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Abstrak—    Mata pelajaran matematika yang diajarkan guru di sekolah  mempelajari 

berbagai macam materi, diantaranya aljabar, trigonometri, fungsi, bilangan, bangun 

datar dan bangun ruang, himpunan, logika matematika, dan sebagainya. Dalam 

penyampaian materi oleh seorang gurupun, akan sangat berpengaruh terhadap minat 

dan pemahaman siswa yang diajar. Bagaimana membangkitkan minat siswa terhadap 

matematika adalah menjadi tanggung jawab guru, sehingga matematika tak lagi 

dipandang sebagai hal yang menakutkan dan harus dihindari. Kreativitas seorang guru 

sangat diperlukan agar dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif untuk 

membantu siswa termotivasi belajar matematika. Salah satu yang dapat dilakukan 

yaitu memanfaatkan alat peraga sebagai media pembelajaran yang dapat menstimulus 

siswa untuk berimajinasi atau bernalar. Sehingga proses belajar mengajar tidak hanya 

berpusat pada buku yang selama ini dijadikan sebagai satu-satunya sumber/bahan ajar. 

Salah satu alat peraga yang dapat digunakan yaitu alat peraga Rotasi Trigonometri. 

Melalui alat peraga ini diharapkan dapat memberikan deskripsi secara logis sehingga 

dapat membantu siswa untuk mempermudah dalam memahami materi trigonometri. 

Bahan yang digunakan untuk membuat alat peraga ini adalah Styrofoam, papan triplek 

berbingkai, kertas manila, paku mur, dan skotlite. Alat peraga ini berbentuk tiga buah 

lingkaran bergerigi, dengan satu lingkaran menunjukkan sudut-sudut istimewa pada 

trigonometri, satu lingkaran  menunjukkan nilai dari sinus sudut istimewa dan satu 

lingkaran lagi menunjukkan nilai cosinus sudut istimewa. Penggunaan alat peraga ini 

dengan cara diputar. Putar lingkaran pertama untuk menentukan nilai sinus dengan 

arah sesuai arah jarum jam, dan putar lingkaran ketiga untuk menentukan nilai cosinus 

dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian hasilnya dapat dilihat 

pada lingkaran kedua yang letaknya bersesuaian. Dengan alat peraga ini diharapkan 

guru dapat menggunakannya dalam kegiatan pembelajaran. Selain sebagai media 

pembelajaran alat peraga Rotasi Trigonometri diharapkan mampu membantu siswa 

lebih mudah dalam memahami materi trigonometri, dan juga memberikan nuansa 

belajar yang inovatif dan kreatif sehingga mampu meningkatkan minat dan motivasi 

belajar siswa. 

 

Kata kunci: alat peraga, rotasi trigonometri, trigonometri  

 
 Pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat untuk siswa. Pembelajaran 

pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. 

Tujuan pembalajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektifitas kegiatan belajar yang dilakukan peserta 

didik. Pihak- pihak yang terlibat dalam pembelajaran adalah pendidik dan peserta didik yang berinteraksi 

edukatif antara satu dengan lainnya. Isi kegiatan adalah bahan/ materi belajar yang bersumber dari 

kurikulum suatu program pendidikan. Proses kegiatan adalah langkah-langkah atau tahapan yang dilalui 

pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran [5]. Sehingga hendaknya pembelajaran dirancang 

semenarik mungkin agar siswa antusias dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran matematika. 

 Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurjanah yang menyatakan 

bahwa kenyataan di lapangan menunjukkan tidak sedikit siswa sekolah yang masih menganggap 

metamatika adalah momok tersendiri. Matematika adalah pelajaran yang bisa membuat siswa menjadi 

stress, membuat pikiran bingung, menghabiskan banyak waktu dan cenderung hanya mengotak-atik 

rumus yang tidak berguna dalam kehidupan. Pelajaran matematika masih hanya berorientasi pada 

pengerjaan soal-soal latihan. Jarang dijumpai pembelajaran matematika yang dikaitkan langsung dengan 

kehidupan nyata. Akibatnya matematika dipandang sebagai ilmu yang tidak perlu dipelajari dan sering 

diabaikan karena memang sukar menurut siswa.  

 Di sisi lain, proses pembelajaran yang dilakukan oleh kebanyakan guru masih menggunakan metode 

klasikal dengan menerangkan secara konseptual dan bersifat abstrak kepada siswa tentang materi 
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matematika. Masih banyak guru yang hanya mengandalkan buku cetak maupun sekedar papan tulis di 

kelas untuk menerangkan hal-hal abstrak tersebut kepada siswanya. Dalam kaitannya dengan 

pembelajaran trigonometri, siswa masih sulit dalam menghafal besar sudut istimewa pada sinus dan 

kosinus.  Salah satu cara untuk menyikapi permasalahan tersebut  yaitu dengan menggunakan alat peraga 

matematika. Melalui alat peraga matematika ini selain siswa mendapatkan teori siswa juga langsung 

mempraktekkannya sendiri sehingga membuat siswa akan mudah mengingatnya. 

Alat peraga matematika merupakan seperangkat benda yang dirancang, dibuat, dihimpun, atau 

disusun secara sengaja yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-

konsep atau prinsip-prinsip dalam matematika. Alat peraga juga merupakan media pembelajaran yang 

mengandung atau membawa ciri-ciri dari konsep yang dipelajari. Alat peraga adalah alat-alat yang 

digunakan pengajar untuk memperagakan atau memperjelas materi pelajaran atau alat bantu pendidikan 

dan pengajaran yang berupa perbuatan-perbuatan dan benda-benda yang memudahkan memberi 

pengertian kepada pembelajar dari perbuatan yang abstrak sampai kepada yang konkret. 

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan di atas maka dibutuhkan suatu alat peraga sederhana salah 

satunya yaitu rotasi trigonometri namun pada alat peraga ini hanya memuat fungsi sinus dan cosinus saja. 

Dengan alat peraga ini siswa diajak bermain sambil belajar sehingga siswa akan lebih mudah mengingat 

dan memahami materi yang disampaikan. Siswa diberikan suatu rangsangan berupa sudut-sudut istimewa 

dan pemanfaatan rumus kemudian siswa menebak nilai sinus dan cosinus dari sudut -sudut tersebut.  

Permasalahan 

 Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penulisan makalah ini antara lain: 

1. Bagaimanakah proses pembuatan alat peraga nuansa rotasi trigonometri? 

2. Bagaimanakah cara penggunaan alat peraga nuansa rotasi trigonometri dalam pembelajaran 

matematika? 

Tujuan Penulisan Makalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada pembuatan alat peraga ini adalah : 

1. Mendeskripsikan proses pembuatan alat  peraga nuansa rotasi trigonometri. 

2. Mendeskripsikan cara penggunaan alat peraga nuansa rotasi trigonometri dalam pembelajaran 

matematika. 

Manfaat Penulisan Makalah 

Manfaat yang diharapkan dari pembuatan alat peraga adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Alat peraga nuansa rotasi trigonometri ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman 

siswa tentang konsep trigonometri. 

b. Dapat menunjukkan siswa secara jelas tentang nilai sinus dan cosinus fungsi trigonometri untuk 

sudut istimewa. 

c. Sebagai media untuk menunjukkan hubungan antara konsep matematika dengan dunia di sekitar 

kita serta aplikasi konsep dalam kehidupan nyata. 

d. Merangsang siswa untuk lebih menyukai pelajaran matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Membantu siswa untuk lebih mudah memahami konsep tentang trigonometri serta 

menunjukkan siswa tentang nilai sinus dan cosinus fungsi trigonometri untuk sudut istimewa. 

b. Bagi guru matematika 

Guru akan lebih termotivasi untuk menciptakan alat peraga yang lebih banyak agar dapat 

digunakan untuk mendukung proses pembelajaran matematika yang aktif dan terstruktur, 

c. Bagi sekolah 

Menambah perbendaharaan alat peraga di laboratorium matematika sekolah 

 

I. KAJIAN TEORI 

A. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa 

atas dasar hubungan timbal balik  yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan 

tertentu [9]. Pembelajaran dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diartikan 

sebagai proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar [14]. 

Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa pembelajaran adalah kegiatan di mana guru dan 

murid saling melakukan interaksi kegiatan belajar, baik guru sebagai sumber belajar, fasilitator, 
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maupun pengelolapembelajaran. Untuk itu perlu diperhatikan oleh guru bahwa dalam interaksi 

pembelajaran diperlukan komunikasi yang seimbang antara guru dan semua murid. Guru harus 

memperhatikan apa yang menjadi kesulitan siswa terutama dalam belajar pelajaran matematika. 

Karena matematika adalah ilmu yang memiliki hakekat objek kajian yang abstrak [3].  

Dalam pembelajaran, guru bertindak sebagai fasilitator yaitu guru berperan dalam memberikan 

pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Jadi pembelajaran tidak 

berpusat pada guru, siswa harus aktif sebagai pelaku utama [11]. Lebih lanjut, Lex Vygotsky 

menyatakan, “Learning is a social and collaborative activity, learners must utilize the input others. 

These others include peers, parents, friends, many others people  and sources of information such as 

internet, book and movies. The teacher is facilitator.” 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa 

atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan 

tertentu [6].  Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa adalah syarat utama dalam 

sebuah proses pembelajaran. 

Menurut Roy Hollands [4], ”matematika adalah suatu sistem yang rumit tetapi tersusun sangat 

baik yang mempunyai banyak cabang". matematika adalah ilmu tentang struktur yang terorganisasi, 

matematika terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses dan 

penalaran [9]. 

Matematika yang dalam bahasa latin  mathematica berasal dari  bahasa Yunani  mathematike, 

yang berarti “relating to learning” mempunyai akar kata  mathema  yang berarti pengetahuan atau 

ilmu. Kata  mathematike  berhubungan erat dengan sebuah kata lain yang serupa, yaitu mathemain  

yang berarti belajar [13]. 

Menurut Erman Suherman [13] belajar matematika bagi para siswa  merupakan pembentukan 

pola pikir dalam pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan di antara 

pengertian-pengertian itu. Dalam pembelajaran matematika, para siswa dibiasakan untuk memperoleh 

pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari 

sekumpulan objek.  Dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, yang dimaksud dengan 

matematika adalah matematika sekolah, yaitu matematika yang diajarkan pada siswa di pendidikan 

dasar (SD/MI dan SMP/MTS), dan pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK) [13]. 

Berdasarkan definisi-definisi dan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika merupakan serangkaian kegiatan siswa dalam rangka pembentukan pola 

pikir pemahaman, pengetahuan, sikap, keterampilan dan lainnya tentang matematika yang dibimbing 

oleh guru dalam suasana edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. 

B. Alat Peraga 

1. Pengertian Alat Peraga 

 Alat peraga merupakan bagian dari media, oleh karena itu istilah media perlu dipahami lebih 

dahulu sebelum dibahas mengenai pengertian alat peraga lebih lanjut. Media pengajaran diartikan 

sebagai semua benda yang menjadi perantara terjadinya proses belajar, dapat berwujud perangkat 

lunak, maupun perangkat keras. Berdasarkan fungsinya media pengajaran dapat berbentuk alat 

peraga dan sarana. 

Djoko Iswaji [7] mengatakan bahwa alat peraga matematika adalah seperangkat benda konret 

yang dirancang, dibuat, dihimpun, atau disusun secara sengaja yang digunakan untuk membantu 

menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam matematika. 

Sedangkan Estiningsih [1] mengemukakan bahwa alat peraga merupakan media 

pembelajaran yang mengandung atau membawakan ciri-ciri dari konsep yang dipelajari. Fungsi 

utama dari alat peraga adalah untuk menurunkan keabstrakan dari konsep, agar siswa mampu 

memahami arti dari konsep tersebut. Dengan melihat, meraba, memanipulasi obyek/alat peraga 

maka siswa mempunyai pengalaman dalam kehidupan  sehari-hari tentang arti dari suatu konsep. 

Selain memudahkan guru dalam penyampaian konsep, juga memudahkan siswa untuk memahami 

konsep. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa alat peraga adalah alat seperangkat 

benda konret yang dirancang, dibuat, dihimpun, atau disusun secara sengaja yang digunakan untuk 

membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam 

matematika. 

2. Pentingnya alat peraga dalam pembelajaran matematika 

Banyak orang memandang bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang amat sulit, 

meskipun demikian semua orang harus mempelajarinya karena merupakan sarana untuk 

memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hariserta matematika merupakan ilmu 
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pengetahuan yang merupakan dasar dari ilmu pengetahuan yang lain karena hampir semua bidang 

ilmu  pengetahuan memerlukan matematika  yang sesuai. 

Menurut Sudjana [12] alat peraga memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. 

b. Penggunaan alat peraga merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi  mengajar. 

Ini berarti bahwa alat peraga merupakan salah unsur yang harus dikembangkan guru. 

c. Alat peraga dalam pembelajaran penggunaannya integral dengan tujuan dan isi pelajaran. 

Fungsi ini mengandung pengertian bahwa penggunaan alat peraga harus melihat kepada tujuan 

dan bahan pelajaran. 

d. Penggunaan alat peraga dalam pembelajaran bukan semata-mata alat hiburan, dalam arti 

digunakan hanya sekadar melengkapi proses belajar supaya lebih menarik perhatian siswa. 

e. Penggunaan alat peraga dalam pembelajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses 

belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. 

f. Penggunaan alat peraga dalam pembelajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar 

mengajar. Dengan perkataan lain menggunakan alat, hasil belajar yang dicapai akan tahan 

lama diingatan siswa, sehingga pelajaran mempuyai nilai tinggi. 

Selain dari enam fungsi  di atas, penggunaan alat peraga dalam proses belajar mengajar oleh 

Hamalik dalam Arjanggi [2] dikatakan mempunyai nilai-nilai seperti dibawah ini: 

a. Melalui peragaan dapat meletakan dasar-dasar yang nyata untuk berpikir, oleh karena itu dapat 

mengurangi terjadinya verbalisme. 

b. Melalui peragaan dapat memperbesar minat dan perhatian siswa untuk belajar.  

c. Melalui peragaan dapat meletakan dasr untuk perkembangan belajar sehingga hasil belajar 

bertambah mantap. 

d. Memberikan pengalaman yang nyata dan dapat menumbuhkan kegiatan barusaha sendiri pada 

setiap siswa. 

e. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan. 

f. Membantu tumbuhnya pemikiran dan membantu berkembangnya kemampuan berbahasa. 

g. Membarikan pengalaman yang tak mudah diperolah dengan cara lain serta membantu 

berkembangnya efisiensi dan pengalaman belajar yang lebih sempurna. 

Pendapat di atas menunjukan bahwa untuk dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman  

belajar matematika, maka diperlukan minat, usaha sendiri dari tiap siswa serta pemikiran teratur 

berkesinambungan. Membuat alat peraga tidak sembarangan, menurut Ruseffendi dalam  Rostina 

Sundayana [8] ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki alat peraga agar sesuai dengan yang 

diharapkan dalam pembelajaran, yaitu: 

a. Tahan lama 

b. Bentuk dan warna menarik 

c. Sederhana dan mudah dikelola 

d. Ukurannya sesuai 

e. Dapat menyajikan konsep matematika baik dalam bentuk real, gambar, atau diagram 

f. Sesuai dengan konsep matematika 

g. Dapat memperjelas konsep matematika dan bukan sebaliknya 

h. Peragaan itu supaya menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir abstrak bagi siswa 

i. Menjadikan siswa belajar aktif dan mandiri dengan memanipulasi alat peraga 

j. Bila mungkin alat peraga tersebut bisa berfaedah banyak. 

 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, sangat berpengaruh 

terhadap penyusunan dan implementasi pembelajaran. Melalui kemajuan ttersebut para guru dapat 

menggunakan berbagai media sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Salah satu media yang 

dapat digunakan adalah alat peraga. 

Alat peraga dalam  mengajar memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan 

proses belajar mengajar yang efektif. Setiap proses belajar dan mengajar ditandai dengan adanya 

beberapa unsur antara lain tujuan, bahan, metode dan alat, serta evaluasi. Unsur metode dan alat 

merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan dari unsur lainnya yang berfungsi sebagai cara atau teknik 

untuk mengantarkan bahan pelajaran agar sampai ketujuan. Dalam pencapaian tujuan tersebut, alat peraga 

pemegang peranan yang penting sebab dengan adanya alat peraga ini bahan ajar dapat dengan mudah 

dipahami oleh siswa. 
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Penggunaan alat peraga dalam pembelajaran matematika sangatlah penting untuk mempermudah 

siswa dalam menkonstruk pengetahuan. Karena salah satu dari peran alat peraga adalah meletakkan 

konsep-konsep dasar. Misalnya pada materi trigonometri. Materi trigonometri pertama diberikan pada 

kelas X. Bagi kelas X yang baru mengalami masa peralihan dari SMP ke SMA tentunya materi itu adalah 

materi yang baru dan belum pernah dipelajari sebelumnya sehingga untuk lebih mudah menanamkan 

konsep atau ide dasar dari materi Trigonometri ini dapat menggunakan media alat peraga Rotasi 

Trigonometri. 

Alat peraga rotasi trigonometri ini dapat memberikan gambaran secara logis dan mempermudah 

siswa dalam memahami konsep trigonometri, mengenal sudut-sudut istimewa, mencari nilai-nilai 

trigonometri, dan mengetahui hubungan antar nilai dari trigonometri. Melalui alat peraga siswa akan lebih 

termotivasi dalam belajar matematika. Adapun fungsi alat peraga rotasi trigonometri secara umum 

sebagai berikut: 

Menanamkan konsep/ide awal 

1. Memberikan kesan yang lebih bermakna dalam belajar. 

2. Menumbuhkan suasana belajar yang menarik 

3. Proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif. 

4. Meningkatkan kualitas belajar. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa alat peraga rotasi trigonometri adalah alat 

peraga konkrit. yang dibuat dan dirancang untuk memudahkan siswa menerima materi yang disampaikan 

guru. Berdasarkan konsep dan fungsinya alat peraga ini dinamakan “Rotasi Trigonometri”. Dinamakan 

Rotasi karena alat ini berbentuk tiga buah lingkaran bergerigi dan cara penggunaannya dengan cara 

diputar. Masing-masing lingkaran memuat sudut-sudut istimewa dan nilainya. Alat ini dapat dibuat 

sendiri oleh guru. Bahan alat peraga ini diantaranya adalah stryrofoam, papan triplek berbingkai, kertas 

manila, paku mur, dan skotlite. Skotlite bisa digunakan bisa tidak, karna sifatnya hanya untuk melengkapi 

agar lebih kuat dan tahan lama. Tahap dalam pembuatan alat peraga ini yaitu: 

1. Siapkan papan triplek berbingkai 

2. Lapisi papan triplek berbingkai dengan kertas karton warna putih yang sudah dipotong sesuai dengan 

ukuran papan. 

3. Gambar pola lingkaran bergerigi pada kertas manila, ukur sudutnya menjadi 5 bagian dengan masing-

masing sudut 72
0
. 

4. Guntinglah mengikuti pola tersebut 

5. Jiplak pola terssebut pada Styrofoam menggunakan spidol, lakukan sebanyak tiga kali. 

6. Potong Styrofoam mengikuti pola, hingga membentuk lingkaran bergerigi. lakukan sebanyak tiga kali. 

7. Pada lingkaran Styrofoam bergerigi pertama, berilah tulisan sudut istimewa cosinus. 

8. Pada lingkaran Styrofoam bergerigi pertama, berilah tulisan nilai sudut istimewa sinus dan cosinus 

9. Pada lingkaran Styrofoam bergerigi pertama, berilah tulisan sudut istimewa sinus. 

10. Lubangi masing-masing titik pusat dari lingkaran bergerigi, triplek, kemudian pasanglah mur. 

11. Susun ketiga Styrofoam sehingga sudut istimewa tepat  menunjuk pada masing-masing nilai sudut 

sinus dan cosinus. 

Berikut ini gambar alat peraga beserta penjelasan cara penggunaannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara penggunaan alat peraga ini yakni Putar lingkaran pertama untuk menetukan nilai sinus dengan 

arah sesuai arah jarum jam, kemudian lihat hasilnya pada lingkaran kedua yang letaknya bersesuaian. 

Putar lingkaran ketiga untuk menetukan nilai cosinus dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam, 

 



                                                                                                           ISBN. 978-602-73403-0-5 

 

 

 

98 

 

kemudian lihat hasilnya pada lingkaran kedua yang letaknya bersesuaian. Untuk mencari nilai tangen 

dapat diturunkan dari nilai sinus dan cosinus. 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Alat peraga rotasi trigonometri merupakan media pembelajaran matematika yang berupa benda konkret 

yang dibuat dan dirancang untuk memudahkan siswa menerima materi yang disampaikan guru. Alat 

peraga ini memuat konsep-konsep dari trigonometri yakni nilai sinus dan cosinus. Jika konsep dasar ini 

sudah dikuasai oleh siswa maka siswa dapat menentukan nilai-nilai trigonometri yang lain yakni tangen, 

cotan, secan, dan cosecan. Berdasarkan kesimpulan diatas dikemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Guru  dapat menggunakan alat peraga ini dalam pembelajaran sebagai alternatif untuk memahi konsep 

dasar trigonometri daripa meminta siswa untuk menghafal tabel niali-nilai trigonometri pada sudut 

istimewa. 

2. Alat peraga ini hanya memuat nilai dari sudut-sudut istimewa, dan nilai trigonometri sinus dan cosinus 

sehingga untuk sudut-sudut yang lain siswa masih perlu menurunkan dan menghitung dari sudut 

istimewa. Oleh karena itu disarankan guru dapat meneliti lebih lanjut apakah alat ini dapat 

dikembangkan sehingga dapat digunakan untuk menghitung nilai diatas sudut istimewa dan nilai 

trigonometri yang lain. 
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