan Cosinus

4.1 Menjelaskan masalah yang berkaitan dengan aturan

         sinus dan cosinus

2. Indikator
3.9.1 Menemukan aturan sinus pada segitiga
3.9.2 Menghitung sudut dan sisi pada segitiga dengan

aturan sinus
3.9.3 Menemukan aturan cosinus pada segitiga
3.9.4 Menghitung sudut dan sisi pada segitiga dengan

aturan cosinus
3.9.5 Membedakan  aturan  sinus  dan  cosinus  pada

segitiga
4.9.1 Menrapkan  aturan  sinus  dan  cosinus  dalam

penyelesaian masalah
4.9.2 Menerapkan  aturan  sinus  dan  cosinus  dalam

memecahkan masalah

3. Materi Pokok
Aturan sinus dan cosinus dalam segitiga:
a. Aturan Sinus
b. Aturan Cosinus
c. Luas Segitiga

1) Luas segitiga dengan dua sisi  dan satu sudut
diketahui

2) Luas  segitiga  yang  diketahui  dua  sudut  dan
satu sisi yang terletak diantara kedua sudut

3) Luas segitiga yang ketiga sisinya diketahui
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Segitiga      Trigonometri 

Aturan Sinus, 
Aturan Cosinus

Dan Luas Segitiga

Aturan Sinus Aturan Cosinus

Menyelesaikan 
Permasalahan dengan

Aturan Sinus dan cosinus

Luas Segitiga

2. Peta Konsep
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3. Uraian Materi

Studi  tentang trigonometri  sebagai  cabang matematika,  lepas
dari astronomi pertama kali diberikan oleh Nashiruddin al-Tusi
(1201-1274),  lewat  bukunya  Treatise  on  the  quadrilateral.
Bahkan dalam buku ini ia untuk pertama kali memperlihatkan
keenam perbandingan trigonometri lewat sebuah segitiga siku-

siku  (hanya  masih  dalam
trigonometri  sferis).  Menurut
O`Conners dan Robertson,  mungkin
ia  pula  yang  pertama
memperkenalkan  Aturan  Sinus  (di
bidang  datar).  Di  Arab  dan
kebanyakan  daerah  muslim,
trigonometri  berkembang  dengan
pesat  tidak  saja  karena  alasan
astronomi  tetapi  juga  untuk
kebutuhan ibadah. Seperti diketahui,
orang muslim jika melakukan ibadah

sholat,  harus  menghadap  ke  arah  Qiblat,  suatu  bangunan  di
kota Mekkah. Para matematikawan muslim lalu membuat tabel
trigonometri  untuk  kebutuhan  tersebut.  Konsep  trigonometri
pada  pembahasan  ini  diawali  dengan  perbandingan
trigonometri suatu sudut pada segitiga siku−siku.

Pada subbab sebelumnya kita telah kaji dan temukan konsep
perbandingan trigonometri untuk sembarang segitiga siku-siku.
Kita  dengan  mudah  menentukan  nilai  sinus,  cosinus,  dan
perbandingan trigonometri lainnya meskipun segitiga siku-siku
tersebut dikaji berdasarkan posisi kuadran. Pada subbab ini kita
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B

A
D

C

A

B

C

E

(i) (ii)

Definisi 1.1

Untuk setiap segitiga sembarang

Garis Tinggi adalah suatu garis yang dibentuk dari suatu 
sudut dan berpotongan tegak lurus dengan sisi di 
hadapannya. Garis tinggai akan membentuk sudut siku-
siku

Garis Berat adalah suatu garis yang dibentuk dari suatu 
sudut dan memotong sisi didepannya menjadi dua bagian 
yang sama panjang.

akan menggunakan konsep perbandingan trigonometri tersebut
pada suatu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, atau bahkan
pada suatu sembarang segitiga.
Sebagai pemahaman tambahan selain konsep yang sudah kita
miliki di atas, perlu kita kenalkan istilah garis tinggi dan garis
berat pada sembarang segitiga. Perhatikan gambar berikut.

 

Gambar 1 (i) BD merupakan salah satu garis tinggi dan (ii) BE
merupakan garis berat
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A

C

B

ab

c

Masalah 1.1

Alternatif Penyelesaian

Selanjutnya,  Untuk  menentukan  bagaimana  menerapkan
konsep  perbandingan  trigonometri  untuk  setiap  segitigia
sembarang. Coba cermati masalah berikut.

Buatlah suatu segitiga sembarang ABC, tidak satupun sisinya
yang  sama  serta  sudut-sudutnya  tidak  satupun  0o dan  90o.
Kemudian buatlah garis tinggi dari setiap sudut segitiga ABC.

Gambar 2 Segitiga sembarang ABC, denga A ≠ B ≠ C
dan a ≠ b ≠ c

Karena  setiap  segitiga  sembarang memiliki  tiga  sudut,  maka
kita dapat membentuk tiga garis tinggi pada segitiga tersebut.
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A

C

B

ab

c

A

C

P

b

Gambar 4  APC

 Aturan Sinus1

B

C

P

a

Gambar 5  PBC

Garis Tinggi yang dibentuk dari C
Garis tinggi yang dibentuk dari sudut  C  dideskripsikan
pada gambar berikut.

Gambar 3 Garis tinggi yang dibentuk dari C
Kita dapat menuliskan bahwa:
Untuk sin A
Perhatikan gambar APC

           sin∠ A=
sisi depan
sisi miring

=
CP
AC

=
CP
b

b sin∠ A=CP .. ..(1 )

Untuk sin B
Perhatikan gambar PBC

sin∠ B=
sisi depan
sisi miring

=
CP
BC

=
CP
a

a sin∠ B=CP. .. .(2)

Dari kedua persamaan di atas maka dapat ditentukan bahwa:
CP = CP

60   | Model Pembelajaran Matematika berbasis Kooperatif terintegrasi 
             Kecerdasan Emosional

P



Contoh 4.9.2

Alternatif Penyelesaian

40o65o

P Q

R
75o

b sin∠ A=asin∠ B
b
sin∠ B

=
a
sin∠ A

.. ..(3 )

Lakukan hal yang sama seperti di atas pada LKS I, sehingga
akan kita dapatkan:

b
sin∠B

=
a

sin∠ A
...(*)  , c

sin∠C
=

a
sin∠A

...(**),  dan

c
sin∠C

=
b

sin∠B
...(***)

Maka,  dari  persamaan  (*),  (**),  dan  (***)  kita  menemukan
bahwa:

a
sin∠A

=
b

sin∠ b
=

c
sin∠ c

Hal tersebut di atas sering dikenal dengan istilah Aturan Sinus

Diketahui ∆ PQR dengan panjang PR adalah 8 cm, besar 
PQR adalah 400, besar  QPR adalah 650, dan besar  PRQ
adalah 750. Hitunglah Panjang PQ dan QR!

 Gambarkan segitiganya
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 Diketahui : 
Panjang PR = 8 cm, besar  PQR = 400, besar  QPR = 650,
dan besar  PRQ = 750

Ditanyakan : Panjang PQ dan QR.
 Penyelesaian :

Panjang sisi QR
PR

sin 40o
=
QR

sin 65o

8

sin 40o
=
QR

sin 65o

8sin 65o=QR sin 40o

8⋅( 0 ,9063 )=QR⋅( 0 ,6428 )

QR=11 ,6192
Panjang sisi PQ

PR

sin 40o
=
PQ

sin 75o

8

sin 40o
=
PQ

sin 75o

8 sin 75o=PQsin 40o

8⋅( 0 ,9659 )=PQ⋅( 0 ,6428 )

PQ=12 ,0212

Jadi,  panjang PQ adalah 11,6192  cm dan QR adalah 12,0212
cm.
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Contoh 4.9.1

A

B C

Jalan l

Jalan m

Jalan k

Gambar 22 jalan k, l, dan m

Alternatif Penyelesaian

A

B C

Jalan 
l

Jalan 
m

Jalan 
k

Gambar 23  segitiga ABC dengan garis 
tinggi AD

D

Jalan k dan l berpotongan di kota A. Dinas tata ruang kota ingin
menghubungkan  kota  A  dan  dengan  kota  B  dengan
menggunakan jalan  m dan memotong kedua jalan  yang ada,
seperti yang ditunjukkan gambar 22 di bawah. Jika jarak antara
kota A dan kota C adalah 5 km, sudut yang dibentuk jalan  m
dengan jalan l adalah 70o dan sudut yang dibentuk jalan k dan
jalan m adalah 30o. Tentukan jarak kota A dengan kota B!

Untuk memudahkan perhitungan, kita bentuk garis tinggi  AD,
dimana  garis  AD tegak lurus  dengan  garis  BC,  seperti  pada
gambar berikut.
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Aturan Cosinus2

Q

A

C

B

a
b

c

Dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada
ABC, dapat kita tuliskan bahwa

sinB=
AD
AB

 atau AD=AB×sinB . .. .(1)

Sedangkan pada ACD, kita peroleh

sinC=
AD
AC

 atau AD=AC×sinC . .. .(2)

Dari persamaan (1) dan (2), kita peroleh bahwa
AB×sinB=AC×sinC . .. .(3 )

Karena diketahui bahwa C = 70o, B = 30o, dan jarak AC =
5, dengan persamaan (3) diperoleh:

AB×sinB=AC×sinC
AB×sin 30o=5×sin 70o

AB=
5×sin70o

sin 30o

AB=
5× (0 ,94 )

0,5
AB=9,4  km

Jadi, jarak kota A dengan kota B adalah 9,4 km

Garis Tinggi yang dibentuk dari B
Garis tinggi yang dibentuk dari sudut B dideskripsikan pada
gambar berikut.

Gambar 15 Garis tinggi yang dibentuk dari B
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A B

Q

c

Gambar 16 QAC

B

C

Q

a

Gambar 17 QCB

Kita dapat menuliskan bahwa:
Untuk cos A
Perhatikan gambar QAC

cos∠ A=
sisi samping
sisi miring

=
AQ
AB

=
AQ
c

c cos∠A=AQ. .. .(7 )

Untuk cos C
Perhatikan gambar QCB

cos∠C=
sisi samping
sisi miring

=
CQ
BC

=
CQ
a

acos∠C=CQ .. ..(8 )

CQ=b−AQ     .. . .(9)

Perhatikan  gambar  14  dua  segitiga  siku-siku  yang  dibentuk
dengan  menarik  garis  tinggi  dari  sudut  B  ke  titik  Q.  Maka
berlaku rumus Pythagoras kita peroleh sebagai berikut:
c2=AQ 2+BQ2→BQ 2=c2−CQ 2        . .. .(10)

a2=CQ2+BQ2subsitusi pers (9)  dan (10)

a2=(b−AQ )2+(c2−CQ2 )

a2=b2−2⋅b⋅AQ+AQ 2+c2−CQ2

a2
=b2

−2⋅c⋅AQ+c2

a2=b2+c2−2⋅c⋅AQ . .. .(11 )

subsitusi persamaan (7 )  ke (13)

a2=b2+c2−2⋅b⋅c cos∠A . . ..(12 )

 

Lakukan hal yang sama seperti di atas pada LKS 2, kita dapat
menurunkan rumus sudut-sudut segitiga, dengan ketiga sisinya
diketahui sebagai berikut:
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Contoh 4.9.3

1. a2=b2+c2−2bccos A⇒ cosA=
b2

+c2
−a2

2bc

2. b2=a2+c2−2accos B⇒cosB=
a2

+c2
−b2

2ac

3. c2=a2+b2−2ab cosC⇒ cosC=
a2

+b2
−c2

2ab
Untuk  membantu  mengingatnya,  kita  jadikan  sebagai  sifat,
sebagai berikut.

Pada RST diketahui R = 60o, s = 10 cm dan t = 16 cm.
Hitunglah panjang sisi r! 
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Luas Segitiga3

Alternatif Penyelesaian

Diketahui : R = 60o, s = 10 cm, dan t = 16 cm

Ditanyakan : Panjang sisi r

Penyelesaian :

r2=s2+t2−2 st cos R
=102

+162
−2⋅10⋅16 cos60o

=100+256−320(12 )
r2=√196

=14

Jadi, panjang sisi r adalah 14

a. Luas Segitiga jika diketahui Dua Sisi  dan Sudut Apit
Dua Sisi Tersebut (sisi-sudut-sisi)
Apabila  pada  sebuah segitiga  diketahui  dua  sisi  dan satu
sudut  yang diapit  oleh kedua sisi  itu,  maka luas  segitiga
tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan rumus:

L=
1
2
ab sinC  atau L=

1
2
ac sin B  atau L=

1
2
bc sin A

b. Luas Segitiga jika diketahui Dua Sudut dan Satu Sisi
Apabila pada sebuah segitiga diketahui dua sudut dan satu
sisi yang terletak di antara kedua sudut, maka luas segitiga
itu dapat ditentukan dengan menggunakan rumus:
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Contoh 4.9.4

Alternatif Penyelesaian

c. Luas Segitiga jika diketahui Panjang Ketiga Sisinya
Apabila  ketiga  sisi  sebuah  segitiga  diketahui,  maka  luas
segitiga  tersebut  dapat  ditentukan  dengan  menggunakan
rumus:

L=√ s (s−a ) (s−b ) ( s−c )

Dengan,

s=
1
2

×keliling ΔABC

=
1
2

(a+b+c )

Diketahui ∆BCD, dengan c = 20 cm, d = 12 cm, besar B =
30o. Hitunglah luas ∆BCD !

Diketahui : B = 30o, c = 20 cm, dan d = 12 cm
Ditanyakan : Luas ABC
Penyelesaian :

L=
1
2
cd sinB

=
1
2
⋅20⋅12⋅sin 30o

=120⋅
1
2

=60  cm2
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L= a2sin B sinC
2sin A

,  atau L=
b2 sin A sinC

2sin B
,  atau L= c2 sin A sin B

2sinC



Rangkuman
1. Aturan Sinus

a
sin∠A

=
b

sin∠ b
=

c
sin∠ c

2. Aturan Cosinus

a2=b2+c2−2bc cosA⇒cos A=
b2

+c2
−a2

2bc

b2=a2+c2−2ac cos B⇒cos B=
a2

+c2
−b2

2ac

c2=a2+b2−2ab cosC⇒ cosC=
a2

+b2
−c2

2ab

3. Luas Segitiga
a. Luas Segitiga jika diketahui Dua Sisi dan Sudut Apit

Dua Sisi Tersebut (sisi-sudut-sisi)

L=1
2
ab sinC  atau L= 1

2
ac sin B  atau L=

1
2
bc sin A

b. Luas Segitiga jika diketahui Dua Sudut dan Satu Sisi

c. Luas  Segitiga  jika  diketahui  Panjang  Ketiga  Sisinya
L=√ s (s−a ) (s−b ) ( s−c )
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b2 sin A sinC

2sin B
,  atau L= c2 sin A sin B
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B. RPP 

Pertemuan 1

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA
Mata Pelajaran : Matematika (Wajib)
Kelas/ Semester : X / GENAP
Pokok Bahasan : Aturan Sinus, Aturan Cosinus, dan

Luas Segitiga
Sub Pokok bahasan : Aturan Sinus dan Penerapannya
Alokasi Waktu  : 2 × 45 menit

A.   Kompetensi Inti (KI) 

Kompetensi Sikap  Spiritual yaitu, “Menghayati dan
mengamalkan  ajaran agama yang  dianutnya”.   Adapun
rumusan Kompetensi  Sikap Sosial  yaitu,   “Menunjukkan
perilaku  jujur, disiplin, tanggung  jawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran), 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,  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
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menerapkan  pengetahuan  prosedural  pada
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4 : Mengolah, menalar, dan mengkaaji dalam ranah
konkret  dan  ranah  abstrak  terkait  dengan
pengembangan  dari  yang  dipelajarinya  di
sekolah  secara  mandiri,  dan  mampu
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B.    Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

3.9 Menjelaskan aturan sinus dan cosinus
4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan
      sinus dan cosinus

C.    Indikator Pencapaian Kompetensi

3.9.1 Menemukan aturan sinus dan cosinus
4.9.1 Menerapkan aturan sinus dalam penyelesaian
         masalah

D.   Tujuan Pembelajaran 

Melalui  diskusi  kelompok,  tanya  jawab,  penemuan
terbimbing, dan presentasi/unjuk kerja peserta didik dapat
menemukan  aturan  sinus,  menghitung  besar  sudut  dan
panjang sisi pada segitiga dengan aturan sinus, dan dapat
menerapkan  aturan  sinus  dalam  penyelesaian  masalah
kontekstual sehingga peserta didik dapat menghayati dan
mengamalkan  ajaran  agama  yang  dianutnya,
mengembangkan  sikap  kerjasama,  toleran,  percaya  diri,
dan  bertanggungjawab  serta  dapat  mengembangkan
kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi,
dan berkreasi.
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E.    Materi Pembelajaran

    1. Fakta:
        Masalah kontekstual yang berkaitan dengan penggunaan 
        aturan sinus dalam kehidupan sehari-hari
    2. Konsep:
        Rumus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku
    3. Prinsip:
        a. Rumus aturan sinus
            Untuk sembarang segitiga ABC berlaku

a
sin A

=
b

sinB
=

c
sinC

        b. Aturan sinus digunakan jika diketahui 3 unsur secara 
            berurutan yaitu:

1) Sisi-Sudut-Sudut
2) Sisi-Sisi-Sudut
3) Sudut-Sisi-Sudut

    4. Prosedur:
       a. Langkah-langkah dalam menemukan konsep aturan 
           sinus
       b. Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah nyata 
           dengan menggunakan aturan sinus

F.   Model Pembelajaran

1) Pendekatan : Saintific 
2) Model Pembelajaran : Kooperatif KKM-KE
3) Metode Pembelajaran :

a. Guide Discovery
b. Diskusi kelompok
c. Tanya jawab
d. Presentasi/unjuk kerja

4) Strategi Pembelajaran : Scaffolding
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G.  Langkah-langkah Pembelajaran  

a. Pendahuluan (10 menit)

KEGIATAN PENDIDIK AKTIVITAS PESERTA DIDIK
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

FASE 1: FASE INISIASI DAN FOKUS MASALAH

a. Menyiapkan  peserta  didik
dan membiasakan membaca
doa sebelum belajar.

b. Mengecek  kehadiran
peserta didik.

c. Menginformasikan  kepada
peserta  didik  tentang  SK,
KD  dan  tujuan
pembelajaran  yang  akan
dicapai.

d. Memotivasi  peserta  didik
agar  aktif  terlibat  dalam
kegiatan belajar mengajar.

a. Melakukan  persiapan
sebelum  pembelajaran
di  mulai  dan  membaca
doa sebelum belajar.

b. Mendengar  dan
menjawab kehadiran.

c. Mencermati  informasi
dari  guru  terkait  SK,
KD  dan  Tujuan
pembelajaran yang akan
di capai.

d. Mendengarkan motivasi
yang  disampaikan  oleh
pendidik.

Self Awereness

Social
Awereness

Religius,
Disiplin

Disiplin 

Rasa
ingin
tahu

Rasa
ingin
tahu

10’
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b. Kegiatan inti (115 menit)

KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKT

ER
WAKTU

LANJUTAN FASE I: FASE INISIASI DAN FOKUS MASALAH
a. Pendidik  mengajukan

pertanyaan  tentang  materi
yang  telah  dipelajari  pada
pertemuan  sebelumnya
yaitu  tentang  rumus
perbandingan  trigonometri
pada segitiga siku-siku.

b. Pendidik  mengarahkan
siswa  untuk
memperhatikan  dan
mempelajari  materi  yang
disajikan pada Bahan Ajar
Peserta Didik (BAPD).

c. Pendidik  mengarahkan
peserta  didik  untuk
memperhatikan/menyimak

a. Peserta  didik
menjawab pertanyaan
sesuai  yang
ditanyakan  oleh
pendidik.

b. Peserta  didik
memperhatikan  dan
mempelajari  materi
pada  Bahan  Ajar
Peserta  Didik
(BAPD).

c. Peserta  didik
memperhatikan/meny
imak  segitiga

Self Awereness

Social
Awereness

Jujur,
Komunik
atif

Mandiri,
gemar
membaca
dan  Rasa
ingin tahu

Mandiri,
gemar
membaca
dan  Rasa
ingin tahu

35’

74 | | Model Pembelajaran Matematika berbasis Kooperatif terintegrasi Kecerdasan Emosional



KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKT

ER
WAKTU

segitiga  sembarang  pada
bahan ajar siswa.

d. Pendidik  mengajukan
pertanyaan-pertanyaan
terkait segitiga sembarang.

e. Pendidik  memberikan
stimulus  tentang  garis
tinggi dan garis berat pada
segitiga sembarang.

f. Pendidik  memberikan
permasalahan  terkait  garis
tinggi  pada  segitiga  untuk
menemukan  aturan  sinus
pada  segitiga  sembarang,
peserta didik diminta untuk
menyelesaikannya  secara
mandiri.

sembarang  pada
bahan ajar siswa.

d. Peserta  didik  aktif
menjawab pertanyaan
dari pendidik.

e. Peserta  didik
memperhatikan  dan
menyimak penjelasan
pendidik.

f. Peserta  didik  secara
mandiri
menyelesaikan
permasalahan  terkait
garis  tinggi  pada
segitiga siku-siku dan
menemukan  aturan
sinus. 

Jujur,
Komunik
atif

Disiplin

Mandiri,
Jujur,
Tanggung
Jawab,
dan  Rasa
Ingin
Tahu

FASE II: FASE ORGANISASI DAN PEMECAHAN MASALAH

Model KKE | 75



KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKT

ER
WAKTU

a. Pendidik membagi peserta 
didik dalam beberapa 
kelompok secara heterogen 
berdasarkan tingkat 
kecerdasan emosionalnya 
(satu kelompok terdiri atas 
siswa yang memiliki 
kecerdasan emosional tinggi, 
sedang dan rendah).

b. Pendidik membagikan LKPD 
kepada masing-masing 
kelompok.

c. Pendidik memberikan arahan 
kepada peserta didik untuk 
melihat petunjuk umum yang 
ada pada LKPD dan meminta 
untuk mengamati dan 
mencermati kegiatan yang ada
pada LKPD terkait penemuan 

a. Peserta didik duduk 
secara berkelomppok 
berdasarkan kelompok 
yang telah dibagi oleh 
pendidik. 

b. Peserta didik menerima 
LKPD dari pendidik 
bersama teman 
kelompokx.

c. Peserta didik 
mencermati petunjuk 
LKPD dan secara 
berkelompok 
mengamati dan 
mengidentifikasi 
permasalahan yang ada 

Self Awerness

Social
Awerness

Relationship
Management

Disiplin,
Adil,  dan
Toleransi

Disiplin,
Toleransi

Disiplin,
Tanggung
Jawab,
Rasa
Ingin
Tahu,
Komunik
atif,  dan
Toleransi

5’
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKT

ER
WAKTU

konsep aturan sinus.

d. Pendidik memfasilitasi Peserta
didik untuk berdiskusi dan 
bekerjasama dengan teman 
kelompoknya untuk 
menuliskan informasi yang 
diketahui dan diperlukan dari 
LKPD serta memberi petunjuk
siswa untuk menganalisis dan 
mengaitkan pengetahuan yang
sudah dimiliki untuk 
menyelesaikan masalah pada 
LKPD.

e. Pendidik mengamati aktifitas 
kelompok peserta didik dan 
membimbing peserta didik.

pada LKPD terkait 
penemuan konsep 
aturan sinus.

d. Peserta didik berdiskusi
dan bekerjasama 
dengan teman 
kelompoknya untuk 
menuliskan informasi 
yang diketahui dari 
LKPD serta 
menganalisis dan 
mengaitkan 
pengetahuan yang 
sudah dimiliki untuk 
menyelesaikan masalah 
pada LKPD.

e. Secara berkelompok, 
peserta didik 
menyelesaikan masalah 
yang terdapat pada 

Disiplin,
Tanggung
Jawab,
Rasa
Ingin
Tahu,
Komunik
atif,  dan
Toleransi

Disiplin,
Tanggung
Jawab,
Rasa
Ingin
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKT

ER
WAKTU

LKPD berdasarkan 
data-data yang 
diperoleh berdasarkan 
bimbingan dan arahan 
pendidik.

Tahu,
Komunik
atif,  dan
Toleransi

FASE III: FASE SHARE DAN TANGGAP
a. Pendidik  menunjuk  salah

satu  kelompok  untuk
mempresentasikan  hasil
diskusinya ke depan kelas.

b. Pendidik  meminta
kelompok  lain  menanggapi
sajian  dari  perwakilan
kelompok tersebut.

c. Pendidik  menunjuk
kelompok  yang  lain  untuk
mempresentasikan  hasil

a. Peserta  didik dalam
kelompok  yang
ditunjuk  oleh
pendidik
mempresentasikan
hasil  diskusi
kelompoknya.

b. Kelompok  lain
menanggapi  sajian
dari  perwakilan
kelompok tersebut.

Self awerness

Self
Management

Social
Awerness

Disiplin,
Tanggung
Jawab

Disiplin,
Jujur,
Tanggung
Jawab,
Adil,
Komunik
atif  dan

5’
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKT

ER
WAKTU

diskusi kelompok mengenai
permasalahan  yang  lain
yang terdapat pada LKPD.

d. Pendidik  meminta  kembali
kelompok  lain  menanggapi
sajian  dari  perwakilan
kelompok  tersebut,  dan
seterusnya  hingga
permasalahan  pada  LKPD
dianggap tuntas.

e. Pendidik  memberikan
penguatan  berupa  applause
dan  pujian  untuk  semua
peserta didik dan kelompok
yang  telah
mempresentasikan  hasil
karyanya.

c. Perwakilan
kelompok  yang
ditunjuk  ditunjuk
oleh  pendidik
mempresentasikan
hasil  diskusi
kelompoknya.

d. Kelompok  lain
menanggapi
kembali  sajian  dari
perwakilan
kelompok tersebut.

e. Peserta  didik
merespon  dan
memberikan
applause  untuk
teman-temannya
yang  telah

Relationship
management

Toleransi

Disiplin,
Tanggung
Jawab

Disiplin,
Jujur,
Tanggung
Jawab,
Adil,
Komunik
atif  dan
Toleransi

Jujur,
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKT

ER
WAKTU

mempresentasikan
hasil  diskusi
kelompoknya.

Adil,  dan
Toleransi

FASE IV : FASE AKURASI DAN SELF ASSESMENT

a. Pendidik  memberikan
kesempatan kepada peserta
didik  untuk  menanyakan
hal-hal  yang  belum
dipahami dari materi yang
telah dipelajari.

b. Pendidik  mengarah  kan
peserta  didik  secara
bersama-sama  untuk
membuat  kesimpulan  dari
materi  yang  telah
dipelajari. 

a. Peserta  didik
bertanya  tentang
hal-hal  yang  belum
dipahami  dari
materi  yang  telah
dipelajari. 

b. Secara  bersama-
sama,  peserta  didik
membuat
kesimpulan  materi
yang  telah
dipelajari. 

Self Awerness

Self
Management

Social
Awerness

Jujur,
Rasa
Ingin
Tahu

Disiplin,
Tanggung
jawab

25’
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c. Kegiatan Akhir (10 menit)

KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

a. Pendidik  melakukan
refleksi  sebagai  umpan
balik  terhadap  proses
pembelajaran.

b. Pendidik  memberikan
tiugas mandiri

c. Pendidik menyampaikan
materi  pembelajaran
untuk  pertemuan
selanjutnya. 

d. Pendidik  mengakhiri
kegiatan belajar dengan
mengucapkan  salam
penutup.

a. Peserta  didik
bersama  pendidik
melakukan  refleksi
atas  pembelajaran
hari ini.

b. Memperhatikan  PR
yang  ada  pada
BAPD.

c. Memperhatikan
penjelasan pendidik.

d. Menjawab  salam
pendidik.

Self Awerness

Jujur

Disiplin,
Mandiri
Rasa  ingin
tahu

Disiplin

10’
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H.  Penilaian

a.  Teknik Penilaian:
1. Pengetahuan : Tes Tertulis
2. Keterampilan : Unjuk Kerja dan penyelesaian

                        masalah
3. Sikap : Observasi dan jurnal

       
       b. Bentuk Penilaian 

a. Pengetahuan : Uraian (Terlampir)
b. Keterampilan : Instrument Keterampilan 
                                   (Terlampir)
c. Sikap : Lembar observasi (Terlampir)

I.    Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran

1. Media : Bahan Ajar Peserta Didik (BAPD) dan LKPD
2. Alat : Spidol, laptop dan white board
3. Sumber Pembelajaran :

Palopo,   Februari 2019
Mengetahui,
Guru Mitra/Guru Mata Pelajaran,

(                                )

Peneliti,

(                                )
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Pertemuan 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA
Mata Pelajaran : Matematika (Wajib)
Kelas/ Semester : X / GENAP
Pokok Bahasan : Aturan Sinus, Aturan Cosinus, dan

Luas Segitiga
Sub Pokok bahasan : Aturan Sinus dan Penerapannya
Alokasi Waktu  : 2 × 45 menit

A.   Kompetensi Inti (KI) 

Kompetensi Sikap  Spiritual yaitu, “Menghayati dan
mengamalkan  ajaran agama yang  dianutnya”.   Adapun
rumusan Kompetensi  Sikap Sosial  yaitu,   “Menunjukkan
perilaku  jujur, disiplin, tanggung  jawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran), 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,  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
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menerapkan  pengetahuan  prosedural  pada
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4 : Mengolah, menalar, dan mengkaaji dalam ranah
konkret  dan  ranah  abstrak  terkait  dengan
pengembangan  dari  yang  dipelajarinya  di
sekolah  secara  mandiri,  dan  mampu
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B.    Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

3.9 Menjelaskan aturan sinus dan cosinus
4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan
      sinus dan cosinus

C.    Indikator Pencapaian Kompetensi

3.9.1 Menemukan aturan sinus dan cosinus
4.9.1 Menerapkan aturan sinus dalam penyelesaian
         masalah

D.   Tujuan Pembelajaran 

Melalui  diskusi  kelompok,  tanya  jawab,  penemuan
terbimbing, dan presentasi/unjuk kerja peserta didik dapat
menemukan  aturan  sinus,  menghitung  besar  sudut  dan
panjang sisi pada segitiga dengan aturan sinus, dan dapat
menerapkan  aturan  sinus  dalam  penyelesaian  masalah
kontekstual sehingga peserta didik dapat menghayati dan
mengamalkan  ajaran  agama  yang  dianutnya,
mengembangkan  sikap  kerjasama,  toleran,  percaya  diri,
dan  bertanggungjawab  serta  dapat  mengembangkan
kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi,
dan berkreasi.
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E.    Materi Pembelajaran

    1. Fakta:
        Masalah kontekstual yang berkaitan dengan penggunaan 
        aturan sinus dalam kehidupan sehari-hari
    2. Konsep:
        Rumus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku
    3. Prinsip :

a. Rumus aturan sinus
Untuk  sembarang  segitiga  ABC  berlaku

a
sin A

=
b

sinB
=

c
sinC

b. Aturan sinus digunakan jika diketahui 3 unsur secara
berurutan yaitu:

1) Sisi-Sudut-Sudut
2) Sisi-Sisi-Sudut
3) Sudut-Sisi-Sudut

   4. Prosedur:
       a. Langkah-langkah dalam menemukan konsep aturan 
           sinus
       b. Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah nyata 
           dengan menggunakan aturan sinus

F.   Model Pembelajaran

1) Pendekatan : Saintific 
2) Model Pembelajaran : Kooperatif KKM-KE
3) Metode Pembelajaran :

a. Guide Discovery
b. Diskusi kelompok
c. Tanya jawab
d. Presentasi/unjuk kerja

4) Strategi Pembelajaran : Scaffolding
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G.  Langkah-langkah Pembelajaran  

a. Pendahuluan (10 menit)

KEGIATAN PENDIDIK AKTIVITAS PESERTA DIDIK
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

FASE 1: FASE INISIASI DAN FOKUS MASALAH

a. Menyiapkan  peserta  didik
dan membiasakan membaca
doa sebelum belajar.

b. Mengecek  kehadiran
peserta didik.

c. Menginformasikan  kepada
peserta  didik  tentang  SK,
KD  dan  tujuan
pembelajaran  yang  akan
dicapai.

d. Memotivasi  peserta  didik
agar  aktif  terlibat  dalam
kegiatan belajar mengajar.

a. Melakukan  persiapan
sebelum  pembelajaran
di  mulai  dan  membaca
doa sebelum belajar.

b. Mendengar  dan
menjawab kehadiran.

c. Mencermati  informasi
dari  guru  terkait  SK,
KD  dan  Tujuan
pembelajaran yang akan
di capai.

d. Mendengarkan motivasi
yang  disampaikan  oleh
pendidik.

Self Awereness

Social
Awereness

Religius,
Disiplin

Disiplin 

Rasa
ingin
tahu

Rasa
ingin
tahu

10’
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b. Kegiatan inti (115 menit)

KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTE

R
WAKTU

LANJUTAN FASE I: FASE INISIASI DAN FOKUS MASALAH
a. Pendidik  mengajukan

pertanyaan  tentang
materi  yang  telah
dipelajari  pada
pertemuan
sebelumnya  yaitu
tentang  aturan  sinus
dalam  segitiga
sembarang.

b. Pendidik mengarahkan
peserta  didik  untuk
memperhatikan contoh
penerapan aturan sinus
untuk  menyelesaikan
permasalah  sehari-

a. Peserta  didik
menjawab
pertanyaan  sesuai
yang  ditanyakan
oleh pendidik.

b. Peserta  didik
memperhatikan dan
mempelajari contoh
penerapan  aturan
sinus  dalam
menyelesaikan
permasalah  sehari-

Self Awereness

Social Awereness

Jujur,
Komunikatif

Mandiri,
gemar
membaca
dan  Rasa
ingin tahu

35’
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hari.
c. Pendidik  memberikan

permasalahan  sebagai
latihan  terkait  aturan
sinus  pada  segitiga,
peserta  didik  diminta
untuk
menyelesaikannya
secara mandiri.

d. Pendidik  mengecek
hasil  kerja  peserta
didik dan memberikan
arahan  terkait
alternatif  jawaban
yang tepat.

hari .
c. Peserta didik secara

mandiri
menyelesaikan
permasalahan
terkait  aturan  sinus
secara mandiri. 
 

d. Peserta  didik
antusias
menyelesaikan
permasalahan  yang
diberikan  pendidik
dan memperhatikan
alternatif  jawaban
dari pendidik.

Mandiri,
Jujur,
Tanggung
Jawab,  dan
Rasa  Ingin
Tahu 

Mandiri,
Jujur,
Tanggung
Jawab,  dan
Rasa  Ingin
Tahu
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTE

R
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FASE II: FASE ORGANISASI DAN PEMECAHAN MASALAH

a. Pendidik mengecek 
kesiapan kelompok  
untuk belajar dan 
menyelesaikan 
permasalahan pada 
LKPD.

b. Pendidik membagikan 
LKPD kepada masing-
masing kelompok.

c. Pendidik memberikan 
arahan kepada peserta 
didik untuk melihat 
petunjuk umum yang ada 
pada LKPD dan meminta 
untuk mengamati dan 
mencermati kegiatan yang
ada pada LKPD .

a. Peserta didik duduk 
secara berkelompok 
berdasarkan 
kelompok yang telah 
dibagi oleh pendidik. 

b. Peserta didik 
menerima LKPD dari
pendidik bersama 
teman kelompokx.

c. Peserta didik 
mencermati petunjuk 
LKPD dan secara 
berkelompok 
mengamati dan 
mengidentifikasi 
permasalahan yang 
ada pada LKPD.

Self Awerness

Social Awerness

Relationship
Management

Disiplin, Adil,
dan Toleransi

Disiplin,
Toleransi

Disiplin,
Tanggung
Jawab,  Rasa
Ingin  Tahu,
Komunikatif,
dan Toleransi

5’
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d. Pendidik memfasilitasi 
Peserta didik untuk 
berdiskusi dan 
bekerjasama dengan 
teman kelompoknya 
untuk menuliskan 
informasi yang diketahui 
dan diperlukan dari 
LKPD serta memberi 
petunjuk siswa untuk 
menganalisis dan 
mengaitkan pengetahuan 
yang sudah dimiliki untuk
menyelesaikan masalah 
pada LKPD.

e. Pendidik mengamati 
aktifitas kelompok peserta
didik dan membimbing 
peserta didik.

d. Peserta didik 
berdiskusi dan 
bekerjasama dengan 
teman kelompoknya 
untuk menuliskan 
informasi yang 
diketahui dari LKPD 
serta menganalisis 
dan mengaitkan 
pengetahuan yang 
sudah dimiliki untuk 
menyelesaikan 
masalah pada LKPD.

e. Secara berkelompok, 
peserta didik 
menyelesaikan 
masalah yang 
terdapat pada LKPD 

Disiplin,
Tanggung
Jawab,  Rasa
Ingin  Tahu,
Komunikatif,
dan Toleransi

Disiplin,
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Tanggung
Jawab,  Rasa
Ingin  Tahu,
Komunikatif,
dan Toleransi.

FASE III: FASE SHARE DAN TANGGAP
a. Pendidik  menunjuk

salah  satu  kelompok
untuk
mempresentasikan hasil
diskusinya  ke  depan
kelas.

b. Pendidik  meminta
kelompok  lain
menanggapi  sajian  dari

a. Peserta  didik
dalam  kelompok
yang ditunjuk oleh
pendidik
mempresentasikan
hasil  diskusi
kelompoknya.

b. Kelompok  lain
menanggapi  sajian
dari  perwakilan
kelompok

Self awerness

Self Management

Social Awerness

Disiplin,
Tanggung
Jawab

Disiplin,
Jujur,
Tanggung
Jawab,  Adil,
Komunikatif

5’
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perwakilan  kelompok
tersebut.

c. Pendidik  menunjuk
kelompok  yang  lain
untuk
mempresentasikan
hasil  diskusi  kelompok
mengenai permasalahan
yang lain yang terdapat
pada LKPD.

d. Pendidik  meminta
kembali  kelompok  lain
menanggapi  sajian  dari
perwakilan  kelompok
tersebut, dan seterusnya
hingga  permasalahan
pada  LKPD  dianggap
tuntas.

tersebut.

c. Perwakilan
kelompok  yang
ditunjuk  ditunjuk
oleh  pendidik
mempresentasikan
hasil  diskusi
kelompoknya.

d. Kelompok  lain
menanggapi
kembali sajian dari
perwakilan
kelompok
tersebut.

Relationship
management

dan Toleransi

Disiplin,
Tanggung
Jawab

Disiplin,
Jujur,
Tanggung
Jawab,  Adil,
Komunikatif
dan Toleransi

Jujur,  Adil,
dan Toleransi
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e. Pendidik  memberikan
penguatan  berupa
applause dan  pujian
untuk  semua  peserta
didik  dan  kelompok
yang  telah
mempresentasikan hasil
karyanya.

e. Peserta  didik
merespon  dan
memberikan
applause  untuk
teman-temannya
yang  telah
mempresentasikan
hasil diskusinya.

FASE IV : FASE AKURASI DAN SELF ASSESMENT

a. Pendidik memberikan
kesempatan  kepada
peserta  didik  untuk
menanyakan  hal-hal
yang belum dipahami
dari materi yang telah

a. Peserta  didik
bertanya  tentang
hal-hal  yang
belum  dipahami
dari  materi  yang
telah dipelajari. 

Self Awerness

Self Management

Jujur,  Rasa
Ingin Tahu

25’
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dipelajari.
b. Pendidik  mengarah

kan  peserta  didik
secara  bersama-sama
untuk  membuat
kesimpulan  dari
materi  yang  telah
dipelajari. 

b. Secara  bersama-
sama,  peserta
didik  membuat
kesimpulan materi
yang  telah
dipelajari. 

Social Awerness

Disiplin,
Tanggung
jawab
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c. Kegiatan Akhir (10 menit)

KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

a. Pendidik  melakukan
refleksi  sebagai  umpan
balik  terhadap  proses
pembelajaran.

b. Pendidik  memberikan
tiugas mandiri

c. Pendidik menyampaikan
materi  pembelajaran
untuk  pertemuan
selanjutnya. 

d. Pendidik  mengakhiri
kegiatan belajar dengan
mengucapkan  salam
penutup.

a. Peserta  didik
bersama  pendidik
melakukan  refleksi
atas  pembelajaran
hari ini.

b. Memperhatikan  PR
yang  ada  pada
BAPD.

c. Memperhatikan
penjelasan pendidik.

d. Menjawab  salam
pendidik.

Self Awerness

Jujur

Disiplin,
Mandiri
Rasa  ingin
tahu

Disiplin

10’
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H.  Penilaian

a.  Teknik Penilaian:
1. Pengetahuan : Tes Tertulis
2. Keterampilan : Unjuk Kerja dan penyelesaian

                        masalah
3. Sikap : Observasi dan jurnal

       
       b. Bentuk Penilaian 

a. Pengetahuan : Uraian (Terlampir)
b. Keterampilan : Instrument Keterampilan 
                                   (Terlampir)
c. Sikap : Lembar observasi (Terlampir)

I.    Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran

1. Media : Bahan Ajar Peserta Didik (BAPD) dan LKPD
2. Alat : Spidol, laptop dan white board
3. Sumber Pembelajaran :

Palopo,   Februari 2019
Mengetahui,
Guru Mitra/Guru Mata Pelajaran,

(                                )

Peneliti,

(                                )
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Pertemuan 3

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA
Mata Pelajaran : Matematika (Wajib)
Kelas/ Semester : X / GENAP
Pokok Bahasan : Aturan Sinus, Aturan Cosinus, dan

Luas Segitiga
Sub Pokok bahasan : Aturan Cosinus dan Penerapannya
Alokasi Waktu  : 2 × 45 menit

A.   Kompetensi Inti (KI) 

Kompetensi Sikap  Spiritual yaitu, “Menghayati dan
mengamalkan  ajaran agama yang  dianutnya”.   Adapun
rumusan Kompetensi  Sikap Sosial  yaitu,   “Menunjukkan
perilaku  jujur, disiplin, tanggung  jawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran), 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,  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

MODEL KKE   | 97



bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4 : Mengolah, menalar, dan mengkaaji dalam ranah
konkret  dan  ranah  abstrak  terkait  dengan
pengembangan  dari  yang  dipelajarinya  di
sekolah  secara  mandiri,  dan  mampu
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B.    Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

3.9 Menjelaskan aturan sinus dan cosinus
4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan
      sinus dan cosinus

C.    Indikator Pencapaian Kompetensi

3.9.1 Menemukan aturan sinus dan cosinus
4.9.1 Menerapkan aturan sinus dalam penyelesaian
         masalah

D.   Tujuan Pembelajaran 

Melalui  diskusi  kelompok,  tanya  jawab,  penemuan
terbimbing, dan presentasi/unjuk kerja peserta didik dapat
menemukan  aturan  sinus,  menghitung  besar  sudut  dan
panjang sisi pada segitiga dengan aturan sinus, dan dapat
menerapkan  aturan  sinus  dalam  penyelesaian  masalah
kontekstual sehingga peserta didik dapat menghayati dan
mengamalkan  ajaran  agama  yang  dianutnya,
mengembangkan  sikap  kerjasama,  toleran,  percaya  diri,
dan  bertanggungjawab  serta  dapat  mengembangkan
kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi,
dan berkreasi.
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E.    Materi Pembelajaran

    1. Fakta:
        Masalah kontekstual yang berkaitan dengan penggunaan 
        aturan sinus dalam kehidupan sehari-hari
    2. Konsep:
        Rumus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku
    3. Prinsip :

Rumus aturan sinus
Untuk sembarang segitiga ABC berlaku

a2=b2+c2−2bc cos A⇒cos A=
b2

+c2
−a2

2bc

b2=a2+c2−2accosB⇒ cos B=
a2

+c2
−b2

2ac

c2=a2+b2−2abcosC⇒cos C=
a2

+b2
−c2

2ab
   4. Prosedur :

a. Langkah-langkah  dalam  menemukan  konsep  aturan
cosinus

b. Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah nyata
dengan menggunakan aturan cosinus

F.   Model Pembelajaran

1) Pendekatan : Saintific 
2) Model Pembelajaran : Kooperatif KKM-KE
3) Metode Pembelajaran :

a. Guide Discovery
b. Diskusi kelompok
c. Tanya jawab
d. Presentasi/unjuk kerja

4) Strategi Pembelajaran : Scaffolding
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G.  Langkah-langkah Pembelajaran  

a. Pendahuluan (10 menit)

KEGIATAN PENDIDIK AKTIVITAS PESERTA DIDIK
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

FASE 1: FASE INISIASI DAN FOKUS MASALAH

a. Menyiapkan  peserta  didik
dan membiasakan membaca
doa sebelum belajar.

b. Mengecek  kehadiran
peserta didik.

c. Menginformasikan  kepada
peserta  didik  tentang  SK,
KD  dan  tujuan
pembelajaran  yang  akan
dicapai.

d. Memotivasi  peserta  didik
agar  aktif  terlibat  dalam
kegiatan belajar mengajar.

a. Melakukan  persiapan
sebelum  pembelajaran
di  mulai  dan  membaca
doa sebelum belajar.

b. Mendengar  dan
menjawab kehadiran.

c. Mencermati  informasi
dari  guru  terkait  SK,
KD  dan  Tujuan
pembelajaran yang akan
di capai.

d. Mendengarkan motivasi
yang  disampaikan  oleh
pendidik.

Self Awereness

Social
Awereness

Religius,
Disiplin

Disiplin 

Rasa
ingin
tahu

Rasa
ingin
tahu

10’
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b. Kegiatan inti (115 menit)

KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

LANJUTAN FASE I: FASE INISIASI DAN FOKUS MASALAH
a. Pendidik  mengajukan

pertanyaan  tentang
materi  yang  telah
dipelajari  pada
pertemuan
sebelumnya  yaitu
tentang  aturan  sinus
dan penerapannya.

b. Pendidik mengarahkan
peserta  didik  untuk
memperhatikan  dan
mempelajari  materi
yang  disajikan  pada
Bahan  Ajar  Peserta
Didik (BAPD).

c. Pendidik  memberikan
permasalahan  terkait

a. Peserta  didik
menjawab
pertanyaan  sesuai
yang  ditanyakan
oleh pendidik.

b. Peserta  didik
memperhatikan dan
mempelajari  materi
pada  Bahan  Ajar
Peserta  Didik
(BAPD) .

c. Peserta didik secara
mandiri
menyelesaikan

Self Awereness

Social Awereness

Jujur,
Komunikatif

Mandiri,
gemar
membaca
dan  Rasa
ingin tahu

Mandiri,

35’
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

garis  tinggi  pada
segitiga  untuk
menemukan  aturan
cosinus  pada  segitiga
sembarang,  peserta
didik  diminta  untuk
menyelesaikannya
secara mandiri.

permasalahan
terkait  garis  tinggi
pada  segitiga  siku-
siku  dan
menemukan  aturan
sinus. 

Jujur,
Tanggung
Jawab,  dan
Rasa  Ingin
Tahu

FASE II: FASE ORGANISASI DAN PEMECAHAN MASALAH

a. Pendidik mengecek 
kesiapan kelompok  
untuk belajar dan 
menyelesaikan 
permasalahan pada 
LKPD.

b. Pendidik membagikan 
LKPD kepada masing-
masing kelompok.

a. Peserta didik duduk 
secara berkelompok 
berdasarkan 
kelompok yang telah 
dibagi oleh pendidik. 

b. Peserta didik 
menerima LKPD dari
pendidik bersama 
teman kelompokx.

Self Awerness

Social Awerness

Relationship
Management

Disiplin, Adil,
dan Toleransi

Disiplin,
Toleransi

5’
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

c. Pendidik memberikan 
arahan kepada peserta 
didik untuk melihat 
petunjuk umum yang ada 
pada LKPD dan meminta 
untuk mengamati dan 
mencermati kegiatan yang
ada pada LKPD terkait 
penemuan konsep aturan 
cosinus.

d. Pendidik memfasilitasi 
Peserta didik untuk 
berdiskusi dan 
bekerjasama dengan 
teman kelompoknya 
untuk menuliskan 
informasi yang diketahui 
dan diperlukan dari 
LKPD serta memberi 
petunjuk siswa untuk 

c. Peserta didik 
mencermati petunjuk 
LKPD dan secara 
berkelompok 
mengamati dan 
mengidentifikasi 
permasalahan yang 
ada pada LKPD 
terkait penemuan 
konsep aturan 
cosinus.

d. Peserta didik 
berdiskusi dan 
bekerjasama dengan 
teman kelompoknya 
untuk menuliskan 
informasi yang 
diketahui dari LKPD 
serta menganalisis 
dan mengaitkan 
pengetahuan yang 

Disiplin,
Tanggung
Jawab,  Rasa
Ingin  Tahu,
Komunikatif,
dan Toleransi

Disiplin,
Tanggung
Jawab,  Rasa
Ingin  Tahu,
Komunikatif,
dan Toleransi
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

menganalisis dan 
mengaitkan pengetahuan 
yang sudah dimiliki untuk
menyelesaikan masalah 
pada LKPD.

e. Pendidik mengamati 
aktifitas kelompok peserta
didik dan membimbing 
peserta didik.

sudah dimiliki untuk 
menyelesaikan 
masalah pada LKPD.

e. Secara berkelompok, 
peserta didik 
menyelesaikan 
masalah yang 
terdapat pada LKPD 
berdasarkan data-data
yang diperoleh. 

Disiplin,
Tanggung
Jawab,  Rasa
Ingin  Tahu,
Komunikatif,
dan Toleransi

FASE III: FASE SHARE DAN TANGGAP
a. Pendidik   menunjuk

salah  satu  kelompok
untuk
mempresentasikan hasil
diskusinya  ke  depan

a. Peserta  didik
dalam  kelompok
yang ditunjuk oleh
pendidik
mempresentasikan

Self awerness

Self Management

Disiplin,
Tanggung
Jawab

5’
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

kelas.

b. Pendidik  meminta
kelompok  lain
menanggapi  sajian  dari
perwakilan  kelompok
tersebut.

c. Pendidik  menunjuk
kelompok  yang  lain
untuk
mempresentasikan
hasil  diskusi  kelompok
mengenai permasalahan
yang lain yang terdapat
pada LKPD.

d. Pendidik  meminta
kembali  kelompok  lain
menanggapi  sajian  dari
perwakilan  kelompok

hasil  diskusi
kelompoknya.

b. Kelompok  lain
menanggapi  sajian
dari  perwakilan
kelompok
tersebut.

c. Perwakilan
kelompok  yang
ditunjuk  ditunjuk
oleh  pendidik
mempresentasikan
hasil  diskusi
kelompoknya.

d. Kelompok  lain
menanggapi
kembali sajian dari

Social Awerness

Relationship
management

Disiplin,
Jujur,
Tanggung
Jawab,  Adil,
Komunikatif
dan Toleransi

Disiplin,
Tanggung
Jawab

Disiplin,
Jujur,
Tanggung
Jawab,  Adil,
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

tersebut, dan seterusnya
hingga  permasalahan
pada  LKPD  dianggap
tuntas.

e. Pendidik  memberikan
penguatan  berupa
applause dan  pujian
untuk  semua  peserta
didik  dan  kelompok
yang  telah
mempresentasikan hasil
karyanya.

perwakilan
kelompok
tersebut.

e. Peserta  didik
merespon  dan
memberikan
applause  untuk
teman-temannya
yang  telah
mempresentasikan
hasil diskusinya.

Komunikatif
dan Toleransi

Jujur,  Adil,
dan Toleransi

FASE IV : FASE AKURASI DAN SELF ASSESMENT

a. Pendidik  memberikan
kesempatan  kepada
peserta  didik  untuk
menanyakan  hal-hal

a. Peserta  didik
bertanya  tentang
hal-hal  yang
belum  dipahami

Self Awerness Jujur,  Rasa
Ingin Tahu

25’
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

yang  belum  dipahami
dari materi yang telah
dipelajari.

b. Pendidik  mengarah
kan  peserta  didik
secara  bersama-sama
untuk  membuat
kesimpulan dari materi
yang telah dipelajari. 

dari  materi  yang
telah dipelajari. 

b. Secara  bersama-
sama,  peserta
didik  membuat
kesimpulan  materi
yang  telah
dipelajari. 

Self Management

Social Awerness

Disiplin,
Tanggung
jawab
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c. Kegiatan Akhir (10 menit)

KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASA

N
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

a. Pendidik  melakukan
refleksi  sebagai  umpan
balik  terhadap  proses
pembelajaran.

b. Pendidik  memberikan
tiugas mandiri

c. Pendidik menyampaikan
materi  pembelajaran
untuk  pertemuan
selanjutnya. 

d. Pendidik  mengakhiri
kegiatan belajar dengan
mengucapkan  salam
penutup.

a. Peserta  didik
bersama  pendidik
melakukan  refleksi
atas  pembelajaran
hari ini.

b. Memperhatikan  PR
yang  ada  pada
BAPD.

c. Memperhatikan
penjelasan pendidik.

d. Menjawab  salam
pendidik.

Self Awerness

Jujur

Disiplin,
Mandiri
Rasa  ingin
tahu

Disiplin

10’
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H.  Penilaian

a.  Teknik Penilaian:
1. Pengetahuan : Tes Tertulis
2. Keterampilan : Unjuk Kerja dan penyelesaian

                        masalah
3. Sikap : Observasi dan jurnal

       
       b. Bentuk Penilaian 

a. Pengetahuan : Uraian (Terlampir)
b. Keterampilan : Instrument Keterampilan 
                                   (Terlampir)
c. Sikap : Lembar observasi (Terlampir)

I.    Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran

1. Media : Bahan Ajar Peserta Didik (BAPD) dan LKPD
2. Alat : Spidol, laptop dan white board
3. Sumber Pembelajaran :

Palopo,   Februari 2019
Mengetahui,
Guru Mitra/Guru Mata Pelajaran,

(                                )

Peneliti,

(                                )
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Pertemuan 4

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA
Mata Pelajaran : Matematika (Wajib)
Kelas/ Semester : X / GENAP
Pokok Bahasan : Aturan  Sinus, Aturan Cosinus, dan

Luas Segitiga
Sub Pokok bahasan : Aturan Cosinus dan Penerapannya
Alokasi Waktu  : 2 × 45 menit

A.   Kompetensi Inti (KI) 

Kompetensi Sikap  Spiritual yaitu, “Menghayati dan
mengamalkan  ajaran agama yang  dianutnya”.   Adapun
rumusan Kompetensi  Sikap Sosial  yaitu,   “Menunjukkan
perilaku  jujur, disiplin, tanggung  jawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran), 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,  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
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bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4 : Mengolah, menalar, dan mengkaaji dalam ranah
konkret  dan  ranah  abstrak  terkait  dengan
pengembangan  dari  yang  dipelajarinya  di
sekolah  secara  mandiri,  dan  mampu
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B.    Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

3.9 Menjelaskan aturan cosinus
4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan
      cosinus dan cosinus

C.    Indikator Pencapaian Kompetensi

3.9.1 Menemukan aturan cosinus
4.9.1 Menerapkan aturan cosinus dalam penyelesaian
         masalah

D.   Tujuan Pembelajaran 

Melalui  diskusi  kelompok,  tanya  jawab,  penemuan
terbimbing, dan presentasi/unjuk kerja peserta didik dapat
menemukan aturan  cosinus,  menghitung besar  sudut  dan
panjang  sisi  pada  segitiga  dengan  aturan  cosinus,  dan
dapat  menerapkan  aturan  cosinus dalam  penyelesaian
masalah  kontekstual  sehingga  peserta  didik  dapat
menghayati  dan  mengamalkan  ajaran  agama  yang
dianutnya,  mengembangkan  sikap  kerjasama,  toleran,
percaya  diri,  dan  bertanggungjawab  serta  dapat
mengembangkan  kemampuan berpikir  kritis,
berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi.
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E.    Materi Pembelajaran

    1. Fakta:
        Masalah kontekstual yang berkaitan dengan penggunaan 
        aturan cosinus dalam kehidupan sehari-hari
    2. Konsep:
        Rumus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku
    3. Prinsip :
         Rumus aturan cosinus
         Untuk sembarang segitiga ABC berlaku

a2=b2+c2−2bc cos A⇒cos A=
b2

+c2
−a2

2bc

b2=a2+c2−2accosB⇒ cos B=
a2

+c2
−b2

2ac

c2=a2+b2−2abcosC⇒cos C=
a2

+b2
−c2

2ab
    4. Prosedur:

a. Langkah-langkah  dalam  menemukan  konsep  aturan
cosinus

b. Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah nyata
dengan menggunakan aturan cosinus

F.   Model Pembelajaran

1) Pendekatan : Saintific 
2) Model Pembelajaran : Kooperatif KKM-KE
3) Metode Pembelajaran :

a. Guide Discovery
b. Diskusi kelompok
c. Tanya jawab
d. Presentasi/unjuk kerja

4) Strategi Pembelajaran : Scaffolding
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G.  Langkah-langkah Pembelajaran  

a. Pendahuluan (10 menit)

KEGIATAN PENDIDIK AKTIVITAS PESERTA DIDIK
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

FASE 1: FASE INISIASI DAN FOKUS MASALAH

a. Menyiapkan  peserta  didik
dan membiasakan membaca
doa sebelum belajar.

b. Mengecek  kehadiran
peserta didik.

c. Menginformasikan  kepada
peserta  didik  tentang  SK,
KD  dan  tujuan
pembelajaran  yang  akan
dicapai.

d. Memotivasi  peserta  didik
agar  aktif  terlibat  dalam
kegiatan belajar mengajar.

a. Melakukan  persiapan
sebelum  pembelajaran
di  mulai  dan  membaca
doa sebelum belajar.

b. Mendengar  dan
menjawab kehadiran.

c. Mencermati  informasi
dari  guru  terkait  SK,
KD  dan  Tujuan
pembelajaran yang akan
di capai.

d. Mendengarkan motivasi
yang  disampaikan  oleh
pendidik.

Self Awereness

Social
Awereness

Religius,
Disiplin

Disiplin 

Rasa
ingin
tahu

Rasa
ingin
tahu

10’
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b. Kegiatan inti (115 menit)

KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

LANJUTAN FASE I: FASE INISIASI DAN FOKUS MASALAH
a. Pendidik  mengajukan

pertanyaan  tentang
materi  yang  telah
dipelajari  pada
pertemuan
sebelumnya  yaitu
tentang aturan cosinus
dalam  segitiga
sembarang.

b. Pendidik mengarahkan
peserta  didik  untuk
memperhatikan contoh
penerapan  aturan
cosinus  untuk
menyelesaikan
permasalah  sehari-

a. Peserta  didik
menjawab
pertanyaan  sesuai
yang  ditanyakan
oleh pendidik.

b. Peserta  didik
memperhatikan dan
mempelajari contoh
penerapan  aturan
cosinus  dalam
menyelesaikan
permasalah  sehari-
hari .

Self Awereness

Social Awereness

Jujur,
Komunikatif

Mandiri,
gemar
membaca
dan  Rasa
ingin tahu

35’
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

hari.

c. Pendidik  memberikan
permasalahan  sebagai
latihan  terkait  aturan
cosinus  pada  segitiga,
peserta  didik  diminta
untuk
menyelesaikannya
secara mandiri.

a. Pendidik  mengecek
hasil  kerja  peserta
didik dan memberikan
arahan  terkait
alternatif   jawaban
yang tepat.

c. Peserta didik secara
mandiri
menyelesaikan
permasalahan
terkait  aturan
cosinus  secara
mandiri. 
 

d. Peserta  didik
antusias
menyelesaikan
permasalahan  yang
diberikan  pendidik
dan memperhatikan
alternatif  jawaban
dari pendidik.

Mandiri,
Jujur,
Tanggung
Jawab,  dan
Rasa  Ingin
Tahu 

Mandiri,
Jujur,
Tanggung
Jawab,  dan
Rasa  Ingin
Tahu
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

FASE II: FASE ORGANISASI DAN PEMECAHAN MASALAH

a. Pendidik mengecek 
kesiapan kelompok  
untuk belajar dan 
menyelesaikan 
permasalahan pada 
LKPD.

b. Pendidik membagikan 
LKPD kepada masing-
masing kelompok.

c. Pendidik memberikan 
arahan kepada peserta 
didik untuk melihat 
petunjuk umum yang ada 
pada LKPD dan meminta 
untuk mengamati dan 
mencermati kegiatan yang
ada pada LKPD .

a. Peserta didik duduk 
secara berkelompok 
berdasarkan 
kelompok yang telah 
dibagi oleh pendidik. 

b. Peserta didik 
menerima LKPD dari
pendidik bersama 
teman kelompokx.

c. Peserta didik 
mencermati petunjuk 
LKPD dan secara 
berkelompok 
mengamati dan 
mengidentifikasi 
permasalahan yang 
ada pada LKPD.

Self Awerness

Social Awerness

Relationship
Management

Disiplin, Adil,
dan Toleransi

Disiplin,
Toleransi

Disiplin,
Tanggung
Jawab,  Rasa
Ingin  Tahu,
Komunikatif,
dan Toleransi

5’
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

d. Pendidik memfasilitasi 
Peserta didik untuk 
berdiskusi dan 
bekerjasama dengan 
teman kelompoknya 
untuk menuliskan 
informasi yang diketahui 
dan diperlukan dari 
LKPD serta memberi 
petunjuk siswa untuk 
menganalisis dan 
mengaitkan pengetahuan 
yang sudah dimiliki untuk
menyelesaikan  masalah 
pada LKPD.

e. Pendidik mengamati 
aktifitas kelompok peserta
didik dan membimbing 
peserta didik.

d. Peserta didik 
berdiskusi dan 
bekerjasama dengan 
teman kelompoknya 
untuk menuliskan 
informasi yang 
diketahui dari LKPD 
serta menganalisis 
dan mengaitkan 
pengetahuan yang 
sudah dimiliki untuk 
menyelesaikan 
masalah pada LKPD.

e. Secara berkelompok, 
peserta didik 
menyelesaikan 
masalah yang 
terdapat pada LKPD 

Disiplin,
Tanggung
Jawab,  Rasa
Ingin  Tahu,
Komunikatif,
dan Toleransi

Disiplin,
Tanggung
Jawab,  Rasa
Ingin  Tahu,
Komunikatif,
dan Toleransi.

Model KKE | 117



KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

FASE III: FASE SHARE DAN TANGGAP
a. Pendidik   menunjuk

salah  satu  kelompok
untuk
mempresentasikan hasil
diskusinya  ke  depan
kelas.

b. Pendidik  meminta
kelompok  lain
menanggapi  sajian  dari
perwakilan  kelompok
tersebut.

c. Pendidik  menunjuk
kelompok  yang  lain
untuk
mempresentasikan
hasil  diskusi  kelompok

a. Peserta  didik
dalam  kelompok
yang ditunjuk oleh
pendidik
mempresentasikan
hasil  diskusi
kelompoknya.

b. Kelompok  lain
menanggapi  sajian
dari  perwakilan
kelompok
tersebut.

c. Perwakilan
kelompok  yang
ditunjuk  ditunjuk

Self awerness

Self Management

Social Awerness

Relationship
management

Disiplin,
Tanggung
Jawab

Disiplin,
Jujur,
Tanggung
Jawab,  Adil,
Komunikatif
dan Toleransi

Disiplin,
Tanggung
Jawab

5’
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

mengenai permasalahan
yang lain yang terdapat
pada LKPD.

d. Pendidik  meminta
kembali  kelompok  lain
menanggapi  sajian  dari
perwakilan  kelompok
tersebut, dan seterusnya
hingga  permasalahan
pada  LKPD  dianggap
tuntas.

e. Pendidik  memberikan
penguatan  berupa
applause dan  pujian
untuk  semua  peserta
didik  dan  kelompok
yang  telah
mempresentasikan hasil

oleh  pendidik
mempresentasikan
hasil  diskusi
kelompoknya.

d. Kelompok  lain
menanggapi
kembali sajian dari
perwakilan
kelompok
tersebut.

e. Peserta  didik
merespon  dan
memberikan
applause  untuk
teman-temannya
yang  telah
mempresentasikan

Disiplin,
Jujur,
Tanggung
Jawab,  Adil,
Komunikatif
dan Toleransi

Jujur,  Adil,
dan Toleransi
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

karyanya. hasil diskusinya.

FASE IV : FASE AKURASI DAN SELF ASSESMENT

a. Pendidik memberikan
kesempatan  kepada
peserta  didik  untuk
menanyakan  hal-hal
yang belum dipahami
dari materi yang telah
dipelajari.

b. Pendidik  mengarah
kan  peserta  didik
secara  bersama-sama
untuk  membuat
kesimpulan  dari
materi  yang  telah
dipelajari. 

a. Peserta  didik
bertanya  tentang
hal-hal  yang
belum  dipahami
dari  materi  yang
telah dipelajari. 

b. Secara  bersama-
sama,  peserta
didik  membuat
kesimpulan  materi
yang  telah
dipelajari. 

Self Awerness

Self Management

Social Awerness

Jujur,  Rasa
Ingin Tahu

Disiplin,
Tanggung
jawab

25’
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c. Kegiatan Akhir (10 menit)

KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASA

N
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

a. Pendidik  melakukan
refleksi  sebagai  umpan
balik  terhadap  proses
pembelajaran.

b. Pendidik  memberikan
tiugas mandiri

c. Pendidik menyampaikan
materi  pembelajaran
untuk  pertemuan
selanjutnya. 

d. Pendidik  mengakhiri
kegiatan belajar dengan
mengucapkan  salam
penutup.

a. Peserta  didik
bersama  pendidik
melakukan  refleksi
atas  pembelajaran
hari ini.

b. Memperhatikan  PR
yang  ada  pada
BAPD.

c. Memperhatikan
penjelasan pendidik.

d. Menjawab  salam
pendidik.

Self Awerness

Jujur

Disiplin,
Mandiri
Rasa  ingin
tahu

Disiplin

10’
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H.  Penilaian

a.  Teknik Penilaian:
1. Pengetahuan : Tes Tertulis
2. Keterampilan : Unjuk Kerja dan penyelesaian

                        masalah
3. Sikap : Observasi dan jurnal

       
       b. Bentuk Penilaian 

a. Pengetahuan : Uraian (Terlampir)
b. Keterampilan : Instrument Keterampilan 
                                   (Terlampir)
c. Sikap : Lembar observasi (Terlampir)

I.    Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran

1. Media : Bahan Ajar Peserta Didik (BAPD) dan LKPD
2. Alat : Spidol, laptop dan white board
3. Sumber Pembelajaran :

Palopo,   Februari 2019
Mengetahui,
Guru Mitra/Guru Mata Pelajaran,

(                                )

Peneliti,

(                                )
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Pertemuan 5

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA
Mata Pelajaran : Matematika (Wajib)
Kelas/ Semester : X / GENAP
Pokok Bahasan : Aturan  Sinus, Aturan Cosinus, dan

Luas Segitiga
Sub Pokok bahasan : Menemukan Rumus  Luas  Segitiga

dan Penggunaannya
Alokasi Waktu  : 2 × 45 menit

A.   Kompetensi Inti (KI) 

Kompetensi Sikap  Spiritual yaitu, “Menghayati dan
mengamalkan  ajaran agama yang  dianutnya”.   Adapun
rumusan Kompetensi  Sikap Sosial  yaitu,   “Menunjukkan
perilaku  jujur, disiplin, tanggung  jawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran), 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,  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
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menerapkan  pengetahuan  prosedural  pada
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4 : Mengolah, menalar, dan mengkaaji dalam ranah
konkret  dan  ranah  abstrak  terkait  dengan
pengembangan  dari  yang  dipelajarinya  di
sekolah  secara  mandiri,  dan  mampu
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B.    Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

3.9 Menjelaskan aturan sinus dan cosinus
4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan
      sinus dan cosinus

C.    Indikator Pencapaian Kompetensi

3.9.1 Menemukan rumus luas segitiga
4.9.1 Menerapkan rumus luas segitiga dalam penyelesaian
         masalah

D.   Tujuan Pembelajaran 

Melalui  diskusi  kelompok,  tanya  jawab,  penemuan
terbimbing, dan presentasi/unjuk kerja peserta didik dapat
menemukan  rumus luas segitiga dan dapat menggunakan
rumus  tersebut dalam  penyelesaian  masalah  kontekstual
sehingga  peserta  didik  dapat  menghayati  dan
mengamalkan  ajaran  agama  yang  dianutnya,
mengembangkan  sikap  kerjasama,  toleran,  percaya  diri,
dan  bertanggungjawab  serta  dapat  mengembangkan
kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi,
dan berkreasi.
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E.    Materi Pembelajaran

    1. Fakta:
        Masalah kontekstual yang berkaitan dengan penggunaan 
        luas segitiga dalam kehidupan sehari-hari
    2. Konsep:
        Aturan sinus pada segitiga sembarang
    3. Prinsip :

a. Luas Segitiga jika diketahui Dua Sisi dan Sudut Apit
Dua Sisi Tersebut (sisi-sudut-sisi)

L=
1
2
ab sinC  atau L=

1
2
ac sinB  atau L=

1
2
bc sin A

b. Luas Segitiga jika diketahui Dua Sudut dan Satu Sisi

c. Luas Segitiga jika diketahui Panjang Ketiga Sisinya 

L=√ s ( s−a ) ( s−b ) ( s−c )

   4. Prosedur :
a. Langkah-langkah  dalam  menemukan  rumus  luas

segitiga
b. Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah nyata

dengan menggunakan rumus luas segitiga

F.   Model Pembelajaran

1) Pendekatan : Saintific 
2) Model Pembelajaran : Kooperatif KKM-KE
3) Metode Pembelajaran :

a. Guide Discovery
b. Diskusi kelompok
c. Tanya jawab
d. Presentasi/unjuk kerja

4) Strategi Pembelajaran : Scaffolding
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G.  Langkah-langkah Pembelajaran  

a. Pendahuluan (10 menit)

KEGIATAN PENDIDIK AKTIVITAS PESERTA DIDIK
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

FASE 1: FASE INISIASI DAN FOKUS MASALAH

a. Menyiapkan  peserta  didik
dan membiasakan membaca
doa sebelum belajar.

b. Mengecek  kehadiran
peserta didik.

c. Menginformasikan  kepada
peserta  didik  tentang  SK,
KD  dan  tujuan
pembelajaran  yang  akan
dicapai.

d. Memotivasi  peserta  didik
agar  aktif  terlibat  dalam
kegiatan belajar mengajar.

a. Melakukan  persiapan
sebelum  pembelajaran
di  mulai  dan  membaca
doa sebelum belajar.

b. Mendengar  dan
menjawab kehadiran.

c. Mencermati  informasi
dari  guru  terkait  SK,
KD  dan  Tujuan
pembelajaran yang akan
di capai.

d. Mendengarkan motivasi
yang  disampaikan  oleh
pendidik.

Self Awereness

Social
Awereness

Religius,
Disiplin

Disiplin 

Rasa
ingin
tahu

Rasa
ingin
tahu

10’
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b. Kegiatan inti (115 menit)

KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

LANJUTAN FASE I: FASE INISIASI DAN FOKUS MASALAH
a. Pendidik  mengajukan

pertanyaan  tentang
materi  yang  telah
dipelajari  pada
pertemuan
sebelumnya  yaitu
tentang aturan cosinus
dan penerapannya.

b. Pendidik mengarahkan
peserta  didik  untuk
memperhatikan  dan
mempelajari  materi
yang  disajikan  pada
Bahan  Ajar  Peserta
Didik (BAPD).

a. Peserta  didik
menjawab
pertanyaan  sesuai
yang  ditanyakan
oleh pendidik.

b. Peserta  didik
memperhatikan dan
mempelajari  materi
pada  Bahan  Ajar
Peserta  Didik
(BAPD) .

Self Awereness

Social Awereness

Jujur,
Komunikatif

Mandiri,
gemar
membaca
dan  Rasa
ingin tahu

35’
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

c. Pendidik mengarahkan
peserta  didik  untuk
memperhatikan  cara
menemukan  rumus
luas  segitiga  pada
BAPD

c. Peserta  didik
memperhatikan/me
nyimak  cara
menemukan  rumus
luas  segitiga  pada
BAPD.

Mandiri,
gemar
membaca
dan  Rasa
ingin tahu

FASE II: FASE ORGANISASI DAN PEMECAHAN MASALAH

a. Pendidik mengecek 
kesiapan kelompok  
untuk belajar dan 
menyelesaikan 
permasalahan pada 
LKPD.

b. Pendidik membagikan 
LKPD kepada masing-
masing kelompok.

c. Pendidik memberikan 
arahan kepada peserta 

a. Peserta didik duduk 
secara berkelomppok 
berdasarkan 
kelompok yang telah 
dibagi oleh pendidik. 

b. Peserta didik 
menerima LKPD dari
pendidik bersama 
teman kelompokx.

c. Peserta didik 
mencermati petunjuk 

Self Awerness

Social Awerness

Relationship
Management

Disiplin, Adil,
dan Toleransi

5’
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

didik untuk melihat 
petunjuk umum yang ada 
pada LKPD dan meminta 
untuk mengamati dan 
mencermati kegiatan yang
ada pada LKPD terkait 
penemuan rumus luas 
segitiga.

d. Pendidik memfasilitasi 
Peserta didik untuk 
berdiskusi dan 
bekerjasama dengan 
teman kelompoknya 
untuk menuliskan 
informasi yang diketahui 
dan diperlukan dari 
LKPD serta memberi 
petunjuk siswa untuk 
menganalisis dan 
mengaitkan pengetahuan 
yang sudah dimiliki untuk

LKPD dan secara 
berkelompok 
mengamati dan 
mengidentifikasi 
permasalahan yang 
ada pada LKPD 
terkait penemuan 
rumus luas segitiga.

d. Peserta didik 
berdiskusi dan 
bekerjasama dengan 
teman kelompoknya 
untuk menuliskan 
informasi yang 
diketahui dari LKPD 
serta menganalisis 
dan mengaitkan 
pengetahuan yang 
sudah dimiliki untuk 
menyelesaikan 
masalah pada LKPD.

Disiplin,
Toleransi

Disiplin,
Tanggung
Jawab,  Rasa
Ingin  Tahu,
Komunikatif,
dan Toleransi

Disiplin,
Tanggung
Jawab,  Rasa
Ingin  Tahu,
Komunikatif,
dan Toleransi
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

menyelesaikan masalah 
pada LKPD.

e. Pendidik mengamati 
aktifitas kelompok peserta
didik dan membimbing 
peserta didik.

e. Secara berkelompok, 
peserta didik 
menyelesaikan 
masalah yang 
terdapat pada LKPD 
berdasarkan data-data
yang diperoleh 
berdasarkan 
bimbingan dan 
arahan pendidik.

Disiplin,
Tanggung
Jawab,  Rasa
Ingin  Tahu,
Komunikatif,
dan Toleransi

FASE III: FASE SHARE DAN TANGGAP
a. Pendidik  menunjuk

salah  satu  kelompok
untuk
mempresentasikan hasil
diskusinya  ke  depan

a. Peserta  didik
dalam  kelompok
yang ditunjuk oleh
pendidik
mempresentasikan
hasil  diskusi

Self awerness

Self Management

Disiplin,
Tanggung
Jawab

5’
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

kelas.

b. Pendidik  meminta
kelompok  lain
menanggapi  sajian  dari
perwakilan  kelompok
tersebut.

c. Pendidik  menunjuk
kelompok  yang  lain
untuk
mempresentasikan hasil
diskusi  kelompok
mengenai permasalahan
yang lain yang terdapat
pada LKPD.

d. Pendidik  meminta
kembali  kelompok  lain

kelompoknya.

b. Kelompok  lain
menanggapi  sajian
dari  perwakilan
kelompok
tersebut.

c. Perwakilan
kelompok  yang
ditunjuk  ditunjuk
oleh  pendidik
mempresentasikan
hasil  diskusi
kelompoknya.

d. Kelompok  lain
menanggapi
kembali sajian dari

Social Awerness

Relationship
management

Disiplin,
Jujur,
Tanggung
Jawab,  Adil,
Komunikatif
dan Toleransi

Disiplin,
Tanggung
Jawab

Disiplin,
Jujur,
Tanggung
Jawab,  Adil,
Komunikatif
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

menanggapi  sajian  dari
perwakilan  kelompok
tersebut, dan seterusnya
hingga  permasalahan
pada  LKPD  dianggap
tuntas.

e. Pendidik  memberikan
penguatan  berupa
applause dan  pujian
untuk  semua  peserta
didik  dan  kelompok
yang  telah
mempresentasikan hasil
karyanya.

perwakilan
kelompok
tersebut.

e. Peserta  didik
merespon  dan
memberikan
applause  untuk
teman-temannya
yang  telah
mempresentasikan
hasil  diskusi
kelompoknya.

dan Toleransi

Jujur,  Adil,
dan Toleransi

FASE IV : FASE AKURASI DAN SELF ASSESMENT

a. Pendidik memberikan
kesempatan  kepada

a. Peserta  didik
bertanya  tentang

Self Awerness Jujur,  Rasa
Ingin Tahu

25’
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

peserta  didik  untuk
menanyakan  hal-hal
yang belum dipahami
dari materi yang telah
dipelajari.

b. Pendidik  mengarah
kan  peserta  didik
secara  bersama-sama
untuk  membuat
kesimpulan.

hal-hal  yang
belum  dipahami
dari  materi  yang
telah dipelajari. 

b. Secara  bersama-
sama,  peserta
didik  membuat
kesimpulan materi
yang  telah
dipelajari. 

Self Management

Social Awerness

Disiplin,
Tanggung
jawab
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c. Kegiatan Akhir (10 menit)

KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASA

N
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

a. Pendidik  melakukan
refleksi  sebagai
umpan balik terhadap
proses pembelajaran.

b. Pendidik  memberikan
tiugas mandiri

c. Pendidik
menyampaikan materi
pembelajaran  untuk
pertemuan
selanjutnya. 

d. Pendidik  mengakhiri
kegiatan  belajar
dengan  mengucapkan
salam penutup.

a. Peserta  didik
bersama  pendidik
melakukan  refleksi
atas  pembelajaran
hari ini.

b. Memperhatikan  PR
yang  ada  pada
BAPD.

c. Memperhatikan
penjelasan pendidik.

d. Menjawab  salam
pendidik.

Self Awerness

Jujur

Disiplin,
Mandiri
Rasa  ingin
tahu

Disiplin

10’
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H.  Penilaian

a.  Teknik Penilaian:
1. Pengetahuan : Tes Tertulis
2. Keterampilan : Unjuk Kerja dan penyelesaian

                        masalah
3. Sikap : Observasi dan jurnal

       
       b. Bentuk Penilaian 

a. Pengetahuan : Uraian (Terlampir)
b. Keterampilan : Instrument Keterampilan 
                                   (Terlampir)
c. Sikap : Lembar observasi (Terlampir)

I.    Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran

1. Media : Bahan Ajar Peserta Didik (BAPD) dan LKPD
2. Alat : Spidol, laptop dan white board
3. Sumber Pembelajaran :

Palopo,   Februari 2019
Mengetahui,
Guru Mitra/Guru Mata Pelajaran,

(                                )

Peneliti,

(                                )
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Pertemuan 6

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA
Mata Pelajaran : Matematika (Wajib)
Kelas/ Semester : X / GENAP
Pokok Bahasan : Aturan  Sinus, Aturan Cosinus, dan

Luas Segitiga
Sub Pokok bahasan : Menemukan Rumus  Luas  Segitiga

dan Penggunaannya
Alokasi Waktu  : 2 × 45 menit

A.   Kompetensi Inti (KI) 

Kompetensi Sikap  Spiritual yaitu, “Menghayati dan
mengamalkan  ajaran agama yang  dianutnya”.   Adapun
rumusan Kompetensi  Sikap Sosial  yaitu,   “Menunjukkan
perilaku  jujur, disiplin, tanggung  jawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran), 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,  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
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menerapkan  pengetahuan  prosedural  pada
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4 : Mengolah, menalar, dan mengkaaji dalam ranah
konkret  dan  ranah  abstrak  terkait  dengan
pengembangan  dari  yang  dipelajarinya  di
sekolah  secara  mandiri,  dan  mampu
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B.    Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

3.9 Menjelaskan aturan sinus dan cosinus
4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan
      sinus dan cosinus

C.    Indikator Pencapaian Kompetensi

3.9.1 Menemukan rumus luas segitiga
4.9.1 Menerapkan rumus luas segitiga dalam penyelesaian
         masalah

D.   Tujuan Pembelajaran 

Melalui  diskusi  kelompok,  tanya  jawab,  penemuan
terbimbing, dan presentasi/unjuk kerja peserta didik dapat
menemukan  rumus luas segitiga dan dapat menggunakan
rumus  tersebut dalam  penyelesaian  masalah  kontekstual
sehingga  peserta  didik  dapat  menghayati  dan
mengamalkan  ajaran  agama  yang  dianutnya,
mengembangkan  sikap  kerjasama,  toleran,  percaya  diri,
dan  bertanggungjawab  serta  dapat  mengembangkan
kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi,
dan berkreasi.
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E.    Materi Pembelajaran

    1. Fakta:
        Masalah kontekstual yang berkaitan dengan penggunaan 
        luas segitiga dalam kehidupan sehari-hari
    2. Konsep:
        Aturan sinus pada segitiga sembarang
    3. Prinsip :

a. Luas Segitiga jika diketahui Dua Sisi dan Sudut Apit
Dua Sisi Tersebut (sisi-sudut-sisi)

L=
1
2
ab sinC  atau L=

1
2
ac sinB  atau L=

1
2
bc sin A

b. Luas Segitiga jika diketahui Dua Sudut dan Satu Sisi

c. Luas Segitiga jika diketahui Panjang Ketiga Sisinya 

L=√ s ( s−a ) ( s−b ) ( s−c )

   4. Prosedur :
a. Langkah-langkah  dalam  menemukan  rumus  luas

segitiga
b. Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah nyata

dengan menggunakan rumus luas segitiga

F.   Model Pembelajaran

1) Pendekatan : Saintific 
2) Model Pembelajaran : Kooperatif KKM-KE
3) Metode Pembelajaran :

a. Guide Discovery
b. Diskusi kelompok
c. Tanya jawab
d. Presentasi/unjuk kerja

4) Strategi Pembelajaran : Scaffolding
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G.  Langkah-langkah Pembelajaran  

a. Pendahuluan (10 menit)

KEGIATAN PENDIDIK AKTIVITAS PESERTA DIDIK
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

FASE 1: FASE INISIASI DAN FOKUS MASALAH

a. Menyiapkan peserta didik
dan  membiasakan
membaca  doa  sebelum
belajar.

b. Mengecek  kehadiran
peserta didik.

c. Menginformasikan
kepada  peserta  didik
tentang  SK,  KD  dan
tujuan pembelajaran yang
akan dicapai.

d. Memotivasi  peserta  didik
agar  aktif  terlibat  dalam
kegiatan belajar mengajar.

a. Melakukan  persiapan
sebelum  pembelajaran
di  mulai  dan  membaca
doa sebelum belajar.

b. Mendengar  dan
menjawab kehadiran.

c. Mencermati  informasi
dari  guru  terkait  SK,
KD  dan  Tujuan
pembelajaran yang akan
di capai.

d. Mendengarkan motivasi
yang  disampaikan  oleh
pendidik.

Self Awereness

Social
Awereness

Religius,
Disiplin

Disiplin 

Rasa
ingin
tahu

Rasa
ingin
tahu

10’
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b. Kegiatan inti (115 menit)

KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

LANJUTAN FASE I: FASE INISIASI DAN FOKUS MASALAH
a. Pendidik

mengajukan
pertanyaan  tentang
materi  yang  telah
dipelajari  pada
pertemuan
sebelumnya  yaitu
tentang  aturan
cosinus  dan
penerapannya.

b. Pendidik
mengarahkan
peserta  didik  untuk
memperhatikan  dan
mempelajari  materi
yang disajikan pada

a. Peserta  didik
menjawab
pertanyaan  sesuai
yang  ditanyakan
oleh pendidik.

b. Peserta  didik
memperhatikan dan
mempelajari  materi
pada  Bahan  Ajar
Peserta  Didik
(BAPD) .

c. Peserta  didik

Self Awereness

Social Awereness

Jujur,
Komunikatif

Mandiri,
gemar
membaca  dan
Rasa  ingin
tahu

35’
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

Bahan  Ajar  Peserta
Didik (BAPD).

c. Pendidik
mengarahkan
peserta  didik  untuk
memperhatikan cara
menemukan  rumus
luas  segitiga  pada
BAPD

memperhatikan/me
nyimak  cara
menemukan  rumus
luas  segitiga  pada
BAPD.

Mandiri,
gemar
membaca  dan
Rasa  ingin
tahu

FASE II: FASE ORGANISASI DAN PEMECAHAN MASALAH

a. Pendidik mengecek 
kesiapan kelompok  
untuk belajar dan 
menyelesaikan 
permasalahan pada 
LKPD.

b. Pendidik membagikan 
LKPD kepada masing-
masing kelompok.

a. Peserta didik duduk 
secara berkelomppok 
berdasarkan 
kelompok yang telah 
dibagi oleh pendidik. 

b. Peserta didik 
menerima LKPD dari
pendidik bersama 

Self Awerness

Social Awerness

Relationship
Management

Disiplin, Adil,
dan Toleransi

5’
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

c. Pendidik memberikan 
arahan kepada peserta 
didik untuk melihat 
petunjuk umum yang 
ada pada LKPD dan 
meminta untuk 
mengamati dan 
mencermati kegiatan 
yang ada pada LKPD 
terkait penemuan rumus
luas segitiga.

d. Pendidik memfasilitasi 
Peserta didik untuk 
berdiskusi dan 
bekerjasama dengan 
teman kelompoknya 
untuk menuliskan 
informasi yang 
diketahui dan 
diperlukan dari LKPD 

teman kelompokx.
c. Peserta didik 

mencermati petunjuk 
LKPD dan secara 
berkelompok 
mengamati dan 
mengidentifikasi 
permasalahan yang 
ada pada LKPD 
terkait penemuan 
rumus luas segitiga.

d. Peserta didik 
berdiskusi dan 
bekerjasama dengan 
teman kelompoknya 
untuk menuliskan 
informasi yang 
diketahui dari LKPD 
serta menganalisis 
dan mengaitkan 
pengetahuan yang 

Disiplin,
Toleransi

Disiplin,
Tanggung
Jawab,  Rasa
Ingin  Tahu,
Komunikatif,
dan Toleransi

Disiplin,
Tanggung
Jawab,  Rasa
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

serta memberi petunjuk 
siswa untuk 
menganalisis dan 
mengaitkan 
pengetahuan yang 
sudah dimiliki untuk 
menyelesaikan masalah 
pada LKPD.

e. Pendidik mengamati 
aktifitas kelompok 
peserta didik dan 
membimbing peserta 
didik.

sudah dimiliki untuk 
menyelesaikan 
masalah pada LKPD.

e. Secara berkelompok, 
peserta didik 
menyelesaikan 
masalah yang 
terdapat pada LKPD 
berdasarkan data-data
yang diperoleh 
berdasarkan 
bimbingan dan 
arahan pendidik.

Ingin  Tahu,
Komunikatif,
dan Toleransi

Disiplin,
Tanggung
Jawab,  Rasa
Ingin  Tahu,
Komunikatif,
dan Toleransi

FASE III: FASE SHARE DAN TANGGAP
a. Pendidik  menunjuk

salah  satu  kelompok
untuk

a. Peserta  didik
dalam  kelompok
yang ditunjuk oleh

Self awerness Disiplin,
Tanggung
Jawab

5’
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

mempresentasikan
hasil  diskusinya  ke
depan kelas.

b. Pendidik  meminta
kelompok  lain
menanggapi  sajian
dari  perwakilan
kelompok tersebut.

c. Pendidik  menunjuk
kelompok  yang  lain
untuk
mempresentasikan
hasil  diskusi
kelompok  mengenai
permasalahan  yang
lain  yang  terdapat
pada LKPD.

d. Pendidik  meminta

pendidik
mempresentasikan
hasil  diskusi
kelompoknya.

b. Kelompok  lain
menanggapi  sajian
dari  perwakilan
kelompok
tersebut.

c. Perwakilan
kelompok  yang
ditunjuk  ditunjuk
oleh  pendidik
mempresentasikan
hasil  diskusi
kelompoknya.

Self Management

Social Awerness

Relationship
management

Disiplin,
Jujur,
Tanggung
Jawab,  Adil,
Komunikatif
dan Toleransi

Disiplin,
Tanggung
Jawab

Disiplin,
Jujur,
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

kembali  kelompok
lain  menanggapi
sajian dari perwakilan
kelompok  tersebut,
dan seterusnya hingga
permasalahan  pada
LKPD  dianggap
tuntas.

e. Pendidik  memberikan
penguatan  berupa
applause dan  pujian
untuk  semua  peserta
didik  dan  kelompok
yang  telah
mempresentasikan
hasil karyanya.

d. Kelompok  lain
menanggapi
kembali sajian dari
perwakilan
kelompok
tersebut.

e. Peserta  didik
merespon  dan
memberikan
applause  untuk
teman-temannya
yang  telah
mempresentasikan
hasil  diskusi
kelompoknya.

Tanggung
Jawab,  Adil,
Komunikatif
dan Toleransi

Jujur,  Adil,
dan Toleransi
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KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

FASE IV : FASE AKURASI DAN SELF ASSESMENT

a. Pendidik
memberikan
kesempatan  kepada
peserta  didik  untuk
menanyakan hal-hal
yang  belum
dipahami  dari
materi  yang  telah
dipelajari.

b. Pendidik  mengarah
kan  peserta  didik
secara  bersama-
sama  untuk
membuat
kesimpulan.

a. Peserta  didik
bertanya  tentang
hal-hal  yang
belum  dipahami
dari  materi  yang
telah dipelajari. 

b. Secara  bersama-
sama,  peserta
didik  membuat
kesimpulan materi
yang  telah
dipelajari. 

Self Awerness

Self Management

Social Awerness

Jujur,  Rasa
Ingin Tahu

Disiplin,
Tanggung
jawab

25’
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c. Kegiatan Akhir (10 menit)

KEGIATAN GURU AKTIVITAS SISWA
KECERDASAN
EMOSIONAL

NILAI
KARAKTER

WAKTU

a. Pendidik  melakukan
refleksi  sebagai  umpan
balik  terhadap  proses
pembelajaran.

b. Pendidik  memberikan
tiugas mandiri

c. Pendidik menyampaikan
materi  pembelajaran
untuk  pertemuan
selanjutnya. 

d. Pendidik  mengakhiri
kegiatan belajar dengan
mengucapkan  salam
penutup.

a. Peserta  didik
bersama  pendidik
melakukan  refleksi
atas  pembelajaran
hari ini.

b. Memperhatikan  PR
yang  ada  pada
BAPD.

c. Memperhatikan
penjelasan pendidik.

d. Menjawab  salam
pendidik.

Self Awerness

Jujur

Disiplin,
Mandiri
Rasa  ingin
tahu

Disiplin

10’
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H.  Penilaian

a.  Teknik Penilaian:
1. Pengetahuan : Tes Tertulis
2. Keterampilan : Unjuk Kerja dan penyelesaian

                        masalah
3. Sikap : Observasi dan jurnal

       
       b. Bentuk Penilaian 

a. Pengetahuan : Uraian (Terlampir)
b. Keterampilan : Instrument Keterampilan 
                                   (Terlampir)
c. Sikap : Lembar observasi (Terlampir)

I.    Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran

1. Media : Bahan Ajar Peserta Didik (BAPD) dan LKPD
2. Alat : Spidol, laptop dan white board
3. Sumber Pembelajaran :

Palopo,   Februari 2019
Mengetahui,
Guru Mitra/Guru Mata Pelajaran,

(                                )

Peneliti,

(                                )
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C. LPKD
LKPD 1

Perhatikan gambar segitiga berikut ini

1. Perhatikan  segitiga  ABC.  BQ merupakan  garis  tinggi
segitiga  ABC.  Tentukan  besar  sudut  AQB  dan  besar
sudut BQC.

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………..................................
..…………………………………………………

2. Perhatikan  segitiga  BQC.  Berdasarkan  aturan
perbandingan sinus, tentukan Sin C.

MODEL KKE   | 149

Keterangan:
Panjang AB = c
Panjang BC = a
Panjang CA = b
BQ merupakan garis 
tinggi segitiga ABC.

Q

A

C

B

a
b

c
Gambar ABC Garis tinggi B



…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…....................................…………………………

3. Berdasarkan  jawaban  Anda  pada  no.  2,  tentukan
panjang  BQ.  Ingat  bahwa  BC  =  a.  tandai  sebagai
persamaan (i)

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………....................................…

4. Perhatikan  segitiga  AQB.  Berdasarkan  aturan
perbandingan sinus, tentukan Sin A.

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………....................................
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5. Berdasarkan  jawaban  kamu  pada  no.  3,  tentukan
panjang  BQ.  Ingat  bahwa  AB  =  c.  tandai  sebagai
persamaan (ii)

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………....................................

6. Berdasarkan  jawaban  persamaan  i)  dan  ii),  apa  yang
dapat kamu simpulkan?

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………......
..............
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Perhatikan Segitiga berikut ini

1. Perhatikan  segitiga  ABC.  AR merupakan garis  tinggi
segitiga  ABC.  Tentukan  besar  sudut  ARB  dan  besar
sudut ARC.

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

2. Perhatikan  segitiga  ARB.  Berdasarkan  aturan
perbandingan sinus, tentukan Sin B.

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
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Keterangan:
Panjang AB = c
Panjang BC = a
Panjang CA = b
BR merupakan garis 
tinggi segitiga ABC.

R

A

C

B

a
b

c
Gambar ABC Garis tinggi A



3. Berdasarkan  jawaban  kamu  pada  no.  2,  tentukan
panjang  AR.  Ingat  bahwa  AB  =  c.  tandai  sebagai
persamaan (i)

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

4. Perhatikan  segitiga  ARC.  Berdasarkan  aturan
perbandingan sinus, tentukan Sin c.

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………....................................
……………………………………………………

5. Berdasarkan  jawaban  kamu  pada  no.  3,  tentukan
panjang  AR.  Ingat  bahwa  AC  =  b.  tandai  sebagai
persamaan (ii)

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………......................
..............…………………………………………
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6. Berdasarkan jawaban  persamaan i)  dan  ii),  apa  yang
dapat kamu simpulkan?

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………....................
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………
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LKPD 2

2. Dalam ABC,  dengan A = 60o,  B = 45o, dan BC = 12
cm, panjang rusuk AC

Sajikan soal dalam bentuk gambar
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Alternatif Penyelesaian



Tuliskan apa yang diketahui:
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                  

Selesaikan dengan  menggunakan aturan sinus.
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                          

156   | Model Pembelajaran Matematika berbasis Kooperatif terintegrasi
             Kecerdasan Emosional



3. Hitunglah rusuk a  dan rusuk b pada  ABC dengan A =
75o, C = 55o, dan rusuk c = 5

Sajikan soal dalam bentuk gambar

Tuliskan apa yang diketahui:
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                  

Selesaikan dengan  menggunakan aturan sinus.
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Alternatif Penyelesaian



                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                        

4. Carilah B pada ABC, jika AB = 124, BC = 87, dan C =
115o

Sajikan soal dalam bentuk gambar

Tuliskan apa yang diketahui:
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                  
Selesaikan dengan  menggunakan aturan sinus.
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Alternatif Penyelesaian



                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                        
5.  Dari gambar berikut, titik B terletak pada kaki bukit. Dari

B, puncak bukit D terlihat dengan sudut elevasi 37o. Titik A
terletak  sama tinggi  dengan  B.  Dari  A, puncak  bukit  D
terlihat dengan sudut elevasi 19o.  Jarak  AB = 1.500 km.
Hitunglah  tinggi  bukit  itu.  (petunjuk:  cari  jarak  BD
terlebih dahulu). 
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LKPD 3 

A. Perhatikan Segitiga berikut ini

1. Perhatikan  segitiga  ABC.  CR  merupakan  garis  tinggi
segitiga ABC. Tentukan besar sudut CRA dan besar sudut
CRB.
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………

2. Perhatikan  segitiga  CRB.  Berdasarkan  aturan
perbandingan cosinus, tentukan Cos B
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………....................................……

3. Berdasarkan jawaban kamu pada no. 2, tentukan panjang
RB. Ingat bahwa panjang BC = a.
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R
A

C

B

ab

c

Keterangan:
Panjang AB = c
Panjang BC = a
Panjang CA = b
CR  merupakan  garis
tinggi segitiga ABC.



……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………....................................

4. karena AR = AB – RB dan AB = c. Berdasarkan jawaban
kamu  diatas,  tentukan  panjang  AR.  Tandai  sebagai
persamaan i)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………

5. Perhatikan  segitiga  CRB.  berdasarkan  aturan
perbandingan  sinus,  tentukan  Sin  B.
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………

6. Berdasarkan jawaban kamu pada no. 5, tentukan panjang
CR.  Ingat  bahwa  panjang  CB  =  a.  Tandai  sebagai
persamaan ii).
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………
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7. Perhatikan  segitiga  CRA.  Tentukan  persamaan
phytagoras  pada  segitiga  tersebut.  Tandai  sebagai
persamaan iii).
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………

8. Subtitusi panjang CR dan AR berdasarkan jawaban kamu
pada persamaan i) dan ii) kedalam persamaan iii). Ingat
bahwa  panjang  AC  =  b.  Tuliskan  persamaan  yang
diperoleh.
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………

9. Gunakan manipulasi aljabar dan identitas trigonometri

sin2α+cos2α=1
Untuk menemukan persamaan aturan cosinus pada segitiga
ABC

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………
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B. Perhatikan Segitiga berikut ini

1. Perhatikan  segitiga  ABC.  AQ  merupakan  garis  tinggi
segitiga ABC. Tentukan besar sudut AQB dan besar sudut
AQC.
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………

2. Perhatikan  segitiga  AQC.  Berdasarkan  aturan
perbandingan cosinus, tentukan Cos C.
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………

3. Berdasarkan jawaban kamu pada no. 2, tentukan panjang
QC. Ingat bahwa panjang 
CA = b.
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Q

A

C

B

ab

c

Keterangan:
Panjang AB = c
Panjang BC = a
Panjang CA = b
AQ merupakan garis
tinggi segitiga ABC.



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

4. karena BQ = BC – QC dan BC = a. Berdasarkan jawaban
kamu  diatas,  tentukan  panjang  BQ.  Tandai  sebagai
persamaan i)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………

5. Perhatikan  segitiga  AQC.  berdasarkan  aturan
perbandingan sinus, tentukan Sin C.
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………

6. berdasarkan jawaban kamu pada no. 5, tentukan panjang
AQ.  Ingat  bahwa  panjang  CA  =  b.  Tandai  sebagai
persamaan ii).
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………
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7. Perhatikan  segitiga  AQB.  Tentukan  persamaan
phytagoras  pada  segitiga  tersebut.  Tandai  sebagai
persamaan iii).
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………

8. Subtitusi panjang BQ dan AQ berdasarkan jawaban kamu
pada persamaan i) dan ii) kedalam persamaan iii). Ingat
bahwa  panjang  AB  =  c.  Tuliskan  persamaan  yang
diperoleh.
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………

9. Gunakan manipulasi aljabar dan identitas trigonometri

sin2α+cos2α=1
Untuk  menemukan  persamaan  aturan  cosinus  pada
segitiga ABC.

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

MODEL KKE   | 165



LKPD 4

1. Tunjukkan  bahwa  untuk  sembarang  ABC dalam  aturan
kosinus berlaku:

a. b = c cos A + a cos C,
b. c = a cos B + b cos A.

a. b = c cos A + a cos C
berdasarkan gambar disamping
b=AD+DC

1. Perhatikan  ∆ ABD,  berdasarkan  aturan
perbandingan  Trigonometri  cosinus,  tentukan
cos A

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
              

2. Berdasarkan  jawaban  pada  no.  1,  tentukan
panjang BD. Ingat bahwa panjang AB = c. tandai
dengan persamaan (I)
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b

Alternatif Penyelesaian



                                                                                    
                                                                                    
                                          

3. Perhatikan  ∆ BCD,  berdasarkan  aturan
perbandingan  Trigonometri  cosinus,  tentukan
cos C
                                                                                      
                                                                                    
                                                                                    
                                                                      

4. Berdasarkan  jawaban  pada  no.  3,  tentukan
panjang  DC.  Ingat  bahwa  panjang  BC  =  a.
tandai dengan persamaan (ii)
                                                                                      
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
            

5. Berdasarkan persamaan (i) dan (ii) diperoleh:
                                                                                      
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
            

b. c = b cos A + a cos B
berdasarkan gambar disamping 
c=AD+BD
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1. Perhatikan  ∆ DAC ,  berdasarkan  aturan
perbandingan
Trigonometri cosinus, tentukan cos A

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                            

2. Berdasarkan  jawaban  pada  no.  1,  tentukan
panjang AD. Ingat bahwa panjang
AC = b. tandai sebagai persamaan (i)
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                          

3. Perhatikan  ∆CBD,  berdasarkan  aturan
perbandingan  Trigonometri  cosinus,  tentukan
cos B
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4. Berdasarkan  jawaban  pada  no.  3,  tentukan
panjang BD. Ingat bahwa panjang
BC = a. Tandai sebagai persamaan (ii)
                                                                                      
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                          

5. Berdasarkan persamaan (i) dan (ii) diperoleh:
                                                                                      
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                          

2. Pada  SMA,  jika  MA =  4, SA =  7,  dan  MAS  =  30o,
hitunglah panjang ruas garis SM !

Sajikan Soal dalam bentuk gambar
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Alternatif Penyelesaian



Selesaikan dengan menggunakan aturan cosinus
                                                                                                                 
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                     

3. Pada IPA, jika i = 6, p = 10, dan a = 7. Carilah besar sudut
A!

Sajikan soal dalam bentuk gambar

Selesaikan  dengan  menggunakan  aturan  cosinus,  jika
diketahui ketiga sisinya
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Alternatif Penyelesaian



4. Pulau B terletak 30 km di sebelah utara pulau A dan pulau
C letaknya  20  km  di  sebelah  barat  laut  dari  pulau  A.
Tentukan jarak antara pulau B dan C. 

Sajikan Soal dalam bentuk gambar

Selesaikan dengan menggunakan rumus aturan cosinus
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Alternatif Penyelesaian



5. Dua  kapal  berlayar  dari  suatu  pelabuhan  pada  saat
bersamaan.  Kapal  A berlayar  dengan  arah  050o dan
kecepatan  layar  10 km/jam, sedangkan kapal  B berlayar
dengan  arah  090o dan  kecepatan  layar  13  km/jam.
Tentukan jarak antar  kapal  itu setelah berlayar selama 3
jam. 

Sajikan soal dalam bentuk gambar

Tentukan jarak kapal pada saat berlayar selama 3 jam

Ingat Kecepatan ( v )=
Jarak ( s )

waktu (t )
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Alternatif Penyelesaian



a. Jarak kapal A dengan kecepatan 10 km/jam setelah 3
jam
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                  

b. Jarak kapal B dengan kecepatan 13 km/jam setelah 3
jam
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                    

c. Besar sudut yang dibentukan kapal A dan B
                                                                                                  
                                                                                                
                                                                                                
                                        

Gambar ilustrasi kapal saat berlayar selama 3 jam
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LKPD 5

Menemukan luas segitiga jika diketahui dua sisi dan satu 
sudut (s sd s)

A. Perhatikan gambar segitiga berikut ini

1.   Perhatikan segitiga ABC.  AM merupakan garis  tinggi
segitiga  ABC.  Tentukan  besar  sudut  AMB dan besar
sudut AMC.
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.................................

2.  Perhatikan  segitiga  AMC.  Berdasarkan  aturan
perbandingan sinus, tentukan Sin C.
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
..................................................................

3.  Berdasarkan jawaban Anda pada no. 2, tentukan panjang
AM. Ingat bahwa AC = b. tandai sebagai persamaan (I)
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.........................................................................................

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

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

..................................................................
4.  Perhatikan  segitiga  ABC, dengan  menggunakan  garis

tinggi  AM  tentukan  luas  segitiga  ABCdengan
mensubstitusi persamaan (I)
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.............................

5.  Berdasarkan jawaban  kamu pada no. 4 apa yang dapat
kamu simpulkan.
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.............................

B. Perhatikan gambar segitiga ABC pada point A diatas!
1. Perhatikan  segitiga  AMC.  Berdasarkan  aturan

perbandingan sinus, tentukan Sin B.
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.............................

2. Berdasarkan  jawaban  Anda  pada  no. 1,  tentukan
panjang  AM. Ingat  bahwa  AB =  c.  tandai  sebagai
persamaan (ii)
.........................................................................................
.........................................................................................
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.........................................................................................

....................................................
3. Perhatikan  segitiga  ABC, dengan  menggunakan  garis

tinggi  AM  tentukan  luas  segitiga  ABCdengan
mensubstitusi persamaan (ii)
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
....................................................

4. Berdasarkan jawaban kamu pada no. 3 apa yang dapat
kamu simpulkan.
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
....................................................

C. Perhatikan gambar segitiga ABC pada point A diatas!

1. Perhatikan  segitiga  ABC.  BN merupakan  garis  tinggi
segitiga  ABC.  Tentukan  besar  sudut  ANB dan  besar
sudut CNB.
.........................................................................................
.........................................................................................
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.........................................................................................

....................................................
2. Perhatikan  segitiga  ANB.  Berdasarkan  aturan

perbandingan trigonometri, tentukan Sin A.
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
....................................................

3. Berdasarkan  jawaban  Anda  pada  no.  2,  tentukan
panjang  BN. Ingat  bahwa  AB =  c.  tandai  sebagai
persamaan (iii)
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
..............................................

4. Perhatikan  segitiga  ABC, dengan  menggunakan  garis
tinggi  BN  tentukan  luas  segitiga  ABC  dengan
mensubstitusi persamaan (iii)
.........................................................................................
.........................................................................................
.......................................................................

5. Berdasarkan jawaban kamu pada no. 4 apa yang dapat
kamu simpulkan.
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.................................................…

Berdasarkan  point  A,  B,  dan  C,   apa  yang  dapat  kalian
simpulkan (rumus 1).
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Menemukan rumus luas segitiga jika diketahui dua sudut 
dan satu sisi

Perhatikan gambar segitiga berikut ini

1.Dengan menggunakan aturan sinus, tentukan panjang sisi
a, b¸ dan c. 
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
....................................................

2.Perhatikan  segitiga  ABC.  Gunakan  rumus

Luas∆ ABC=
1
2
ab∙ sin  C  yang  kalian  temukan  pada

latihan sebelumnya.
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
....................................................
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3.Perhatikan  segitiga  ABC.  Gunakan  rumus

Luas∆ ABC=
1
2
ac ∙ sin  B yang  kalian  temukan  pada

latihan sebelumnya.
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
....................................................

4.Berdasarkan jawaban  kamu pada no. 2 dan 3 apa yang
dapat kamu simpulkan.
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
....................................................
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LKPD 6

1. Pada  ABC diketahui rusuk  a = 10 cm,  b = 20 cm, dan
sudut C = 60o. tentukan luas segitiga tersebut.

Sajikan soal dalam bentuk gambar

Tuliskan apa yang diketahui:
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                  

Selesaikan dengan menggunakan rumus luas segitiga jika
diketahui dua sisi dan satu sudut (s s sd)
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2. Jika BC = 8 cm, AC = 5 cm, dan luas ABC = 10√3 cm2,
tentukan panjang AB.

Sajikan soal dalam bentuk gambar

Tuliskan apa yang diketahui:
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                  

Selesaikan dengan menggunakan rumus luas segitiga jika
diketahui dua sisi dan satu sudut (s s sd)
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3. Perhatikan gambar berikut:

      Tentukan luas segitiga ABC

Sajikan soal dalam bentuk gambar

Tuliskan apa yang diketahui:
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Selesaikan dengan menggunakan rumus luas segitiga jika
diketahui dua sisi dan satu sudut (s s sd)
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                      

4. Hitunglah luas segitiga ABC yang panjang rusuknya 4 cm,
6 cm, dan 8 cm.

Sajikan soal dalam bentuk gambar

Tuliskan apa yang diketahui:
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
Selesaikan dengan menggunakan rumus luas segitiga jika
diketahui dua sisi dan satu sudut (s s sd)
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                  

MODEL KKE   | 183

Alternatif Penyelesaian



Jawaban LKPD 1
A. Perhatikan gambar segitiga berikut ini

1. Perhatikan  segitiga  ABC.  BQ  merupakan  garis  tinggi
segitiga ABC. Tentukan besar sudut AQB dan besar sudut
BQC.
AQB = BQC = 90o

2. Perhatikan segitiga BQC. Berdasarkan aturan perbandingan
sinus, tentukan Sin C.

sinC=
BQ
BC

3. Berdasarkan jawaban Anda pada  no.  2,  tentukan panjang
BQ. Ingat bahwa BC = a. tandai sebagai persamaan (I)
BQ=BC sinC
BQ=a sinC …. persamaan (i)

4. Perhatikan segitiga AQB. Berdasarkan aturan perbandingan
sinus, tentukan Sin A.

sin A=
BQ
AB
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R

A

C

B

a
b

c

Keterangan:
Panjang AB = c
Panjang BC = a
Panjang CA = b
BR merupakan garis 
tinggi segitiga ABC.

5. Berdasarkan jawaban kamu pada no. 3,  tentukan panjang
BQ. Ingat bahwa AB = c. tandai sebagai persamaan (ii)
BQ=AB sin A
BQ=c sin A …. persamaan (ii)

6. Berdasarkan jawaban persamaan i) dan ii), apa yang dapat
kamu simpulkan?
BQ=a sinC …. persamaan (i)
BQ=c sin A …. persamaan (ii)
c sin A=a sinC
c

sinC
=

a
sin A

a
sin A

=
c

sinC
 …. (*)

Persamaan tersebut merupakan aturan sinus pada segitiga ABC

B. Perhatikan Segitiga berikut ini

    Gambar ▲ ABC dengan garis tinggi A

1. Perhatikan  segitiga  ABC.  AR merupakan garis  tinggi
segitiga  ABC.  Tentukan  besar  sudut  ARB  dan  besar
sudut ARC.
ARB = ARC = 90o
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2. Perhatikan  segitiga  ARB.  Berdasarkan  aturan
perbandingan sinus, tentukan Sin B.

sin B=
AR
AB

3. Berdasarkan  jawaban  kamu  pada  no.  2,  tentukan
panjang  AR.  Ingat  bahwa  AB  =  c.  tandai  sebagai
persamaan (i)

AR=AB sinB
AR=c sinB ….persamaan (i)

4. Perhatikan  segitiga  ARC.  Berdasarkan  aturan
perbandingan sinus, tentukan Sin c.

sinC=
AR
AC

5. Berdasarkan  jawaban  kamu  pada  no.  3,  tentukan
panjang  AR.  Ingat  bahwa  AC  =  b.  tandai  sebagai
persamaan (ii)

AR=AC sinC
AR=b sinC …. Persamaan (ii)

6. Berdasarkan  jawaban persamaan  i)  dan  ii),  apa  yang
dapat kamu simpulkan?

AR=c sinB …. Persamaan (i)
AR=b sinC …. Persamaan (ii)
b sinC=c sinB
b

sinB
=

c
sinC

 …. (**)

Persamaan tersebut merupakan aturan sinus pada segitiga ABC.
Dari (*) dan (**) diperoleh rumus aturan sinus yaitu.

a
sin A

=
c

sinC
=

b
sinB

  atau 
a

sin A
=

b
sinB

=
c

sinC
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Jawaban LKPD 2

Mencari panjang sisi a
a

sin a
=

s
sin S

a
sin 75°

=
10

sin 45 °

a=
10

sin 45 °
×sin 75 °

m=
10

1
2
√2

×
1
4
(√6+√2)

m=
20 (√6+√2 )

√2
× √2

√2
=10 (√12+2 )=10 (2√3+2 )=20 (√3+1 )
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2.  Dalam ABC,   dengan  A = 60o,  B = 45o, dan  BC = 12
cm, panjang rusuk AC

Sajikan soal dalam bentuk gambar

Tuliskan apa yang diketahui:
Diketahui: A = 60o, B = 45o, dan BC = 12 cm

Selesaikan dengan menggunakan aturan sinus.
AC

sinB
=

BC
sin A

AC=
BC

sin A
× sinB

AC=
12

sin 60 °
×sin 45°

AC=
12

1
2
√3

×
1
2
√2

AC=
12√2
√3

× √3
√3

=
12√6

3
=4 √6
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Alternatif Penyelesaian

3.  Hitunglah rusuk  a   dan rusuk  b pada  ABC  dengan  A =
75o, C = 55o, dan rusuk c = 5

Sajikan soal dalam bentuk gambar

Tuliskan apa yang diketahui:
Dik : c=5 ;

∠ A=75°
∠C=55 °

Dit : a=…?
b=…?

Selesaikan dengan menggunakan aturan sinus.
Penyelesaian :
∠B =180 °− (∠A+∠C )

=180°−(75 °+55 °)
=180 °−130 °
=50 °
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a
sin A

=
c

sinC
a

sin 75°
=

5
sin 55°

a=
5

sin55 °
× sin 75°

=
5

0,819
×0,966

=
4,83

0,819
=5,897
≈6

b
sinB

=
c

sinC
b

sin 50°
=

5
sin 55 °

b=
5

sin55 °
× sin 50°

=
5

0,819
×0,766

=
3,83

0,819
=4,676
≈4,8

4. Carilah B pada ABC, jika AB = 124, BC = 87, dan C = 
115o

Sajikan soal dalam bentuk gambar
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Tuliskan apa yang diketahui:
Dik : ∠B=37 °

∠ A=19°
AB=1.500 KM

Dit : Tinggi Bukit  = …. ?

Selesaikan dengan menggunakan aturan sinus.
Penyelesaian :

BD
sin A

=
AB

sinC

BD=
AB

sinC
× sin A

BD=
1.500

sin37 °
× sin 19°

=
1.500

0,6018
×0,326

=
489

0,6018
BD=812,56

Tinggi Bukit (DC)

sin B=
DC
BD

DC=BD×sin B
=812,56×sin 37°
=812,56×0,6018
=488,998
≈489 KM
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5. Perhatikan ilustrasi berikut:
Titik  B terletak  pada  kaki  bukit.  Dari  B, puncak bukit  D
terlihat  dengan  sudut  elevasi  37o.  Titik  A terletak  sama
tinggi  dengan  B.  Dari  A, puncak  bukit  D terlihat  dengan
sudut elevasi 19o.  Jarak  AB = 1.500 km. Hitunglah tinggi
bukit itu. (petunjuk: cari jarak BD  terlebih dahulu). 

Sajikan soal dalam bentuk gambar

Tuliskan apa yang diketahui:
Dik: B = 37o; A = 19o ; AB = 1.500 km
Dit: Tinggi Bukit = …..?

Selesaikan dengan menggunakan aturan sinus.
Penyelesaian:
Untuk mencari tinggi bukit, tentukan besar sudut  D kemudian
carilah jarak titik A ke puncak bukit D
• Besar sudut D

D = 180o – (A + B)
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       = 180o – (37o + 19o)
       = 180o – 56o

             = 124o

• Jarak titik B ke puncak bukit D 
BD

sin A
=

AB
sinC

BD=
AB

sinD
×sin A

BD=
1.500

sin124 °
×sin 19 °

BD=
1.500
0,829

×0,326

BD=
489

0,829
BD=589,867

• Gunakan  rumus  perbandingan  trigonometri  sinus  untuk
mencari tinggi bukit

sin B=
DC
BD

DC=BD×sin B
DC=589,867× sin 37 °
DC=589,867×0,6018
DC=354 ,982
DC ≈354,982
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Jawaban LKPD 3

A. Perhatikan Segitiga berikut ini

1. Perhatikan  segitiga  ABC.  CR  merupakan  garis  tinggi
segitiga ABC. Tentukan besar sudut CRA dan besar sudut
CRB.
CRA = CRB = 90O

2. Perhatikan  segitiga  CRB.  Berdasarkan  aturan
perbandingan cosinus, tentukan Cos B

cos∠B=
BR
CB

3. Berdasarkan jawaban kamu pada no. 2, tentukan panjang
RB. Ingat bahwa panjang BC = a.
BR=CB cos∠B
BR=acos∠B

4. Karena AR = AB – RB dan AB = c. Berdasarkan jawaban
kamu  diatas,  tentukan  panjang  AR.  Tandai  sebagai
persamaan i).
AR=AB−RB
AR=c−a cos∠B ….persamaan (i)
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5. Perhatikan  segitiga  CRB.  berdasarkan  aturan
perbandingan sinus, tentukan Sin B.

sin∠B=
CR
BC

6. Berdasarkan jawaban kamu pada no. 5, tentukan panjang
CR.  Ingat  bahwa  panjang  CB  =  a.  Tandai  sebagai
persamaan ii).

sin∠B=
CR
BC

CR=BC sin∠B
CR=a sin∠B ….persamaan (ii)

7. Perhatikan  segitiga  CRA.  Tentukan  persamaan
phytagoras  pada  segitiga  tersebut.  Tandai  sebagai
persamaan iii).

AC2
=AR2

+CR2…. persamaan (iii)
8. Subtitusi panjang CR dan AR berdasarkan jawaban kamu

pada persamaan i) dan ii) kedalam persamaan iii). Ingat
bahwa  panjang  AC  =  b.  Tuliskan  persamaan  yang
diperoleh.

AC2
=AR2

+CR2

b2
=(c−acos∠B )

2
+(asin∠B )

2

9. Gunakan manipulasi aljabar dan identitas trigonometri

sin2α+cos2α=1
Untuk menemukan persamaan aturan cosinus pada segitiga
ABC

b2
=(c−acos∠B )

2
+(asin∠B )

2

b2
=c2

−2accos∠B+a2cos2∠B+a2sin2∠B

b2
=c2

−2accos∠B+a2
(cos2∠B+sin2∠B)

b2
=c2

−2accos∠B+a2

b2
=a2

+c2
−2ac cos∠B
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B. Perhatikan Segitiga berikut ini

1. Perhatikan  segitiga  ABC.  AQ  merupakan  garis  tinggi
segitiga ABC. Tentukan besar sudut AQB dan besar sudut
AQC.
∠ AQB=∠ AQC=90°

2. Perhatikan  segitiga  AQC.  Berdasarkan  aturan
perbandingan cosinus, tentukan Cos C.

cos∠C=
CQ
AC

3. Berdasarkan jawaban kamu pada no. 2, tentukan panjang
QC. Ingat bahwa panjang 
CA = b.
CQ=AC cos∠C
CQ=bcos∠C

4. Karena  BQ  =  BC  –  QC  dan  BC  =  a.  Berdasarkan
jawaban  kamu  diatas,  tentukan  panjang  BQ.  Tandai
sebagai persamaan i)
BQ=BC−QC
BQ=a−AC cos∠C
BQ=a−bcos∠C …. persamaan i
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5. Perhatikan  segitiga  AQC.  berdasarkan  aturan
perbandingan sinus, tentukan Sin C.

sin∠C=
AQ
AC

6. berdasarkan jawaban kamu pada no. 5, tentukan panjang
AQ.  Ingat  bahwa  panjang  CA  =  b.  Tandai  sebagai
persamaan ii).
AQ=AC sin∠C
AQ=b sin∠C …. persamaan (ii)

7. Perhatikan  segitiga  AQB.  Tentukan  persamaan
phytagoras  pada  segitiga  tersebut.  Tandai  sebagai
persamaan iii).

AB2
=AQ2

+BQ2

8. Subtitusi panjang BQ dan AQ berdasarkan jawaban kamu
pada persamaan i) dan ii) kedalam persamaan iii). Ingat
bahwa  panjang  AB  =  c.  Tuliskan  persamaan  yang
diperoleh.

AB2
=AQ2

+BQ2

c2
=(b sin∠C )

2
+ (a−bcos∠C )

2

9. Gunakan manipulasi aljabar dan identitas trigonometri

sin2α+cos2α=1
Untuk  menemukan  persamaan  aturan  cosinus  pada
segitiga ABC.

c2
=(b sin∠C )

2
+ (a−bcos∠C )

2

c2
=b2sin2∠C+a2

−2abcos∠C+b2 cos2∠C

c2
=b2 ( sin2∠C+cos2∠C )+a2

−2abcos∠C

c2
=b2

+a2
−2abcos∠C

c2
=a2

+b2
−2abcos∠C
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Jawaban LKPD 4

1. Tunjukkan  bahwa  untuk  sembarang  ABC dalam  aturan
kosinus berlaku:

c. b = c cos A + a cos C,
d. c = a cos B + b cos A.

a. b = c cos A + a cos C
berdasarkan gambar disamping
b=AD+DC

1. Perhatikan  ∆ ABD,  berdasarkan  aturan
perbandingan  Trigonometri  cosinus,  tentukan
cos A

cos A=
AD
AB

2. Berdasarkan  jawaban  pada  no.  1,  tentukan
panjang BD. Ingat bahwa panjang AB = c. tandai
dengan persamaan (i).
AD=ABsin A
AD=c cos A …. persamaan (i)
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3. Perhatikan  ∆ BCD,  berdasarkan  aturan
perbandingan  Trigonometri  cosinus,  tentukan
cos C.

cosC=
DC
BC

4. Berdasarkan  jawaban  pada  no.  3,  tentukan
panjang  DC.  Ingat  bahwa  panjang  BC  =  a.
tandai dengan persamaan (ii)
DC=BC sinC
DC=a sinC …. persaman (ii)

5. Berdasarkan persamaan (i) dan (ii) diperoleh:
b=AD+DC
b=c cos A+acosC
Jadi, untuk sembarang ABC dalam aturan 
kosinus berlaku b=c cos A+acosC .

b. c = b cos A + a cos B
berdasarkan gambar disamping 
c=AD+BD
1. Perhatikan  ∆ DAC ,  berdasarkan  aturan

perbandingan
Trigonometri cosinus, tentukan cos A

cos A=
AD
AC
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2. Berdasarkan  jawaban  pada  no.  1,  tentukan
panjang AD. Ingat bahwa panjang
AC = b. tandai sebagai persamaan (I).
AD=AC cos A
AD=b cos A …. persamaan (i)

3. Perhatikan  ∆CBD,  berdasarkan  aturan
perbandingan  Trigonometri  cosinus,  tentukan
cos B.

cos B=
BD
BC

4. Berdasarkan  jawaban  pada  no.  3,  tentukan
panjang BD. Ingat bahwa panjang
BC = a. Tandai sebagai persamaan (ii)
BD=BC cosB
BC=acosB

5. Berdasarkan persamaan (i) dan (ii) diperoleh:
c=AD+BD
c=bcosA+acosB
Jadi, untuk sembarang ABC dalam aturan 
kosinus berlaku c=bcos A+acos B.
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2. Pada  SMA,  jika  MA =  4, SA =  7,  dan  MAS  =  30o,
hitunglah panjang ruas garis SM !

Sajikan Soal dalam bentuk gambar

Selesaikan dengan menggunakan aturan cosinus

SM=AS2
+AM 2

−2 (AS ) ( AM )cos A

=72
+42

−2 (7 ) ( 4 ) cos30

=49+16−56 .
1
2
√3

=65−28√3
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3. Pada IPA, jika i = 6, p = 10, dan a = 7. Carilah besar sudut
A!

Sajikan soal dalam bentuk gambar

Selesaikan  dengan  menggunakan  aturan  cosinus,  jika
diketahui ketiga sisinya

cos A=
p2

+i2
−a2

2 ∙ p ∙ i

=
102

+62
−72

2∙10 ∙6

=
100+36−49

120

=
87

120
=0,75

A=43,5 °

Jadi, besar sudut A adalah 43,5o.
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4. Pulau B terletak 30 km di sebelah utara pulau A dan pulau
C letaknya  20  km  di  sebelah  barat  laut  dari  pulau  A.
Tentukan jarak antara pulau B dan C. 

Sajikan Soal dalam bentuk gambar

Selesaikan dengan menggunakan rumus aturan cosinus

BC2
=AB2

+AC 2
−2 (AB ) (AC ) cos A

 =302
+202

−2 (30 ) (20 ) cos45 °

=900+400−(1200 )
1
2
√2

=1300−600√2

=100 (13−6√2 )

BC=√100 (13−6√2 )

=10√13−6√2
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5. Dua  kapal  berlayar  dari  suatu  pelabuhan  pada  saat
bersamaan.  Kapal  A berlayar  dengan  arah  050o dan
kecepatan layar  10 km/jam,  sedangkan kapal  B berlayar
dengan  arah  090o dan  kecepatan  layar  13  km/jam.
Tentukan jarak antar kapal itu  setelah berlayar  selama 3
jam. 

Sajikan soal dalam bentuk gambar

Tentukan jarak kapal pada saat berlayar selama 3 jam

Ingat Kecepatan ( v )=
Jarak ( s )

waktu (t )

Jarak (s )=kecepatan (v )×waktu(t)

a. Jarak kapal A dengan kecepatan 10 km/jam setelah 3
jam
s=v ×t

s=10
km
jam

×3 jam

s=30km
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b. Jarak kapal B dengan kecepatan 13 km/jam setelah 3
jam
s=v ×t

s=13
km
jam

×3 jam

s=39km
c. Besar sudut yang dibentukan kapal A dan B

C=90 °−50°=40 °
Gambar ilustrasi kapal saat berlayar selama 3 jam

      

AB2
=OA2

+OB2
−2 (OA ) (OB ) cosO

¿302
+392

−2 (30 ) (39 ) cos40 °
=900+1.521−(2 .340 ) ∙ (0,766 )

=2421−1.792,44
=628,56

AB =√628,56
=25,07 km

Jadi, jarak kapal A dan B setelah berlayar selama 3 jam adalah 
25,07 km.
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Jawaban LKPD 5

Menemukan luas segitiga jika diketahui dua sisi dan satu 
sudut (s sd s)
A. Perhatikan gambar segitiga berikut ini

1.Perhatikan  segitiga  ABC.  AM merupakan  garis  tinggi
segitiga  ABC.  Tentukan besar  sudut  AMB dan  besar
sudut AMC.
AMB = AMC = 90o

2.Perhatikan  segitiga  AMC.  Berdasarkan  aturan
perbandingan sinus, tentukan Sin C.

sinC=
AM
AC

3.Berdasarkan jawaban Anda pada no. 2, tentukan panjang
AM. Ingat bahwa AC = b. tandai sebagai persamaan (I).

AM=AC sinC
AM=b sinC …. persamaan (i)

4.Perhatikan  segitiga  ABC, dengan  menggunakan  garis
tinggi  AM  tentukan  luas  segitiga  ABCdengan
mensubstitusi persamaan (I)
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Luas∆ ABC=
1
2
×alas×tinggi

Luas∆ ABC=
1
2
×BC×AM

=
1
2
×a×b sinC

5.Berdasarkan jawaban  kamu pada no. 4 apa yang dapat
kamu simpulkan.

Luas∆ ABC=
1
2
ab sinC

Persamaan  tersebut  merupakan  rumus  luas  segitiga
ABC.

B. Perhatikan gambar segitiga ABC pada point A diatas!
1. Perhatikan  segitiga  AMC.  Berdasarkan  aturan

perbandingan sinus, tentukan Sin B.

sin B=
AM
AB

2. Berdasarkan  jawaban  Anda  pada  no. 1,  tentukan
panjang  AM. Ingat  bahwa  AB =  c.  tandai  sebagai
persamaan (ii)

sin B=
AM
AB

AM=AB sinB
AM=c sin B …. persamaan (ii)

3. Perhatikan  segitiga  ABC, dengan  menggunakan  garis
tinggi  AM  tentukan  luas  segitiga  ABCdengan
mensubstitusi persamaan (ii).

Luas∆ ABC=
1
2
×alas×tinggi
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=
1
2
×BC×AM

=
1
2
×a×c sinB

4. Berdasarkan jawaban kamu pada no. 3 apa yang dapat
kamu simpulkan.

Luas∆ ABC=
1
2
acsinB

C. Perhatikan gambar segitiga ABC pada point A diatas!

1. Perhatikan  segitiga  ABC.  BN merupakan  garis  tinggi
segitiga  ABC.  Tentukan  besar  sudut  ANB dan  besar
sudut CNB.
ANB = CNB = 90o

2. Perhatikan  segitiga  ANB.  Berdasarkan  aturan
perbandingan trigonometri, tentukan Sin A.

sin A=
BN
AB
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3. Berdasarkan  jawaban  Anda  pada  no.  2,  tentukan
panjang  BN. Ingat  bahwa  AB =  c.  tandai  sebagai
persamaan (iii)
BN=ABsin A
BN=c sin A …. persamaan (iii)

4. Perhatikan  segitiga  ABC, dengan  menggunakan  garis
tinggi  BN  tentukan  luas  segitiga  ABC  dengan
mensubstitusi persamaan (iii)

Luas∆ ABC=
1
2
×alas×tinggi

=
1
2
× AC×BN

=
1
2
×b×c sin A

5. Berdasarkan jawaban kamu pada no. 4 apa yang dapat
kamu simpulkan.

Luas∆ ABC=
1
2
bc sin A

Berdasarkan  point  A,  B,  dan  C,   apa  yang  dapat  kalian
simpulkan (rumus 1).

Luas∆ ABC=
1
2
ab sinC

Luas∆ ABC=
1
2
acsinB 

Luas∆ ABC=
1
2
bc sin A
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Menemukan rumus luas segitiga jika diketahui dua sudut 
dan satu sisi

Perhatikan gambar segitiga berikut ini

1.Dengan menggunakan aturan sinus, tentukan panjang sisi
a, b¸ dan c. 
a

sin A
=

b
sinB

=
c

sinC

a=
c sin A
sinC

;b=
a sin B
sinC

;danc=
a sinC
sin A

2.Perhatikan  segitiga  ABC.  Gunakan  rumus

Luas∆ ABC=
1
2
ab∙ sin  C  yang  kalian  temukan  pada

latihan sebelumnya.

Luas∆ ABC=
1
2
ab∙ sin  C  

(substitusi  a  dan  b  yang kalian peroleh dari langkah 1)

Luas∆ ABC=
1
2 ( c sin A

sinC )( c sin B
sinC )sinC

=
1
2
∙
c sin A ∙ c sinB ∙ sinC

sinC sinC
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=
1
2
∙
c sin A ∙c sinB

sinC

=
1
2
∙
c2sin A ∙ sinB

sinC

=
1
2
∙

c2 sin A ∙ sinB
sin (180− (A+B ) )

=
1
2
∙
c2sin A ∙ sinB

sin (A+B )

3.Perhatikan  segitiga  ABC.  Gunakan  rumus

Luas∆ ABC=
1
2
ac ∙ sin  B yang  kalian  temukan  pada

latihan sebelumnya.

Luas∆ ABC=
1
2
ac ∙ sin  B 

(substitusi  a  dan  c  yang kalian peroleh dari langkah 1)

Luas∆ ABC=
1
2 ( b sin A

sin B ) ∙( b sinC
sinB ) ∙ sinB

=
1
2
∙
b2sin A ∙ sinC ∙ sinB

sin B ∙sin B

=
1
2
∙
b2 sin A ∙sinC

sinB

=
1
2
∙

b2 sin A ∙ sinC
sin (180− (A+C ) )

=
1
2
∙
b2 sin A ∙sinC

sin (A+C )

MODEL KKE   | 211



4.Berdasarkan jawaban  kamu pada no. 2 dan 3 apa yang
dapat kamu simpulkan.

Luas∆ ABC=
1
2
∙
c2 sin A ∙sin B

sin ( A+B )

Luas∆ ABC=
1
2
∙
b2sin A ∙ sinC

sin (A+C )

Persamaan  tersebut  merupakan  rumus  luas  segitiga
ABC jika diketahui dua sudut dan satu sisi
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Jawaban LKPD 6

1. Pada  ABC diketahui rusuk  a = 10 cm,  b = 20 cm, dan
sudut C = 60o. tentukan luas segitiga tersebut.

Sajikan soal dalam bentuk gambar

Tuliskan apa yang diketahui:
Diketahui: A = 60o ; b = 20 cm ; dan  a = 10 cm
Ditanyakan: Luas segitiga ABC?

Selesaikan dengan menggunakan rumus luas segitiga jika
diketahui dua sisi dan satu sudut (s s sd)

Luas∆ ABC=
1
2
×al as×tinggi

Luas∆ ABC=
1
2
∙ ab ∙ sinC

=
1
2
∙ (10cm ) ∙ (20cm ) ∙ sin 60°
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=(5cm ) ∙ (20cm ) ∙
1
2
√3

=50√3cm2

Jadi, luas segitiga ABC adalah 50√3 cm2

2. Jika BC = 8 cm, AC = 5 cm, dan luas ABC = 10√3 cm2,
tentukan panjang AB.

Sajikan soal dalam bentuk gambar

Tuliskan apa yang diketahui:
Diketahui: BC = 8 cm; dan AC = 5 cm; dan luas ∆ABC = 10√3
Ditanyakan: Panjang sisi AB?

Selesaikan dengan menggunakan rumus luas segitiga jika
diketahui dua sisi dan satu sudut (s s sd)

Luas∆ ABC=
1
2
×al as×tinggi
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Luas∆ ABC=
1
2
∙ AC ∙ BC ∙sinC

10√3cm2
=

1
2
∙ (5cm ) ∙ (8cm ) ∙sinC

10√3cm2
=(20cm )∙ sinC

10√3cm2

20cm
=sinC

1
2
√3cm=sinC

Gunakan rumus aturan cosinus untuk mencari panjang AB

AB2
=AC2

+BC 2
−2 (AB ) (BC ) cosC

c2
=a2

+b2
−2 (a ) (b )cosC

=82
+52

−2 (8 ) (5 ) cos60 °

=64+25−80 ∙( 1
2 )

=89−40
=49

c=√49
=7cm

3. Perhatikan gambar berikut:

      Tentukan luas segitiga ABC
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Tuliskan apa yang diketahui:
Diketahui: AC = 4 cm ; A = 45o; B = 105o; dan C = 30o

Ditanyakan: Luas Segitiga ABC ?

Selesaikan dengan menggunakan rumus luas segitiga jika
diketahui dua sisi dan satu sudut (s s sd)

Luas∆ ABC=
b2∙ sin A ∙ sinc
2 ∙ sin (A+C )

Luas∆ ABC=
42 ∙ sin 45 ° ∙ sin30 °

2∙ sin (45+30 )°

=

16 ∙
1
2
√2∙

1
2

2 ∙ sin (75 )°

=
4 √2

2( 1
4

(√6+√2 ))
=

4 √2
1
2

(√6+√2 )

=
8√2

(√6+√2 )
∙

(√6−√2 )

(√6−√2 )

=
8√12−(8 ) (2 )

6−2

=
16√3−16

4
=4√3−4

=4 (√3−1 )
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4. Hitunglah luas segitiga ABC yang panjang rusuknya 4 cm,
6 cm, dan 8 cm.

Sajikan soal dalam bentuk gambar

Tuliskan apa yang diketahui:
Diketahui: a = 6 cm; b = 8 cm ; dan c = 4 cm
Ditanyakan: luas segitiga ABC

Selesaikan dengan menggunakan rumus luas segitiga jika
diketahui dua sisi dan satu sudut (s s sd)

s=
1
2
∙ keliling ∆ ABC

=
1
2
∙ (a+b+c )

=
1
2
∙ (6+4+8 )

=
1
2
∙ (18 )

=9

Luas∆ ABC=√s (s−a ) (s−b ) ( s−c )

=√9 (9−6 ) (9−4 ) (9−8 )

=√9 ∙3 ∙5∙1=3 √15cm2 
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