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Pembelajaran  Sudut  

 

A. Pengantar 

Dapat dipahami, bahwa (1) kompetensi yang terkait dengan sudut  merupakan kompetensi 

yang perlu dimiliki oleh orang-orang di berbagai bidang keahlian, di berbagai tingkat keahlian 

dan (2) untuk dapat memahami dan memecahkan masalah yang terkait dengan sudut jarak, 

khususnya pada bangun ruang sisi datar, banyak kompetensi dasar yang harus dimiliki, 

khususnya tentang hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat dan teorema pada bangun datar 

maupun bangun ruang. Hal pertama merupakan wawasan yang perlu dimiliki guru dalam 

mengembangkan pembelajaran kontekstual dan aplikasi jarak pada umumnya. Hal kedua 

menyangkut kompetensi siswa dalam geometri datar dan ruang yang mendasari 

pemahaman dan perhitungan sudut .   

B. Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam Pembelajaran Sudut   

Penyajian pembelajaran materi ‘sudut ’ ini diusahakan agar dapat memenuhi saran 

pembelajaran yang dewasa ini sedang dikembangkan, yaitu dengan pengenalan masalah 

yang sesuai dengan situasi (centextual problem), atau pendekatan kontekstual.  

Lingkungan belajar atau konteks manakah yang relevan untuk pembelajaran ‘Sudat’ agar 

memudahkan siswa dalam mengkonstruksikan pengetahuan untuk mencapai kompetensi 

dalam kaitannya dengan sudut  dalam bangun ruang? Apakah harus benda-benda atau 

keadaan yang realistik yang dalam kesehariannya siswa selalu menghadapinya? Seperti di 

kemukakan di atas, tidaklah demikian sepenuhnya. Realistiknya adalah berbagai hal yang 

telah menjadi milik siswa, konkret maupun abstrak. Karena itu maka guru perlu memahami 

lingkungan belajar masing-masing, di samping kemampuan dasar matematika khususnya 

dasar-dasar geometri. 

C. Pengetahuan Prasyarat Pembelajaran Sudut 

Selain algoritma dalam aritmetika dan aljabar dasar, kompetensi dalam geometri datar dan 

dasar-dasar geometri ruang yang diperlukan untuk menguasai persoalan sudut dalam ruang 

dimensi tiga adalah kompetensi dalam: 

1. menggunakan sifat-sifat khusus yang berlaku dalam bangun-bangun datar tertentu.  
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2. menentukan hubungan kedudukan antara titik, garis dan bidang 

3. menentukan garis-garis yang sejajar dengan garis lainnya dalam ruang 

4. menggunakan teorema Pythagoras dan konsep perbandingan trigonometri serta rumus-

rumus dasarnya. 

 

D. Permasalahan dalam Mempelajari Sudut  

Masalah utama yang muncul dalam mempelajari sudut dalam ruang adalah keterampilan 

siswa dalam menggambar ruang dan pemahaman ruangnya. Tanpa gambar yang jelas, dan 

benar menurut tata cara menggambar ruang, menentukan besar sudut dalam ruang tidaklah 

mudah. Kemudian jika gambarnya sudah baik, pemahaman ruang khususnya menyangkut 

kedudukan antara dua garis merupakan kunci dan sekaligus sumber kesulitan atau masalah 

lainnya.   

Masalah berikutnya adalah kompetensi siswa dalam trigonometri. Hal ini terkait dengan 

perhitungan besar sudut yang sering menggunakan pengetahuan tentang trigonometri. Di 

samping itu, sering pula pertanyaan besar sudut diwakili oleh pertanyaan tentang nilai 

perbandingan/fungsi trigonometri sudut yang bersangkutan. 

 

E. Tahap untuk Memiliki Kompetensi dalam Hal Sudut 

 

Untuk dapat menyelesaikan masalah dalam permasalahan s,udut dalam penyajian awal 

pembelajaran dapat disjikan misalnya situasi yang ada di lingkungan kelas atau sekolah. Jika 

digunakan seperti Contoh pada Bab II, menara Pisa, misalnya, kiranya memungkinkan juga 

karena semestinya pengetahuan umum siswa pun dengan mudah memahaminya. Jika 

belum, justru di sini guru memberikan pengetahuan umum yang pantas dimengerti siswa. 

Pertanyaan apakah dari gambar menara Pisa itu orang telah dapat menghitung kemiringan 

bangunan tersebut dapat merupakan bahan diskusi. 

Guru hendaknya tetap mencari sumber bahan diskusi permasalahan di  lingkungan siswa. 

Kemiringan atap, misalnya, dapat dijadikan bahan diskusi. 
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Tahapan masalah yang dikembangkan dalam pembelajaran pun hendaknya tidak meloncat, 

kecuali bagi kelompok siswa yang telah sungguh memiliki daya tanggap ruang dan 

keterampilan matematika yang lebih. 

Mengingat kompleksnya masalah dan adanya kesulikan peritan siswa yang sering ditemui, 

maka untuk pembelajaran disarankan dilakukan bertahap. Pertama diberikan permasalahan 

hanya menyangkut sudut manakah yang mengindikasikan atau menyatakan sudut antara 

dua garis bersilangan dalam (1) kubus, (2) balok, (3) limas. Kedua antara ruas garis dan 

bidang dalam kubus, balk dan limas,. Kemudian ketiga bidang dalam bangun ruang. Setelah 

itu barulah siswa dihadapkan pada penentuan besar sudut. 

Alternatif lain adalah, setelah pemahaman konsep tentang sudut antara dua garis 

bersilangan dalam bangun ruang,  kemudian dihadapkan pada soal tentang sudut antara dua 

garis bersilangan. Disusul pemahaman konsep sudut antara garis dan bidang dan soal terkait 

penghitungan besar sudutnya. Akhirnya pemahaman konsep sudut antara dua bidang dan . 

penggunaannya dalam penghitungan besar dudutnya. Model kedua ini yang secara garis 

besar digambarkan daalam tulisan ini. 
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