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ABSTRAK 

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan 

terutama matematika. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan salah 

seorang guru matematika, matematika  adalah mata pelajaran yang sulit dan 

kurang menyenangkan, maka seorang guru perlu mengadakan variasi dalam 

pembelajaran sehingga pembelajaran bisa efektif. Selain itu salah satu 

keberhasilan dalam pembelajaran disekolah adalah kelancaran interaksi  

komunikasi dalam kelas, oleh sebab itu guru diharapkan mampu 

menghadirkan pembelajaran yang menarik serta menghadirkan sebuah 

variasi dalam pembelajaran. Saat ini perkembangan teknologi komputer 

sangat pesat, untuk itu peneliti memanfaatkan komputer dalam 

pembelajaran matematika dengan menggunakan program Maple sebagai 

media pembelajaran, karena dengan menggunakan program Maple peserta 

didik dapat dengan mudah menganalisis berbagai macam perubahan gambar 

grafik fungsi trigonometri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektivitas pembelajaran matematika menggunakan program Maple pada 

materi grafik fungsi trigonometri. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek 

penelitian yang digunakan adalah peserta didik kelas X MIPA 5 yang 

berjumlah 37 peserta didik. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah pengamatan dan tes. Instrumen penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah lembar pengamatan kemampuan guru mengelola 

pembelajaran, lembar pengamatan aktivitas peserta didik, dan tes hasil 

belajar. 

Hasil analisis data pada penelitian pembelajaran matematika 

menggunakan program Maple menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran dikategorikan sangat baik dan aktivitas peserta 

didik selama pembelajaran dikategorikan baik sedangkan hasil belajar 

peserta didik dengan mengggunakan program Maple secara klasikal kurang 

dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang sudah ditetapkan sekolah. 

Dari ketiga indikator tersebut, ternyata hanya dua indikator yang tercapai 

yaitu kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan aktivitas peserta 

didik selama pembelajaran, maka pembelajaran matematika menggunakan 

program Maple pada materi trigonometri kelas X MIPA 5 SMA Nahdlatul 

Ulama 1 Gresik dikatakan tidak efektif. 

Kata Kunci : pembelajaran efektif, program maple, trigonometri 

 


