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Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan strategi pemecahan 

masalah siswa untuk menyelesaikan masalah trigonometri menggunakan media 

klinometer dan (2) perbandingan strategi yang digunakan terhadap analisis siswa 

dalam mengolah data yang diperoleh. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA N 1 Bantul yang 

terdiri dari 7 kelas, dengan subjek penelitian 39 kelompok. Pengumpulan data 

dilakukan dengan pengamatan langsung pada hasil pekerjaan siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa (1) strategi pemecahan masalah siswa untuk menyelesaikan 

masalah trigonometri menggunakan media klinometer terbagi menjadi dua strategi 

yaitu siswa memperhatikan ukuran sudut dari pada jarak dan siswa memperhatikan 

jarak dari pada ukuran sudut untuk menentukan tinggi suatu benda dan (2) strategi 

yang digunakan siswa dengan memperhatikan sudut dari pada jarak menunjukkan 

hasil yang lebih akurat saat siswa menggunakan sudut     dari pada siswa 

memperhatikan jarak dari pada ukuran sudut untuk menentukan tinggi suatu benda.  

Kata kunci: Klinometer, Pemecahan Masalah, Trigonometri  

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

Pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa SMA dalam 

Kurikulum 2013. Pemecahan masalah juga merupakan salah satu kemampuan matematis yang harus 

dimiliki siswa selain kemampuan komunikasi, kemampuan koneksi, kemampuan penalaran, dan 

kemampuan representasi. Pemecahahan masalah adalah kemampuan siswa dalam memilih strategi untuk 

menyelesaikan masalah [1]. Selanjutnya [1] menyatakan bahwa terdapat empat indikator siswa memiliki 

kemampuan pemecahan masalah yaitu memahami masalah, membuat rencana penyelesaian, melaksanakan 

rencana penyelesaian, dan mengevaluasi atau melihat kembali penyelesaiannya. Dalam mengatasi 

kemampuan pemecahan masalah yang kurang, guru dapat memberikan soal cerita kehidupan sehari-hari 

yang diselesaikan oleh siswa. Menurut [2] saat siswa menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari, siswa 

akan menggunakan kemampuan oral dan membaca dalam memahami masalah, kemampuan berbicara 

dalam berdiskusi, memberikan alasan dan dapat menyampaikan setiap solusi yang digunakan, dan 

merepresentasikan penyelesaian masalah dalam bentuk tulisan.  

Pemecahan masalah dapat dikategorikan menjadi dua aspek yaitu: 1) bagaimana masalah 

direpresentasikan dengan bahasa seperti kalimat atau non bahasa menggunakan grafik  dan 2) bagaimana 

mencari struktur masalah seperti informasi, tujuan, dan rencana untuk menyelesaikan masalah matematika 

tersebut [3]. Pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan kemahiran 

pengetahuan, selain itu siswa dapat menyelesaikan masalah untuk membuat keputusan yang efektif [4]. 

Berdasarkan penelitian [3] terdapat beberapa kesulitan yang sering dialami oleh siswa dalam 

menyelesaikan masalah, di antaranya adalah mengklasifikasikan fakta, informasi, dan bahasa. 

Trigonometri merupakan salah satu materi yang wajib dipelajari untuk siswa SMA. Trigonometri 

adalah ilmu tentang pengukuran segitiga seperti  panjang sisi, sudut, dan luasan segitiga [5]. Trigonometri 

berasal dari bahasa Yunani trigono berarti segitiga dan metro yang berarti ukuran, jadi trigonometri berarti 

studi antara sisi dan sudut pada segitiga [6]. Trigonometri masih dianggap materi yang sulit untuk 

dipahami siswa. Hal itu dikarenakan materi trigonometri masih tampak abstrak oleh siswa. Padahal 

matematika akan lebih bermakna ketika direpresentasikan dalam kehidupan sehari-hari. 
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 Salah satu media yang digunakan dalam materi trigonometri adalah klinometer. Klinometer adalah 

alat yang digunakan untuk mengukur sudut dan menghitung perkiraan tinggi suatu benda. Tetapi selama 

berdasarkan hasil pekerjaan siswa, penulis mengamati terdapat perbedaan strategi siswa dalam 

menggunakan klinometer sehingga berbeda pula dalam mengolah data hasil pengukuran. Berdasarkan hal 

tersebut penulis menganalisis strategi pemecahan masalah hasil pengukuran siswa menggunakan 

klinometer. 

 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian ini  merupakan penelitian kualitatif.  Metode penelitian kualitatif merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami di mana data yang diperoleh 

dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMA N 1 

Bantul sebanyak 225 siswa tahun ajaran 2016/2017. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil 

projek siswa. Prosedur dalam peneitian ini adalah siswa membuat projek aplikasi trigonometri dalam 

kehidupan sehari-hari, setelah projek tersebut terkumpul peneliti melakukan analisis terhadap pekerjaan 

siswa tersebut. Data digunakan untuk mengetahui strategi siswa dalam menyelesaikan masalah 

trigonometri menggunakan klinometer.   

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini diawali dengan pemberian tugas projek kepada siswa untuk mengaplikasikan 

penggunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari pada bulan April 2017, guru membebaskan siswa 

untuk memilih sub bab materi pada trigonometri tersebut. Setiap kelas terdiri dari 20-37 siswa dibagi 

menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari maksimal 6 orang anggota 

kelompok. Berdasarkan hasil pengelompokan tersebut terdapat 39 kelompok dan lebih dari 61% memilih 

topik penggunaan klinometer untuk menyelesaikan masalah trigonometri dalam kehidupan sehari-hari 

tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis penggunaan klinometer sebagai 

media untuk menyelesaikan masalah trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Berikut rekapan hasil 

pemilihan siswa terhadap materi tugas yang dipilih, tersaji pada tabel 1. 

 

TABEL 1. REKAPAN PEMILIHAN SISWA 

No Pemilihan materi Jumlah Presentase 

1 Tinggi benda menggunakan klinometer 24 61,5% 

2 Luas daerah 3 7,69% 

3 Jarak suatu tempat 5 12,8% 

4 Lain-lain 7 17,9% 

 

Penggunaan klinometer dalam mengukur tinggi suatu benda digunakan untuk beragam jenis benda, 

berdasarkan pengamatan peneliti, banyak kelompok yang memilih tinggi suatu pohon, tiang bendera, 

tower, dan tiang listrik. Pemilihan objek yang diukur lebih banyak dilakukan di sekitar sekolah. Dalam 

mengukur suatu tinggi benda, seluruh kelompok siswa menggunakan klinometer yang mereka buat sendiri.  
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GAMBAR 1. PERBANDINGAN SEGITIGA SIKU-SIKU PADA TANGEN 

 

Saat siswa ingin mengukur tinggi suatu benda maka hal yang diketahui adalah jarak siswa dengan 

benda tersebut serta sudut elevasi atau besar sudut dari garis horisotalnya ke atas, dan tinggi pengamat 

(siswa). Berdasarkan hal yang diketahui tersebut maka jarak benda dengan siswa, tinggi objek, dan jarak 

pandang siswa menggunakan sudut elevasi, akan membentuk bangun segitiga dan siswa dapat memilih 

perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sehingga perbandingan trigonomteri yang tepat adalah 

menggunakan perbandingan tangen. Berdasarkan hasil pekerjaan siswa tersebut, peneliti menemukan 

terdapat perbedaan cara kerja siswa dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari tersebut menjadi 

dua strategi yaitu siswa mengukur tinggi suatu benda berdasarkan acuan sudut dan acuan jarak: 

1. Acuan Sudut 

Strategi siswa memecahkan masalah untuk menentukan tinggi suatu benda menggunakan 

klinometer buatan sendiri ini adalah dengan acuan sudut, maksudnya siswa memilih menggunakan 

sudut istimewa seperti                 sebagai acuan pada klinometer. Artinya saat sudut tersebut 

menjadi acuan maka dalam mengukur jarak benda dengan siswa menggunakan sudut yang dipilih 

siswa. Berikut contoh hasil pekerjaan siswa yang memiih sudut istimewa sebagai acuan dalam 

mengukur tinggi suatu benda. 
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GAMBAR 2. CONTOH PEKERJAAN SISWA 

 

Selanjutnya hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa lebih banyak siswa yang memilih sudut     

dibandingkan dengan sudut istimewa lainnya. 

 

 
GAMBAR 3. SISWA MENGAMBIL DATA 

 

Hal tersebut merupakan salah satu strategi siswa dalam memecahkan masalah, karena saat memilih sudut 

    dan perbandingan trigonometri yang digunakan adalah tangen maka nilai dari perbandingan 

trigonomtri pada segitiga siku-siku tersebut adalah 1. 

 

        
                        

                        
   

 

 Hal ini sesuai dengan pendapat [7] bahwa ketika siswa memiliki strategi dalam menyelesaikan masalah 

sudah dipikirkan maka tahap pemecahan masalah mudah dilakukan seperti menyusun hipotesis (kegiatan 

yang dilakukan dalam mencari penyelesaian), menguji hipotesis yang dipilih dan memilih hipotesis yang 
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terbaik. Selanjutnya [8] menyatakan bahwa pemecahan masalah yang baik umumnya membangun 

representasi dari masalah dan memudahkan pemahaman. 

 

 
GAMBAR 4. SISWA MEMILIH STARTEGI ACUAN SUDUT 

 

Selanjutnya, hasil analisis juga menunjukkan bahwa pemilihan strategi untuk menggunakan sudut 

istimewa memiliki beberapa alasan sebagai berikut: 

a. Siswa telah familiar dan tahu nilai dari perbandingan segitiga pada trigonometri pada sudut 

istimewa 

b. Pemilihan sudut     yang menghasilkan nilai 1, membuat siswa mudah dalam menghitung nilai 

tinggi benda yang dicari. 

Hal ini sesuai dengan pendapat dari [9]  apabila siswa diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah, 

akan menemukan cara mengatasi masalah tersebut melalui proses berpikir yang sistematis dan cermat 

dan membuat siswa lebih kreatif dan kritis. 

2. Acuan Jarak 

Strategi lain siswa dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari, juga dapat dilihat dari 

strategi acuan jarak, yaitu siswa memilih jarak yang bulat atau tidak mengandung angka dibelakang 

koma. Selanjutnya siswa mengukur sudut elevasinya menggunakan klinometer. Strategi ini menurut 

penulis juga benar, namun siswa harus menggunakan alat bantu kalkulator untuk menemukan nilai 

perbandingan sudut trigonometri tersebut. Berikut contoh pekerjaan siswa yang menggunakan sudut 

selain sudut istimewa. 

 

 

 



ISBN. 978-602-73403-2-9 (Cetak)                                                                 978-602-73403-3-6 (On-line)  

 

 

PM-326 

 

  

 
 

 GAMBAR 5. PEKERJAAN SISWA ACUAN JARAK 

 

Hal ini sesuai degan pendapat [10] pemberian masalah aplikasi dapat memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menyelesaikan maslaah menggunakan berbagai macam-macam keterampilan dan 

prosedur matematika. Selanjutnya Branca [9] apabila siswa dalam memecahkan masalah menggunaan 

metode, prosedur, dan strategi maka sisswa telah menggunakan kemampuan dasar belajar matematika 

dan mencapai tujuan umum belajar matematika. Selanjutnya [11] proses memecahkan maslah tersedia 

dalam konteks di mana konsep, prinsip, dan keterampilan dipelajari. Saat siswa diberikan masalah 

matematika, terdapat beberapa strategi yang akan dilakukan siswa menurut Souvieney [11] sebagai 

berikut: 

1. Guess and Test, strategi dengan cara menebak dan menguji berdasarkan intuisi. 

2. Subtitute Simpler Values, strategi dengan memasukkan nilai bilangan ke dalam masalah. 

3. Devide Problem Into Subtask, strategi dengan cara memisahkan beberapa komponen untuk 

diselesaikan secara bergiliran.  

4. Conduct an Investigation, strategi dengan mendesain gambaran menggunakan sketsa, tabel, dan 

grafik dari situasi masalah. 

5. Design a Model, strategi dengan merancang model dari masalah. 

6. Draw Sketch, strategi dengan menggambar bagan atau diagram dari masalah 

7. Make a systematic List, strategi dengaan membuat kemungkinan hasil dari masalah. 

8. Make a table, startegi dengan menyederhanakan data dalam bentuk tabel. 

9. Construct a Graph, strategi dengan menafsirkan hubungan informasi soal menggunakan grafik. 

10. Reduce to a Simpler Case, strategi menemukan pola untuk memprediksi kegiatan pada proses 

selanjutnya 

11. Search for a pattern, menemukan pola angka atau geometris sebagai petunjuk hubungan pada 

msalah. 

12. Construct a General Rule, strategi dengan menulis rumus yang sesuai dengan situasi masalah. 

13. Word Backward, strategi dengan bekerja mundur untuk menentukan langkah untuk menemukan 

keadaan awal. 
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14. Add Something to the Problem, strategi dengan menambahkan unsur baru dalam masalah untuk 

menghasilkan solusi.  

Selanjutnya peneliti menganalisis perbandingan strategi siswa dalam menyelesaikan masalah tersebut 

terhadap ketepatan tinggi suatu benda.  

1. Acuan Sudut 

Saat siswa menggunakan acuan sudut sebagai strategi dalam menyelesaikan masalah mengukur 

ketinggian benda, maka siswa dapat memilih sudut sudut                , namun sudut yang 

mengasilkan angka buat hanyalah sudut     yaitu 1, oleh karena satu merupakan bilangan bulat 

sehingga untuk ketepatan pengukuran lebih dapat dipercaya. Sedangkan apabila siswa memilih 

sudut     dan     maka akan menghasilkan angka yang tidak bulat atau terdapat angka dibelakang 

koma. Hal tersebut menyebabkan kurang dapat akurat karena tergantung pembulatan yang dipilih 

oleh siswa. 

2. Acuan Jarak 

Saat siswa menggunakan acuan jarak sebagai strategi dalam menyelesaikan masalah mengukur 

ketinggian benda, maka siswa bebas dalam memilih sudut dan hal tersebut memungkinkan siswa 

akan memperoleh sudut yang bukan sudut istimewa. Hal tersebut akan menyebabkan nilai 

perbandingan sudut tersebut akan tidak bulat atau terdapat angka dibelakang koma, sehingga akan 

menyebabkan hasil yang kurang akurat karena tergantug pembulatan yang dipilih siswa. 

Sehingga apabila merujuk pada strategi pemecahan masalah menurut Souvieney [11], maka siswa 

menggunakan strategi conduct an investigation, design a model, draw sketch. Hal tersebut tampak pada 

hasil pekerjaan projek siswa yang menggunakan strategi mendesain gambaran menggunakan sketsa, tabel, 

dan grafik,  merancang model dari masalah,  dan menggambar bagan atau diagram dari masalah. 

   

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) strategi 

pemecahan masalah siswa untuk menyelesaiakn masalah trigonometri menggunakan media klinometer 

terbagi menjadi dua strategi yaitu siswa memperhatikan ukuran sudut dari pada jarak dan siswa 

memperhatikan jarak dari pada ukuran sudut untuk menentukan tinggi suatu bangunan dan (2) Strategi 

yang digunakan siswa dengan memperhatikan sudut dari pada jarak menunjukkan hasil yang lebih baik 

dari pada siswa memperhatikan jarak dari pada ukuran sudut untuk menentukan tinggi suatu bangunan.   

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan selama penelitian, maka peneliti memiliki beberapa saran 

yaitu peneliti lain dapat mengaplikasikan projek matematika dalam kehidupan sehari-hari agar siswa 

lebih memaknai aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari dan siswa dibebaskan dalam 

menyelesaikan masalah yang akan diselesaikan. 
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