
ABSTRAK  

 

Arip Syaripudin “Korelasi Antara Kemampuan Pemahaman Trigonometri 

Dengan Pemahaman Ilmu Falak  Pada Pokok Bahasan Penentuan Awal Waktu 

Shalat Fardhu” (Penelitian Deskriptif Di Kelas XI Mualimin Pesantren Persatuan 

Islam 2 Bandung). 

 

Matematika adalah ilmu dasar yang mempunyai peranan penting dalam 

ilmu pengetahuan dan teknologi, Salah satu materi yang dipelajari dalam dalam 

matematika adalah tentang trigonometri. Materi ini masih berhubungan dengan 

konsep segitiga, sudut dan aritmetika. Kegunaan trigonometri itu sendiri adalah 

untuk perhitungan arah koordinat dalam ilmu perkapalan, rancang bangun dan 

penentuan letak serta arah bintang-bintang (benda langit), Berbicara tentang 

perbintangan ada keilmuan tersendiri dalam pendidikan yang disebut ilmu 

astronomi. Ilmu astronomi ini asal mulanya dari orang yunani sebelum masehi, 

mereka telah dapat menentukan arah angin, musim, ramalan bintang. Selanjutnya 

orang cina sampai kemudian islam masuk. Ilmu perbintangan dikenal dengan 

nama ilmu falak. Oleh karena jika seseorang mempelajari ilmu falak pasti harus 

paham dulu tentang trigonometri. Hal ini akan menyebabkan adanya korelasi 

antara trigonometri dengan ilmu falak khusunya pada penentuan awal waktu 

shalat. Penelitiam ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

pemahaman matematika dan ilmu falak, korelasi antara keampuan pemahaman 

trigonometri dengan ilmu falak dan faktor apa saja yang paling mempengaruhi 

korelasi tersebut. Metode penelitiannya adalah deskriptif dengan model 

korelasional dengan subjek penelitian kelas XI mualimin Pesantren Persatuan 

Islam 2 Bandung yang terdiri dari 11 laki-laki dan 24 perempuan. Instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari post test 

yang berisi soal-soal untuk mengukur kemampuan pemahaman trigonometri dan 

ilmu falak, beserta mengetahui korelasi antara kedua materi tersebut. lembar 

observasi aktivitas untuk mengetahui aktifitas siswa dan guru selama proses 

pembelajaran, dan skala sikap siswa dengan model skala likert dengan teknik 

penskoran secara aposteriori untuk melihat faktor-faktor yang paling 

mempengaruhi korelasi. Data hasil kemampuan pemahaman matematika dan ilmu 

falak siswa diperoleh dari hasil post test, Berdasarkan analisis terhadap hasil post 

test kemampuan pemahaman matematika  yaitu 72,76 dengan kriteria cukup 

sedangkan untuk ilmu falak yaitu rata-rata 77,14  memiliki kriteria tinggi. 

Berdasakan  analisis korelasi antara kemampuan pemahaman trigonometri dengan 

pemahaman ilm falak dengan hasil korelasi 0,92 dengan kriteria koreasi sangat 

tinggi yang berarti terdapat korelasi positif antara kemampuan pemahaman siswa 

dalam mata pelajaran matematika konsep trigonometri dengan mata pelajatran 

ilmu falak konsep penentuan awal waktu shalat, kemudian berdasarkan hasil data 

skala sikap tentang faktor yang paling mempengaruhi korelasi diperoleh dari sikap 

terhadap trigonometri dan ilmu falak beserta pengelolanan dan pembelajaran 

antara kedua mata pelajatran tersebut dan soal-soal yang disajukan menunjukan 

sikap positif terhadap kemampuan trigonometri terhadap kemampuan ilmu falak 

pada pokok bahasan penentuan awal waktu shalat fardhu. 


