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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matematika didefinisikan sebagai sebuah ilmu tentang bilangan, yang di 

dalamnya mempelajari tentang hubungan antara bilangan dan prosedur operasional 

(KBBI, 2010). Matematika adalah salah satu mata pelajaran wajib dipelajari di setiap 

jenjang pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan 

tinggi. Seiring perkembangan zaman, matematika tidak dipandang sebagai mata 

pelajaran wajib di sekolah, melainkan dipandang sebagai sebuah ilmu yang mendasari 

berbagai macam ilmu. Matematika merupakan salah satu sarana yang dapat 

membekali seseorang dalam berbagai macam kemampuan seperti berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif (BSNP, 2017). 

Trigonometri adalah bagian dari matematika yang sudah  diajarkan di sekolah 

menengah atas mulai kelas X sampai kelas XI dan berlanjut sampai ke perguruan 

tinggi. Materi tersebut merupakan materi pokok yang banyak menggunakan konsep 

dan terus berkembang sehingga trigonometri bukan materi hafalan. Bila siswa belum 

menguasai konsep materi sebelumnya dikhawatirkan mengalami kesulitan pada 

materi selanjutnya. Tanpa adanya penguasaan konsep dasar secara keseluruhan 

mengakibatkan siswa tidak mampu menguasai konsep selanjutnya. Oleh sebab itu 

siswa harus menguasai secara benar konsep dasar trigonometri supaya memudahkan 

pengusaan konsep trigonometri selanjutnya. 

Identitas trigonometri adalah suatu relasi atau kalimat terbuka yang memuat 

fungsi-fungsi trigonometri dan yang bernilai benar untuk setiap penggantian 
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variabel dengan konstan anggota domain fungsinya (Sukowidodo, 2015). 

Penyelesaian soal identitas trigonometri tersebut memiliki tiga cara. Cara pertama, 

menyederhanakan ruas kiri menggunakan identitas sebelumnya menjadi bentuk yang 

sama dengan ruas kanan. Cara yang kedua, menyederhanakan ruas kanan sampai 

menjadi bentuk yang sama dengan ruas kiri. Cara ketiga, mengubah baik ruas kiri 

maupun ruas kanan ke dalam bentuk yang sama. Ketika menyelesaikan soal identitas 

trigonometri, siswa diperbolehkan memilih salah satu cara yang dianggap mudah dari 

ketiga cara tersebut. Sehingga siswa lebih mudah menguasai soal yang dikerjkan. 

Ketika pengajuan beberapa pertanyaan kepada siswa MAN  Panggul kelas X 

dibeberapa kelas yang berbeda pada tanggal 5 Maret 2018 setelah kegiatan belajar 

mengajar berlangsung, ditemukan beberapa fakta yang menarik untuk diteliti. Fakta 

tersebut berdasarkan jawaban siswa bahwa sebagian besar siswa menjawab materi 

paling sulit adalah trigonometri pada peringkat pertama, disusul logaritma pada 

peringkat kedua, dan persamaan kuadrat. Letak kesulitan yang diutarakan siswa 

tentang trigonometri yaitu pada bagian rumus identitas trigonometri tersebut. 

Sebagian besar siswa tidak mengetahui menggunakan cara apa saat mengarjakan soal 

identitas trigonometi, dan lain-lain. Faktanya seperti yang telah diuraikan di atas 

trigonometri bukanlah materi hafalan. Hal itu disebabkan siswa belum memguasai 

konsep trigonometri yang ada. 

Peneliti memiliki beberapa alasan mengapa memilih siswa dari sekolah 

tersebut sebaga subjek penelitian. Pertama, alasan tersebut adalah lokasi yang cukup 

jauh dari pusat kota dan kendaraan umum yang sulit ditemukan. Sehingga siswa jika 

tidak ingin terlambat harus berangkat sekitar pukul lima pagi dengan jarak tempuh 55 

km dan membutuhkan waktu 1 jam 43 menit. Kedua,  jumlah siswa yang tidak begitu 
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banyak yaitu 22 siswa dalam satu kelas. Ketiga, telah diadakan wawancara oleh 

peneliti ketika observasi seperti pada paragraf sebelumnya dan ditemukan masalah 

pada siswa. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran 

sering dijumpai adanya kesulitan dalam membelajarkan trigonometri (Krismanto, 

2011). Hal ini dikarenakan guru lebih terbiasa menyajikan rumus-rumus identitas 

trigonometri yang banyak secara instan, sehingga pembelajaran materi trigonometri 

menjadi kurang bermakna. Hal ini membangun adanya anggapan di lapangan bahwa 

trigonometri cenderung kurang menarik dan sukar bagi siswa. Salah satu kesulitan 

siswa mempelajari trigonometri misalnya saat menentukan menggunakan cara 

pembuktian identitas trigonometri menggunakan aturan Phytagoras.  

Jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal pembuktian 

identitas trigonometri adalah kesalahan pemahaman soal, merencanakan, 

mengerjakan rencana dan tidak mengecek kembali pekerjaannya (Aqilah, 2012). 

Penyebab kesalahan ini antara lain sudah adanya penanaman mainset siswa terhadap 

matematika khususnya identitas trigonometri adalah sulit. Ketika siswa dihadapkan 

pada soal yang berhubungan dengan identitas trigonometri pola pikir siswa semula 

mereka beranggapan bisa mengerjakan, setelah mereka melihat soal menjadi menurun 

drastis. Penyebab siswa sulit mengerjakan soal identitas trigonometri tersebut tidak 

hanya dari individu siswa tersebut melainkan dari cara guru mengajar secara instan 

memberikan rumus-rumus tersebut.  

Penelitian terdahulu materi identitas trigonometri belum terdapat penelitian 

menganalisis penguasaan siswa tentang identitas trigonometri, melainkan 

mengenalisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal terebut. Adapun penelitian 
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tentang identitas trigonometri yaitu analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal identitas trigonometri (Anisa, 2016)  dan analisis kesalahan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal pembuktian identitas trigonometri (Aqilah, 2012). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis perlu mengadakan penelitian tentang 

“Analisis Penguasaan Identitas Trigonometri Siswa MAN  Panggul” dengan 

harapan dapat memberikan pengetahuan baru pada guru dan siswa terhadap 

penguasaan identitas trigonometri.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penguasaan konsep matematik merupakan aspek yang sangat penting dalam 

prinsip pembelajaran matematika (NCTM, 2010). Penguasaan konsep matematik 

lebih bermakna jika dibangun oleh siswa itu sendiri. Membangun penguasaan tersebut 

tetunya tidaklah mudah namun diperlukan metode yang tepat. Tentunya hal tersebut 

adalah tugas guru menentukan metode yang tepat agar konsep yang ada dapat 

tersampaikan. 

Guru dalam proses belajar mengajar selain menanamkan konsep pada siswa 

juga lebih aktif dalam menganalisis penguasaan materi siswa. Sehingga siswa mudah 

menguasai materi yang sudah diberikan. Berdasarkan latar belakang masalah yang 

telah diuraikan di atas, rumusan masalah peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana penguasaan identitas trigonometri siswa MAN  Panggul kelas X ? 

b. Apakah penyebab siswa MAN Panggul tidak menguasai identitas trigonometri? 
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1.3 Tujuan Penulisan 

Penguasaan konsep merupakan salah satu faktor psikologis (Sudirman, 2010). 

Konsep tersebut diperlukan dalam kegiatan belajar karena dipandang sebagai salah 

satu cara berfungsinya pikiran siswa.  Pikiran siswa tersebut berhubungan dengan 

penguasaan konsep pelajaran, sehingga penguasaan terhadapa bahan yang disajikan 

lebih mudah dan efektif. 

Suatu penelitian memerlukan suatu fokus pada suatu masalah yang nantinya 

diharapkan dapat memperoleh jawaban yang lebih terarah. Supaya menghindari 

berbagai penyimpangan dan masalah yang terjadi dalam penelitian ini peneliti 

mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu menganalisis dan 

mendeskripsikan penguasaan identitas trigonometri siswa MAN  Panggul kelas X. 

Kemudian menjelaskan penyebab siswa tidak menguasai identitas trigonometri. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Materi trigonometri memiliki ruang lingkup yang luas dan memiliki beberapa 

sub bab. Trigonometri diklarifikasikan menjadi empat bagian penting yaitu 

perbandingan trigonometri, fungsi trigonometri, persamaan trigonometri, dan 

penerapan trigonometri. Perbandingan trigonometri meliputi identitas trigonometri, 

sudut-sudut istimewa, dan perbandingan sudut berelasi, sedangkan fungsi 

trigonometri meliputi grafik trigonometri saja.  

Penerapan trigonometri meliputi bentuk 𝑎 cos 𝑥 + 𝑏 sin 𝑥 = 𝑐 dan bentuk 

sederhana. Selain itu juga ada penerapan trigonometri yang meliputi aturan sinus, 

aturan cosinus, dan luas segitiga. Namun penulis tidak akan menjangkau keseluruhan 

materi. Oleh karena itu penulis perlu mengadakan batasan yaitu sebagai berikut. 



6 
 

 
 

1. Hanya memfokuskan pada penguasaan pokok bahasan identitas trigonometri 

sin2 𝑥 + cos2 𝑥 = 1, jumlah dua sudut, perkalian fungsi trigonometri, jumlah dan 

selisih fungsi trigonometri. 

2. Subjek pada penelitian adalah 16 siswa  kelas X MAN Panggul  kemudian 

dikategorikan menjadi kategori kemampuan tinggi, kategori kemampuan sedang, 

dan kategori kemampuan rendah. 

3. Setiap kategori diambil 2 siswa untuk diwawancara 

4. Analisis pada penelitian ini dikategorikan berdasarkan tingkat kategori 

kemampuan siswa. Kategori tinggi diambil dari siswa yang mendapatkan nilai ≥

75 , kategori sedang diambil dari sisiwa yang mendapatkan nilai ≥  55, dan 

kategori rendah dari siswa yang mendapatkan nilai < 55. 

 

1.5 Manfaat Penulisan 

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu secara teoritis dan praktis. Manfaat 

teoritis merupakan bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan manfaat 

praktis adalah bagaimana hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mnyelesaikan 

atau menjadi alternatif pemecahan masalah yang terjadi di bidang pendidikan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-

permasalahan penguasaan identitas trigonometri siswa di kelas X MAN Panggul. 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi siswa untuk memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menambah wawasan tentang identitas trigonometri. 

Bermanfaat bagi guru sebagai bahan rujukan untuk mengevaluasi bagaimana 
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penguasaan konsep identitas trigonometri yang ada. Adanya permasalahan ini dapat 

ditemukan cara meminimalisasikan masalah siswa tentang identitas trigonometri.



8 
 

 
 

 


