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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka .
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pernyataan saya dia atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya .

Surakarta,17 November 2011
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MOTTO

Sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya Kami akan menambahkan
nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkariny, maka adzab Kami
sangat pedih
(Q.S.Ibrahim: 7)
Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu
telah selesai dari sesuatu urusan maka kerjakanlah dengan sungguh –
sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu kamu berharap .
(Q.S. Alam Nasyrah (94) :6 – 7 )
Guru terbesar adalah pengalaman, kebenaran terbesar adalah kesabaran,
kesalahan terbesar adalah putus asa, kebanggaan terbesar adalah
kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal terbesar adalah
percaya diri, dan rahasia terbesar adalah kematian .
(Ali bin Abi Thalib)
Cintailah apa yang engkau cinta sekedarnya saja, mungkin suatu hari ia
akan menjadi sesuatu yang paling engkau cinta, dan bencilah apa yang
engkau benci sekedarnya saja, mungkin suatu hari ia akan menjadi sesuatu
yang plaing engkau cinta .
( H.R.Bukhari Muslim)
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ABSTRAK

PENGARUH PENGGUNAAN ALAT PERAGA TERHADAP PRESTASI
BELAJAR MATEMATIKA PADA SISWA
KELAS X SMA WIDYA WIYATA SEMARANG
TAHUN AJARAN 2010-2011
Abdul Al Hasyir A.410820033, Jurusan Pendidikan Matematika
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2011. 61 halaman. 2 tabel. 10 lampiran
Salah satu strategi pembelajaran pada mata pelajaran matematika yang
dimungkinkan dan diharapkan dapat meningkatkan minat peserta didik untuk
mempelajari matematika adalah pengembangan penggunaan media pembelajaran
berupa alat peraga yang relevan. Melalui teknik pengembangan penggunaan
perangkat media pembelajaran tersebut diharapkan dan dimungkingkan materi
pelajaran matematika yang diterima peserta didik menjadi semakin menarik, lebih
kongkrit, sehingga dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, lingkup
pengamatan dan pemahaman peserta didik menjadi semakin terfokus.
Tujuan mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran berupa alat peraga
terhadap prestasi belajar bagi peserta didik serta untuk meningkatkan kreatifitas
guru dalam mengembangkan ide-ide pengajaran dengan menggunakan alat
peraga
Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Adakah
pengaruh penggunaan alat peraga dalam pembelajaran Matematika terhadap
prestasi siswa Kelas X SMA Widya Wiyata Semarang Tahun Ajaran 2010/2011
Penelitian ini merupakan jenis penelitian ekperimen, karena penelitian ini
sengaja dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel model pembelajaran
dengan menggunakan alat peraga dengan tanpa menggunakan alat peraga,
sedangkan sampel yang diambil adalah 2 kelas dari siswa kelas X SMA Widya
Wiyata Semarang Tahun Ajaran 2010/2011 yang masing-masing sebagai kelas
ekperimen sebanyak 37 siswa dan kelas kontrol sebanyak 38 siswa. Teknik
pengumpulan data menggunakan teknik observasi, angket dan dokumentasi.
Teknik analisisnya menggunakan uji keseimbangan dan uji prasyarat dilanjutkan
dengan uji hipotesis dengan menggunakan t test.
Berdasarkan hasil penelitian, analisis dengan uji t diperoleh nilai thitung =
5,14, sedangkan < ttabel = 2,578, sehingga keputusan Uji Ho diterima dengan
thitung > ttabel = 5,14 > 2,578, sehingga Keputusan Uji Ho ditolak dan Ha diterima .
Hal ini mengandung arti bahwa terdapat perbedaan dan Hipotesis diterima.
Kata Kunci : alat peraga, prestasi belajar matematika

