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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Teori 

   2.1.1 Pembelajaran Matematika 

 Matematika adalah bahasa simbol tentang berbagai gagasan dengan 

menggunakan berbagai istilah-istilah yang didefinisikan secara cermat, jelas 

dan akurat. Matematika juga merupakan pengetahuan terstruktur, dimana sifat 

dan teori dibuat secara deduktif berdasarkan unsur-unsur yang didefinisikan 

atau tidak didefinisikan dan berdasarkan aksioma, sifat, atau teori yang telah 

dibuktikan kebenarannya (Putri & Suparno, 2020). Matematika merupakan 

pengetahuan yang tidak berdiri sendiri karena sangat berkaitan dengan bidang 

studi lain dan dalam kehidupan sehari-hari (Patih, 2016). Matematika juga 

dapat melatih kemampuan berpikir dalam menyelesaikan masalah sehari-hari 

(Safaria dkk, 2021). 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dengan guru. 

Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai proses pemerolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan, kamahiran dan kebiasaan serta pembentukkan 

sikap dan kepercayaan yang diajarkan atau diberikan oleh guru kepada siswa. 

Pembelajaran matematika merupakan pembentukan pola pikir dalam 

pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan 

diantara 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 

(abstraksi) (Amir, 2014). 
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Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika merupakan proses interaksi antara guru dengan 

siswa dengan upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan belajar bagi siswa 

yang dalam kegiatannya dirancang melibatkan proses mental dan fisik 

melalui interaksi antara siswa, siswa dengan guru, lingkungan dan sumber 

belajar lainnya. Dengan kata lain, pembelajaran matematika adalah proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa agar dapat 

belajar dengan baik. 

2.1.2  Lembar Kerja Siswa (LKS) 

   2.1.2.1 Pengertian Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 Lembar kerja siswa (LKS) disebut sebagai lembaran yang 

dijadikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran yang berisi tugas 

yang mesti dikerjakan peserta didik (Fannie & Rohati, 2014). Lembar 

kerja siswa adalah alat yang membantu siswa untuk bekerja. Alat atau 

LKS ini bisa dijadikan secara individu atau berkelompok. LKS berisi 

langkah-langkah yang menuntun siswa untuk menemukan sesuatu, 

langkah-langkah tersebut tersusun secara sistematis dan beraturan 

sehingga siswa bekerja dengan benar dan beruntun sesuai dengan yang 

diharapkkan guru. Selain itu juga LKS merupakan alat untuk menjadi 

jembatan antara guru  dan siswa, menjadi alat komunkasi antara guru dan 

siswa serta alat komunikasi antara siswa dan siswa lainnya (Astuti & 

Sari, 2017). 
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa lembar kerja 

siswa (LKS) merupakan pedoman yang telah disusun sedemikianrupa 

sehingga memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperluas 

pemahaman materi yang menjadi tujuan pembelajaran. Pedoman tersebut 

berisi langkah-langkah yang tersusun secara sistematis dan beraturan 

sehingga siswa bekerja dengan benar dan beruntun. 

2.1.2.2 Fungsi Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar kerja siswa (LKS) berfungsi untuk pengaktifan siswa 

dalam proses belajar mengajar, serta memberikan tambahan informasi 

bagi siswa dari materi yang sedang dipelajari secara sistematis. LKS 

berfungsi sebagai bahan belajar yang dapat meminimalkan tugas guru, 

memberikan kemudahan bagi siswa dalam memahami materi, sebagai 

kumpulan latihan untuk siswa memfasilitasi dan mempermudah proses 

pentransferan ilmu kepada siswa (Rafianti dkk, 2018). Adapun fungsi 

lembar kerja siswa (LKS) bagi siswa yaitu 1) sebagai bahan yang bisa 

meminimalisir tugas guru, tetapi dapat mengaktifkan siswa agar menjadi 

lebih aktif dalam pembelajaran, 2) sebagai bahan ajar yang biisa 

digunakan untuk mempermudah siswa dalam memahami materi yang 

disajikan ketika proses belajar mengajar berlangsung, 3) sebagai bahan 

ajar yang ringkas dan mudah dibawa, juga tugas untuk berlatih, dan 4) 

memudahkan siswa dalam melaksanakan pembelajaran (Wahidah dkk, 

2018). 
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2.1.2.3 Manfaat Dan Tujuan Penyusunan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) 

 

Manfaat LKS terbagi menjadi dua yaitu manfaat bagi guru dan 

manfaat bagi siswa. Manfaat bagi guru meliputi 1) guru dapat 

mengetahui tingkat pencapaian siswa dalam penyajian pokok/ sub pokok 

bahasan melalui LKS yang diberikan. Dengan demikian guru dapat 

mengambil langkah seperlunya untuk mengatasi siswa yang kurang atau 

lemah; 2) dengan LKS guru mengetahui bagaimana, dari bahan buku 

pelajaran yang belum menjadi milik siswa. Manfaat bagi siswa meliputi 

1) LKS dipergunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah mengetahui 

bahan pelajaran yang diberikan; 2) LKS merupakan bahan perbaikan, 

dengan umpan balik yang diperoleh setelah mengerjakan kelemahan-

kelemahan bahkan dengan teliti siswa mengetahui bab atau bagian dari 

bahan yang sama yang belum diketahuinya. Dengan demikian ada 

motivasi untuk meningkatkan penguasaan; 3) LKS sebagai diagnosa 

materi pelajaran yang sudah dipelajari oleh siswa merupakan 

pengetahuan, keterampilan atau sikap (Ermi, 2017). 

Penggunaan LKS memiliki manfaat dan tujuan yaitu 1) 

mengefektifkan, siswa dalam proses pembelajaran; 2) membantu siswa 

dalam mengembangkan konsep;  3) sebagai pedoman bagi guru dan 

siswa dalam melaksanakan pembelajaran;  4) membantu guru dalam 

menyususn pembelajaran yang efektif; dan 5) membantu siswa dalam 

menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan 

belajar secara sistematis (Fajriyanti dkk, 2018). Tujuan penggunaan LKS 
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dalam pembelajaran yaitu: 1) memberikan pengetahuan dan sikap serta 

keterampilan yang perlu dimiliki siswa; 2) mengecek pemahaman siswa 

terhadap materi yang telah disajikan; dan 3) mengembangkan dan 

menerapakan materi pelajaran yang sulit dipelajari (Wati dkk, 2015). 

2.1.2.4 Unsur-Unsur Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Struktur LKS terdiri dari beberapa unsur yaitu 1) judul; 2) peta 

konsep; 3) petunjuk belajar; 4) kompetensi dasar; 5) indikator pencapaian 

kompetensi; 6) materi prasyarat; 7) tugas atau langkah-langkah kerja; dan 

8) penilaian (Andi, 2012). LKS juga memiliki unsur yang meliputi 1) 

judul; 2) mata pelajaran; 3) semester; 4) tempat; 5) petunjuk belajar; 6) 

kompetensi yang akan dicapai; 7) indikator; 8) informasi pendukung; 9) 

alat dan bahan untuk menyelesaikan langkah kerja; 10) langkah kerja; 

dan 11) penilaian (Widyantini, 2013). 

Syarat-syarat yang menjadikan lembar kerja siswa sebagai 

perangkat pembelajaran yang baik ialah 1) dari segi aspek isi yang 

meliputi lembar kerja siswa harus berisi komponen yaitu judul, tujuan 

dan kegiatan pembelajaran. Isi dari lembar kerja siswa adalah masalah 

dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang disajikan sesuai dengan 

kemampuan siswa. Soal dan masalah disesuaikan dengan tujuan yang 

hendak dicapai. Latihan soal harus sesuai dengan pengetahuan siswa dan 

gambar membantu pemahaman siswa;  2) dari segi aspek bahasa, 

penyajian dan waktu. Kalimat yang digunakan sesuai dengan ejaan yang 

disahkan, tidak ambigu, dan disusun dengan jelas. Penyajian lembar kerja 
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siswa menggunakan front (jenis dan ukuran) huruf yang sesuai dan 

lembar kerja siswa cukup (Revita, 2017). 

Berdasarkan uraian diatas maka unsur-unsur LKS yang akan 

digunakan dalam LKS terintegrasi nilai-nilai keislaman antara lain judul, 

petunjuk belajar, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, informasi 

pendukung, tugas atau langkah kerja, dan penilaian.  

2.1.2.5 Karakteristik Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Karakteristik yang dimiliki oleh sebuah LKS yaitu 1) memuat 

semua petunjuk yang diperlukan; 2) petunjuk ditulis dalam bentuk 

sederhana dengan kalimat singkat dan kosakata yang sesuai dengan umur 

dan kemampuan pengguna; 3) berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus 

diisi oleh siswa; 4) adanya ruang kosong untuk menulis jawaban siswa; 

5) memberi catatan yang jelas bagi siswa; dan 6) memuat gambar yang 

sederhana dan jelas. 

2.1.2.6 Langkah-langkah penyusunan LKS 

Untuk menyusun perangkat pembelajaran berupa LKS, 

menguraikan rambu-rambunya, bahwa LKS akan memuat paling tidak: 

judul, kompetensi dasar yang akan dicapai, waktu penyelesaian peralatan/ 

bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, informasi singkat, 

langkah kerja, tugas yang harus dilakukan, dan laporan yang harus 

dikerjakan. Adapun Langkah-langkah persiapan LKS menurut Kosassy 

(2019) dijelaskan dalam Depdiknas sebagai berikut: 
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1) Analisis materi, Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan materi 

pokok, pengalaman belajar siswa, dan kompetensi yang harus dicapai 

siswa. 

2) Menyusun peta kebutuhan LKS. Peta kebutuhan LKS berguna untuk 

mengetahui jumlah kebutuhan LKS dan urutan LKS. 

3) Menentukan judul-judul LKS. Judul LKS harus sesuai dengan KD, 

materi pokok dan pengalaman belajar. 

4) Penulisan LKS, langkah-langkah dalam penuliisan LKS antara lain: 

perumusan KD yang harus dikuasai, menentukan alat penilaian, 

penyusunan materi dari berbagai sumber, memperhatikan struktur 

LKS, yang meliputi: judul, petunjuk belajar, kompetensi yang akan 

dicapai, informasi pendukung, tugas dan langkah-langkah kerja, dan 

penilaian. 

2.1.2.7 Kelebihan dan kekurangan lembar kerja siswa (LKS) 

Kelebihan dari lembar kerja siswa (LKS) anatara lain 1) dapat 

dipelajari dimana saja; 2) lebih mudah diperoleh dan harga lebih 

terjangkau; 3) informasinya didalamnya mudah di akses; 4) tidak 

membutuhkan alat khusus dan mahal untuk memanfaatkannya; dan 5) 

dalam kualitas penyampaian lembar kerja siswa berupa gambar, kata-kata 

dan lembar latihan (tugas). Kekurangan dari lembar kerja siswa (LKS) 

anatara lain 1) tidak bisa menampilkan gerakan; dan 2) membutuhkan 

biaya yang cukup tinggi untuk memproduksi lembar kerja siswa 

(Nengsih & Afriani, 2019). 
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2.1.3 Nilai-Nilai Keislaman 

Nilai merupakan suatu keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai 

identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, perasaan 

maupun perilaku. Nilai islam merupakan nilai yang berlandaskan dan 

bersumber dari Al-Qur`an dan hadits Nabi dan mempunyai arti yang sangat 

penting dalam pendidikan nilai khususnya bagi umat islam. Nilai islam 

menjadi landasan yang kuat yang akan mengantar manusia menggapai 

kebahagiaan hidup. Tanpa islam, segala atribut duniawi, seperti harta, 

pangkat, IPTEK, dan keturunan tidak akan mampu mengantar manusia 

meraih kebahagiaan baik didunian maupun akhirat (Yuniati & Sari, 2018) 

Aspek nilai-nilai ajaran islam dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu 

nilai-nilai aqidah, nilai-nilai ibadah dan nilai-nilai akhlak (Bermi, 2016). Nilai 

islam sebagai pedoman dan tuntunan yang berasaskan Al-Qur`an, Sunnah 

Nabi, literature islam yang sesuai dengan pencapaian kualitas keagamaan 

(Ahamad Faosiy Ogunbado, 2013). Berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa nilai-nilai islam adalah nilai yang berlandaskan pada Al-

Qur`an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. 

2.1.4 Pengintegrasian Nilai-Nilai Keislaman Pada Lembar Kerja Siswa 

Matematika  
 

Pendekatan pembelajaran adalah cara mengelolah kegitan belajar dan 

perilaku agar siswa dapat aktif melakukan tugas belajar sehingga dapat 

memperoleh belajar secara optimal. Pendekatan integrase dapat diartikan 

sebagai pendekatan yang menggabungkan atau menyatukan beberapa hal 

menjadi satu kesatuan yang solid dan utuh serta tidak dapat dipisah-pisahkan. 
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Secara konsep keilmuan, tidak ada pemisahan antara satu disiplin keilmuan 

dengan disiplin keilmuan lainnya. Semuanya berjalan menurut konteksnya dan 

saling melengkapi satu sama lain (Rahmatillah dkk, 2017). Integrasi nilai islam 

dalam matematika merupakan usaha memadukan ilmu matematika dengan 

ilmu agama islam dengan tidak menghilangkan keunikan antara dua ilmu 

tersebut. Proses belajar mengajar yang berkaitan dengan nilai islam ialah 

penggunaan nilai islam dengan pembelajaran matematika baik materi atau soal-

soal.  

Indikator nilai islam dalam matematika antara lain penulisan basmalah, 

pemakaian istilah yang dinuansai islam, penggunaan gambar, contoh soal, 

penyisipan ayat Al-Qur`an dan hadits yang sejalan dengan materi, uswatun 

hasanah, ayat karamah (Gradini dkk, 2017). Indikator nilai islam dalam proses 

pembelajaran yaitu dimulai dengan pembacaan basmallah di awal kegiatan dan 

hamdalah di akhir pembelajaran, penggunaan istilah-istilah bernuansa islam 

seperti nama masjid, rasul-rasul ulul azmi, nama-nama malaikat, bulan-bulan 

hijriyah, nama-nama kitab, istilah-istilah dalam sholat seperti jamak dan qasar, 

penggunaan gambar-gambar/ ornament-ornamen islami, penggunaan ayat-ayat 

Al-Qur`an serta hadits-hadits yang relevan, penggunaan nama-nama islami 

seperti Aisyah, Humairah,  Umar, Utsman, Abu bakar, Ali dan lain-lain 

(Nurhamdiah dkk, 2020).  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa indikator 

nilai islam yang akan digunakan pada lembar kerja siswa (LKS) matematika 

ialah istilah-istilah yang berkaitan dengan Al-Qur`an dan Sunnah Nabi 
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Muhammad SAW atau yang bernuansa islam dan ilustrasi gambar-gambar 

yang islami. 

2.1.5 Minat Belajar  

2.1.5.1 Pengertian Minat Belajar 

Minat adalah suatu yang penting bagi seseorang dalam 

melakukan kegiatan dengan baik. Sebagai suatu aspek kejiwaan, minat 

bukan saja mewarnai perilaku seseorang, tetapi lebih dari pada itu minat 

mendorong orang untuk melakukan kegiatan dan menyebabkan 

seseorang menaruh perhatian dan merelakan dirinya untuk terikat pada 

suatu kegiatan. Serta minat juga dapat dikatakan sebagai kecenderungan 

yang menetap dalam ciri subjek untuk merasa tertarik pada bidang 

tertentu dan merasa senang berekecimpung dalam itu (Pratiwi, 2017). 

Minat belajar siswa dapat diartikan sebagai suatu keadaan siswa yang 

dapat menumbuhkan rasa suka dan dapat membangkitkan semangat diri 

dalam melakukan suatu kegiatan yang dapat diukur melalui rasa suka, 

tertarik, memiliki perhatian dan keterlibatan dalam mengikuti proses 

pembelajaran (Hidayat & Widjajanti, 2018).  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa minat 

belajar adalah kecenderungan siswa dalam belajar, perasaan senang dan 

rasa ketertarikan siswa, serta perhatian siswa pada suatu mata pelajaran 

yang tinggi dalam mengikuti proses pembelajaran. 
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2.1.5.2 Fungsi Minat Belajar 

Minat berhubungan erat dengan sikap dan kebutuhan seseorang 

dan mempunyai fungsi yaitu 1) sumber motivasi yang kuat untuk belajar. 

Anak yang berminat terhadap sebuah kegiatan baik permainan maupun 

pekerjaan akan berusaha lebih keras untuk belajar dibandingkan anak 

yang kurang berminat; 2) minat mempengaruhi bentuk insetisitas 

apresiasi anak. Ketika anak mulai berpikir tentang pekerjaan mereka di 

masa yang akan datang, semakin besar minat mereka terhadap kegiatan 

di kelas atau diluar kelas yang mendukung tercapainyan aspirasi itu; dan 

3) menambah kegairahan pada setiap kegiatan yang diketahui yang 

ditekuni seseorang. Anak yang berminat terhadap suatu pekerjaan atau 

kegiatan, pengalaman mereka jauh lebih menyenangkan dari pada 

mereka yang merasa bosan (Hidayat dkk, 2013). 

2.1.5.3 Indikator Minat Belajar 

Indikator adalah alat pemantau (sesuatu) yang dapat memberikan 

petunjuk atau keterangan. Kaitannya dengan minat belajar siswa adalah 

alat pemantau yang dapat memberikan petunjuk kearah minat. Ada 

beberapa indikator siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi dapat 

dikenali melalui proses belajar yang dapat diukur melalui 1) kesukaan; 2) 

ketertarikan; 3) perhatian; dan 4) meningkatkan minat (Dalimunthe, 

2020). Indikator minat belajar adalah 1) adanya pemusatan perhatian, 

persaan dan pikiran dari subjek terhadap pembelajaran karena adanya 

ketertarikan; 2) adanya perasaan senang dalam belajar; dan 3) adanya 



 

23 

 

kemauan pada diri untuk terlihat aktif dalam pembelajaran dan untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik (Friantini & Winata, 2019). Seseorang 

yang memiliki minat belajar akan menunjukkan perasaan senang, 

ketertarikan siswa, perhatian siswa, dan keterlibatan selama mengalami 

proses belajar (Syahputra, 2020). 

Berdasarkan uraian diatas maka indikator minat yang digunakan 

pada lembar kerja siswa (LKS) matematika ialah perasaan senang, 

ketertarikan siswa, perhatian siswa, dan keterlibatan selama mengalami 

proses belajar. 

2.1.6 Materi Trigonometri 

 

Trigonometri merupakan istilah dari bahasa Yunani yaitu, “trigono” 

yang berarti tiga sudut, dan “metro” yang berarti mengukur. Trigonometri 

adalah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi 

trigonometric (Sidarta & Yunianta, 2019). Secara umum trigonometri 

merupakan ilmu tentang pengukuran sudut atau goneometri  dengan ciri 

utamanya yaitu terdapat enam kata yaitu sinus, cosinus, tangen, secan, cosecan, 

dan cotangen (Syahbana, 2015). Adapun beberapa pokok bahasan trigonometri 

dalam LKS antara lain: 

1) Ukuran Sudut (Derajat dan Radian)  

Pada umumnya, ada dua ukuran yang digunakan dalam 

menentukan besar suatu sudut, yaitu derajat dan radian. Tanda “ ” dan 

“rad” berturut-turut menyatakan symbol derajat dan radian. Singkatnya 

satu putaran penuh = 360  atau 1  didefinisikan sebagai besarnya sudut 
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yang dibentuk oleh 
 

   
 kali putaran. Satu radian diartikan sebagai besar 

ukuran sudut pusat   yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. jika 

panjang busur tidak sama dengan jari-jari maka dapat dikatakan hubungan 

satuan derajat dengan satuan radian adalah 1 putaran sama dengan       . 

Oleh karena itu, berlaku: 

                    
 

    
               

    

 
       

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 Konversi x derajat ke radian dengan mengalikan   
 

    
 

 Konversi x radian ke derajat dengan mengalikan   
    

 
 

2) Perbandingan Trigonometri Pada Segitiga Siku-Siku 

Segitiga siku-siku dibagi menjadi tiga jenis yaitu sisi depan, sisi 

samping, dan sisi miring. Sisi depan adalah sisi yang berada di hadapan 

sudut. Sisi samping berada pada samping sudut. Sisi miring letaknya selalu 

di hadapan sudut 90 . 

 

 

 

 

   Gambar 2.1 Segitiga Siku-Siku 

 Sinus C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan 

sudut dengan sisi miring segitiga, dituliskan 

A 

C 

B 
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sin C =
                

                    
 

 Cosinus C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di sampin 

sudut dengan sisi miring segitiga, dituliskan 

 cos C = 
                  

                    
 

 Tangen C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan 

sudut dengan sisi sudut di samping sudut, dituliskan  

tan C = 
                

                  
 

 Cosecant C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring 

segitiga dengan sisi di depan sudut, dituliskan 

 csc C = 
                    

                
 atau csc C = 

 

    
 

 Secan C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring 

segitiga dengan sisi di samping sudut, dituliskan 

sec C = 
                    

                  
 atau sec C = 

 

    
 

 cotangen C didefinisikan sebagai perbandingan sisi samping sudut 

dengan sisi depan sudut, dituliskan 

cot C = 
                  

                
 atau cot C = 

 

    
 

3) Nilai Perbandingan Trigonometri Untuk Sudut                    

Adapun nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut 

istimewa dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2.1 Nilai Perbandingan Sudut-Sudut Istimewa 

 Sin Cos Tan Csc Sec Cot 

    0 1 0 - 1 - 

     

 
 

 

 
√  

 

 
√  

2  

 
√  √  

     

 
√  

 

 
√  

1 √  √  1 

     

 
√  

 

 
 √   

 
√  

2  

 
√  

    1 0 - 1 - 0 

 

4) Relasi Sudut 

 

Secara umum dalam trigonometri, sudut-sudut lancip mempunyai 

relasi dengan satu sudut di kuadran I, II, III dan IV. Jika sudut lancip ini 

kita sebut  . Maka   akan berelasi dengan satu atau dua sudut pada 

kuadran I yaitu (     ), kuadran II yaitu (     ) dan (      ), 

kuadran III yaitu (      ) dan (      ) dan kuadran IV yaitu 

(      ) dan (      ). 

a. Kuadran 1  

Sin (     )         Cosec (     )        

Cos  (     )         Sec (     )         

Tan (     )         Cot (     )       

b. Kuadran II 

Untuk sudut (     )  

Sin (     )                  Cosec (     )       

Cos  (     )        Sec (     )          

Tan (     )                     cot (     )        
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Untuk sudut (      ) 

Sin (      )                    Cosec (      )          

Cos  (      )   cos a  Sec (      )        

Tan (      )         cot (      )        

c. Kuadran III 

Untuk sudut (      )  

Sin (      )        Cosec (      )           

Cos  (      )   cos a Sec (      )         

Tan (      )                    cot (      )       

Untuk sudut (      )  

Sin (      )        Cosec (      )         

Cos  (      )        Sec (      )           

Tan (      )                   cot (      )       

d. Kuadran IV 

Untuk sudut (      ):  

Sin (      )        Cosec (      )        

Cos  (      )                   Sec (      )          

Tan (      )        cot (      )        

Untuk sudut (      ) 
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Sin (      )        Cosec (      )            

Cos  (      )                   Sec (      )       

Tan (      )        cot (      )        

5) Identitas Trigonometri 

Untuk setiap besaran sudut a, berlaku bahwa: 

                                               

                                               

                                               

6) Aturan Sinus dan Cosinus  

Aturan sinus adalah perbandingan antara setiap sisi sebuah segitiga 

dengan sinus sudut yang menghadapnya memiliki nilai yang sama. Aturan 

sinus digunakan apabila diketahui dua sudut dan satu sisi pada segitiga 

atau diketahui dua sisi dan satu sudut. Berikut rumus aturan sinus: 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

Panjang sisi dan besar sudut segitiga yang belum diketahui pada 

dua segitiga dapat ditentukan dengan menggunakan aturan cosinus. Aturan 

cosinus muncul dengan menerapkan torema phytagoras. Berikut rumus 

aturan cosinus: 
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2.1.7 Trigonometri Terintegrasi Nilai-Nilai Keislaman 

Materi trigonometri dalam pembelajaran matematika yang terintegrasi 

dengan nilai-nilai keislaman ialah: 

1) Putaran sholat 

Dalam ajaran agama Islam, sholat menjadi kewajiban bagi setiap 

muslim. Di dalam sholat, terdapat satu putaran dalam setiap rakaatnya. 

Dengan menghadap kiblat, mengambil posisi kepala dan badan tegak 

sebesar    pada saat sholat dimulai dengan takbiratul ikhram, rukuk    , 

i`tidal   , sujud pertama      (   .+   ), duduk diantara dua sujud   , 

dan sujud yang kedua      yang semuanya harus dilakukan dalam 

keadaan thumakninah (tenang) baru dikatakan satu rakaat. Jika sudut ini 

dijumlahkan                 +        =      (satu kali putaran) 

(Jumini, 2014). 

2) Q. S Al-Imran ayat  112 

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur`an tentang hubungan manusia 

dengan tuhan dan sesama manusia dalam mencapai kesuksesan yang 

berkaitan dengan teorema phytagoras dalam segitiga siku-siku sebagai 

berikut: 

 ّْ بَۤاُء َّ َي الٌَّاِس  َحْبٍل ِهّ َّ  ِ َي ّٰللاه ا اَِّلَّ ِبَحْبٍل ّهِ ْْْٓ لَّةُ اَْيَي َها ثُِقفُ ُن الرِّ ِِ ُضِسبَْت َعلَْي

 ِ َى بِٰاٰيِت ّٰللاه ّْ ا يَْكفُُس ْْ ْن َكاًُ ُِ ُن اْلَوْسَكٌَةُۗ  ٰذِلَك بِاًََّ ِِ ُضِسبَْت َعلَْي َّ  ِ َي ّٰللاه بِغََضٍب ّهِ

َى اَّْلَ  ْْ يَْقتُلُ َى َّ ّْ ا يَْعتَدُ ْْ َكاًُ َّّ ا  ْْ يَۤاَء بَِغْيِس َحّقٍۗ ٰذِلَك بَِوا َعَص بِِۢ ًْ) ٕٔٔ( 
  

Artinya: Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali 

jika mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali 

(perjanjian) dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah 

dan (selalu) diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena 

mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi, 
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tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka 

durhaka dan melampaui batas. (Q.S Al- Imran: 112). 

 

Dalam ayat tersebut, kita selalu di ingatkan agar selalu berpegang 

teguh dalam menjaga hubungan kita pada Allah SWT (habluminnallah) 

yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi 

larangannya dan menjalin hubungan dengan baik antara sesama manusia 

(habluminannas). Dalam teorema Phytagoras semakin besar kuadrat siku-

sikunya (a dan b) maka semakin besar sisi miringya (        )  

Kemudian dari gambar dibawah ini jika kita misalkan 

                ,                  dan              . jika 

nilai     dan     maka akan menghasilkan nilai     dan kemudian 

kita memperbesar lagi nilai     dan     maka akan menghasilkan 

nilai       hal ini terbukti bahwa semakin besar kita menjaga 

habluminnallah dan habluminannas maka akan semakin besar kesuksesan 

yang kita dapatkan dari Allah SWT (Romadhan, 2018). 

3) Kajian Sudut-Sudut Istimewa                    

Adapun kajian sudut-sudut istimewa menurut Iit Yulista (2018) 

ialah sebagai berikut: 

a. Sudut    

Sudut    adalah sudut yang mempunyai nilai derajat yang 

paling kecil. dalam surah Al-Mursalat ayat 38- 39 yang artinya dan 

apabila dikatakan kepada mereka “rukuklah, niscaya mereka tidak mau 

ruku, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang 

mendustakan. Makna dari ayat tersebut yaitu apabila mereka yang 
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bodoh dari kalangan orang-orang kafir itu diperintahkan agar menjadi 

orang-orang yang shalat berjamaah, mereka menolak dan bersikap 

sombong. karena itulah maka disebutkan oleh firman selanjutnya 

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang 

mendustakan. 

Sebagai pengantar arti dari sebagian yang berbunyi “rukuklah, 

niscaya mereka tidak mau ruku”. ketika kebaikan yang seharusnya 

dilakukan tetapi tidak dilakukan maka tidak aka nada nilai kebaikan di 

dalamnya. Hikmah yang bisa kita ambil dalam ayat tersebut adalah 

ketika kita diperintahkan shalat tetapi tidak melaksanakan shalat maka 

celakalah, orang yang rendah derajatnya ialah orang yang melalaikan 

shalat, dan ia akan celaka sebagaimana firman Allah SWT dalam surah 

Al-Ma`un ayat 5 yang artinya maka kecelakaanlah bagi orang-orang 

yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya. 

Kata “rendah derajatnya”, nilai derajat sudut istimewa yang 

paling rendah ialah nol derajat. Hikmah dan pelajaran yang dapat 

diambil dari sudut istimewa nol derajat ialah kita sebagai hamba Allah 

sesharusnya tidak lalai dalam perintah Allah agar tingkat ketakwaan 

kita dihadapan Allah semakin meningkat dan diangkat derajatnya disisi 

Allah, dan bukan menjadi hamba Allah yang rendah derajatnya. 

b. Sudut     

Sudut     adalah sudut istimewa urutan kedua setelah sudut   , 

menurut pembagian jenis sudut besar sudut     termasuk dalam 
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kategori sudut lancip. besar sudut    dalam hal ini kita berdasarkan 

urutan penyusunan surah dalam Al-Qur`an yang tertuju pada nomor 

urut surah ke- 30 yaitu surah Ar-Ruum. dalam surah Ar-Ruum 

mengandung arti perunjuk arah ke suatu wilayah yakni tepatnya 

kerajaan romawi dengan memanfaatkan ilmu ukur sudut. Nomor urut 

surah Ar-Ruum = 30 (angka ini dipakai sebagai nilai sudut    ). garis 

sumbu utama sama dengan garis yang menghubungkan Madinah-

Yerusalem-Turki. dengan menggunakan peta Timur Tengah, terdapat 

garis lurus yang menghubungkan Madinah-Yerusalem-Turki 

(Instanbul). 

Garis lurus dari titik Yerusalem menuju arah italia tepatnya 

menuju arah barat laut dengan ketentuan sudut yang terbentuk sebesar 

   terhadap garis Y seperti pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Garis Penghubung Yerusalem- Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 https://images.app.goo.gl/jH9LS2vksCG21mYw9 

             Gambar 2.3 Peta Timur Tengah 

Madinah 

Yerusalem 

Turki 

Kearah 

Italia 
    

X 

Y 

https://images.app.goo.gl/jH9LS2vksCG21mYw9
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c. Sudut     

Besar sudut    termasuk dalam bagian sudut lancip atau dalam 

daerah kuadran satu. bentuk sudut    dapat dilihat dalam kehidupan 

sehari-hari kita dalam gerakan sholat yaitu pada posisi sujud. Perintah 

sujud sudah ada di zaman para nabi dan rasul. Dalam hal ini 

keterkaitan antara Al-Qur`an terdapat bahasan perintah bersujud dalam 

Q.S. Al-A`raf ayat 26 yang artinya sesungguhnya malaikat-malaikat 

yang ada di sisi tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah 

dan mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nyalah mereka 

bersujud. Ayat ini merupakan salah satu ayat sajdah yang disunhkan 

kita bersujud setelah membacanya atau mendengarnya, baik di dalam 

sholat maupun di luar sholat, sujud ini dinamakan sujud tilawah. 

d. Sudut     

Sudut istimewa    terdapat hubungannya dengan segitiga 

sama sisi, karena segitiga sama sisi itu mempunyai tiga sudut yang 

sama besar, jumlah keseluruhan besar sudut segitiga ialah      dan 

tepatnya dalam segitiga sama sisi setiap sisinya memiliki besar sudut 

     Segitiga sama sisi memiliki tiga sudut yakni posisi diatas satu 

sudut dan dua sudut di posisi bawah sejajar yang dihubungkan dengan 

dua garis yang sama panjang seperti gambar berikut: 
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     Gambar 2.4 Segitiga Sama Sisi 

 

Dalam penjabaran gambaran segitiga sama sisi tersebut dapat 

dilihat dalam Q.S Al-Fajr ayat 3 yang artinya dan yang genap dan 

ganjil. Pada gambar di atas maka pemaknaan dalam arti ini sesuai 

dengan surah Al-Fajr yang menyebut genap terlebih dahulu, 

kemudian baru ganjil. Jika genap ditafsirkan kemudian sebagai 

“mahkluk” yang diciptakan berpasang-pasangan  dalam hal ini orang 

tua (ayah dan ibu) dua insan yang sangat berharga dalam dalam hidup 

dan ganjil ditafsirkan “sang khalik” yang “tunggal/ganjil” yaitu Allah. 

Dari pernyataan ini diperoleh makna bahwa untuk kedudukan yang 

ganjil yakni Allah SWT maka terlebih didahulukan kedudukannya 

kemudian taat dan berbakti kepada orang tua. 

e. Sudut     

Sudut    merupakan salah satu sudut istimewa yang 

memiliki bentuk siku- siku. Bentuk sudut     kita bisa lihat dalam 

kehidupan sehari-hari kita yaitu dalam gerakan sholat yakni pada saat 

kita rukuk sebagaimana dalam hadis yang artinya “dari Aisyah r.a 

katanya Rasulullah SAW memulai sholat beliau dengan takbir, 

sesudah itu beliau baca surah Al-Fatihah, apabila beliau rukuk 

3 

1 

2 
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kepalanya tidak mendongkak dan tidak pula terlalu  menunduk, tetapi 

pertengahan (sehingga kepalanya rata dengan punggung) apabila 

beliau bangkit dari rukuk beliau tidak sujud sebelum dia berduri lurus 

lebih dahulu. Apabila beliau mengangkat kepala dari sujud pertama 

beliau tidak sujud kedua sebelum duduknya antara dua sujud itu tepat 

benar dahulu. Tiap-tiap selesai dua rakaat, beliau membaca tahiat 

sambil duduk menghimpit kaki kiri dan menegangkan kaki kanan. 

Beliau melarang duduk seperti setan duduk atau seperti binatang buas 

duduk dan beliau menyudahi shalat dengan membaca salam” (H.R. 

Muslim). 

Hadis di atas menjelaskan secara rinci bagaimana cara kita 

melakukan rukuk dala sholat, yakni kepala terlihat rata dengan 

punggung ibarat jka kita sedang rukuk ketika diletakkan air dalam 

gelas di atas punggung kita maka gelas itu tidak akan jatuh dan air 

tidak akan tumpah dari gelas tersebut. dari penjelasan hadis tersebut 

maka dapat kita ketahui bahwa nilai keistimewaan sudut     ini 

terletak pada gerakan sholat yaitu rukuk. 

4) Relasi dalam Islam 

Dua relasi yang terdapat dalam Islam yaitu relasi dengan Allah 

(habluminnallah) dan relasi dengan sesama manusia (habluminannas). 

Ranah ahklak akan tampak kuat dalam relasi dengan manusia karena 

mengakui dan menghargai hak-hak manusia lainnya tanpa pandang suku, 

agama, ras, golongan, gender dan lainnya. Berkaitan dengan hal ini hadis 
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menyebutkan: “sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia 

lain” (H.R. Ahmad dan At-Thabrani). Sabda ini menggunakan istilah yang 

umum Al-Nas manusia yang berarti siapa pun manfaat dan dari orang itu 

berlaku bagi manusia lain. 

5) Identitas Agama Islam 

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur`an tentang identitas  agama 

Islam sebagai berikut:   

 ِ َهْي يَّْعتَِصْن بِاّٰلله َّ  ۗ َٗ لُ ْْ ِفْيُكْن َزُس َّ  ِ ًْتُْن تُتْٰلٔ َعلَْيُكْن ٰاٰيُت ّٰللاه اَ َّ َى  ّْ َكْيَف تَْكفُُس َّ
ْستَِقْيٍن  َٕ اِٰلٔ ِصَساٍط هُّ ُُِد  )ٔٓٔ (فَقَْد 

 
Artinya: “Dan bagaimana kamu (sampai) menjadi kafir, padahal ayat-

ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya 

(Muhammad) pun berada di tengah-tengah kamu? Barangsiapa 

berpegang teguh kepada (agama) Allah, maka sungguh, dia 

diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. “(Q.S Al-Imran: 101). 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang berpegang teguh 

kepada agama Islam maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada 

jalan yang lurus. Dengan demikian terbentuklah komunitas Islam yang 

bagaimanapun berbeda jenisnya, berjauhan daerahnya, bermacam warna 

kulit dan bahasanya namun arah dan tindakannya selalu berputar pada 

petunjuk agama Islam tidak berubah, lenyap, dan tidak punya kekurangan 

(Nindarti, 2018).  
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6) Penentuan Arah Kiblat 

Ibadah sholat merupakan bentuk ketatatan dari setiap muslim 

kepada Rabb-Nya. Dalam menjalankan ibadah tersebut, menghadap kiblat 

menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Sebagaimana firman Allah SWT 

dalam Al-Qur`an: 

اِىَّ  َّ َُُكْن َشْطَسٍُ  ْْ ُج ُّ ا ْْ لُّ َْ ٌْتُْن فَ َحْيُث َهاُك َّ َك َشْطَساْلَوْسِجِداْلَحَساِم  َِ ْج َّ قَْد ًََسٓ تَقَلَُّب 

تُْااْلِكتَبَ  ّْ ُ ىَ  الَِّزْيَي ا ْْ ُ بَِغ فٍِل َعَوا يَْعَولُ َها ّٰللاَّ َّ ْن  ِِ بِّ ٌْسَّ ُ اْلَحقُّ ِه َى اَتَْيَي اًَََّ ْْ  لَيَْعلَُو

Artinya: “kami melihat wajahmu (Muhammad) sering mengadahkan ke 

langit, maka akan kami palingkan engkau kiblat yang engkau 

senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke rah Masjidilharam. Dan 

dimana saja engkau ada, hadapkanlah wajahmu kea rah itu. Dan 

sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab (taurat dan injil) 

tahu, bahwa (pemiindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari tuhan 

mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka 

kerjakan” (Q.S Al-Baqarah:144). 

 

Berkenaan dengan ayat tersebut, alangkah baiknya setiap muslim 

dalam menjalankan ibadah sholat memahami tentang cara penentuan arah 

kiblat dalam sholat. Terkait dengan penentuan arah kiblat ini ditentukan 

oleh arah ka`bah atau suatu tempat di permukaan bumi dengan 

menggunakan suatu perhitungan. Dalam ilmu fisika, bumi dapat 

diasumsikan berbentuk bola sempurna dengan titik pusat bola pada titik 

pusat bumi dan selimut bola adalah kumpulan titik koordinat tempat di 

permukaan bumi. Tiga titik di permukaan bumi sepert titik koordinat 

ka`bah, titik koordinat kutub utara dan titik koordinat tempat yang apabila 

dihubungkan akan membentuk segitiga seperti gambar berikut. 
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Gambar 2.5 Segitiga Bola 

Pada gambar 2.5 di identifikasi sebagai segitiga bola yang 

didalamnya berlaku hukum trigonometri. Pada segitiga bola ABC setiap 

sisi segitiga merupakan sebuah lingkaran dengan titik pusat berada di 

pusat bola. Sedangkan dari segitiga tersebut ditetapkan aturan cosinus 

dalam segitiga bola (Solikin, 2016). 

2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan 

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1) Penelitian yang dilakukan oleh Arifin, dkk (2019) yang berjudul  

“Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Dengan Pendekatan 

Saintifik Pokok Bahasan Polinomila Untuk SMA Kelas XI”. Hasil dari 

penelitian tersebut ialah LKS dinyatakan sangat efektif dan layak serta 

menarik digunakan dalam pembelajaran matematika. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama 

mengembangkan LKS sedangkan perbedaannya pada pendekatan dan 

materi yang digunakan. 
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2) Penelitian yang dilakukan Fannie & Rohati (2014) yang berjudul 

“Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis POE (Predict, 

Observe, Explain) Pada Materi Program Linear Kelas XII SMA”. Hasil 

dari penelitian tersebut ialah LKS yang digunakan dinyatakan valid dan 

meningkatkan hasil belajar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

tersebut yaitu sama-sama mengembangkan LKS sedangkan 

perbedaannya pada pendekatan, objek dan materi yang digunakan. 

3) Penelitian yang dilakukan Mardianita (2016) “Pengembangan LKS 

Pemecahan Masalah Kaidah Pencacahan Dengan  Pendekatan 

Metakognitif Untuk SMA Kelas XI”. Hasil dari penelitian tersebut ialah 

LKS dinyatakan sangat valid, praktis dan efektif dalam meningkatkan 

hasil belajar dan juga meningkatkan aktivitas siswa. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama 

mengembangkan LKS sedangkan perbedaannya pada pendekatan, objek 

dan materi yang digunakan. 

2.3 Kerangka Pikir 

Pembelajaran matematika merupakan pembelajaran yang masih 

menjadi pembelajaran yang sulit bagi siswa dan membosankan karena 

memerlukan pemahaman konsep matematika untuk memahami setiap materi 

yang diajarkan. Pembelajaran matematika yang diajarkan di semua jenjang 

pendidikan di Indonesia tidak hanya melingkup pada sekolah, juga melingkup 

pada sekolah Islam atau sering dikenal dengan madrasah.  
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Siswa sekolah umum/ SMA merupakan siswa yang sama seperti pada 

siswa madrasah. Perbedaannya, didalam sekolah madrasah terdapat tambahan 

mata pelajaran Islam yang lebih banyak dibandingkan dengan di sekolah 

umum/ SMA. Mereka tentunya memiliki kemampuan pemahaman yang lebih 

banyak dalam memahami setiap mata pelajaran yang didapatkan dan 

kurangnya nilai-nilai Islam sebagai pembentuk kepribadian yang berkarakter 

baik. Oleh karena itu siswa sekolah umum/ SMA membutuhkan perlakuan 

khusus dalam membantu mereka dalam memahami mata pelajaran, terlebih 

mata pelajaran matematika yang membutuhkan kemampuan pemahaman 

yang baik.  

Proses pembelajaran itulah diperlukannya dukungan dari bahan ajar. 

Salah satu hal yang mampu mendukung pembelajaran sekaligus 

meningkatkan minat belajar siswa adalah Lembar kerja siswa. Lembar kerja 

siswa yang terintegrasi nilai-nilai keislaman merupakan lembar kerja siswa 

yang berisi materi pelajaran pada umumnya yang dikaitkan dengan 

pengetahuan-pengetahuan Islam. Lembar kerja siswa terintegrasi dengan 

nilai-nilai keislaman ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan, 

pemahaman sekaligus membangun karakter siswa seperti yang diajarkan di 

dalam agama Islam. Pengembangan lembar kerja siswa (LKS) terintegrasi 

nilai-nilai keislaman merupakan salah satu usaha penelitian pengembangan 

untuk mengetahui validitas, efektivitas dan kepraktisan LKS terintegrasi nilai-

nilai keislaman dalam meningkatkan minat belajar siswa dalam belajar 

matematika khususnya pada materi trigonometri. 


