
NASKAH PUBLIKASI 

PENGARUH PENGGUNAAN ALAT PERAGA DALAM PENYAMPAIAN 

MATERI STEREOMETRI TERHADAP HASIL BELAJAR DITINJAU 

DARI DAYA SERAP SISWA  

(Eksperimen Pembelajaran Matematika di Kelas VIII SMP N 3 Satu Atap 

Ngablak Tahun Ajaran 2012/2013) 

 

SKRIPSI  

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan 

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1 

Program Studi Pendidikan Matematika 

 

 

 

Oleh: 

AK USWATUN HASANAH 

A 410090149 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2013 

 



 



PENGARUH PENGGUNAAN ALAT PERAGA DALAM PENYAMPAIAN 

MATERI STEREOMETRI TERHADAP HASIL BELAJAR DITINJAU 

DARI DAYA SERAP SISWA  

(Eksperimen Pembelajaran Matematika di Kelas VIII SMP N 3 Satu Atap 

Ngablak Tahun Ajaran 2012/2013) 

 

Oleh 

AK Uswatun Hasanah,  

Mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP UMS, sweetygirls27@yahoo.com 

 

 

ABSTRACT 
 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:(1) pengaruh metode 

pembelajaran dengan mengunakan alat peraga terhadap hasil belajar matematika siswa, 

(2) pengaruh daya serap siswa terhadap hasil belajar matematika, (3) interaksi antara 

metode pembelajaran dengan daya serap siswa terhadap hasil belajar matematika. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 3 Satu Atap Ngablak dengan populasi sebanyak 4 

kelas dengan jumlah 112 siswa kelas VIII tahun ajaran 2012/2013 dan sampel yang 

digunakan adalah kelas VIII B sebagai kelas eksperimen yang dikenai metode 

pembelajaran menggunakan alat peraga sedangkan kelas VIII A sebagai kelas control 

dikenai metode pembelajaran konvensional. Metode pengumpulan data yang digunakan 

yaitu metode tes, metode angket dan metode dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak sama yang sebelumnya sudah dilakukan 

uji prasyarat analisis yaitu dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Hasil anava dua 

jalan sel tak sama dengan taraf signifikansi 5% diperoleh kesimpulan bahwa: (1) 

terdapat pengaruh yang signifikan metode pembelajaran menggunakan alat peraga 

terhadap hasil belajar matematika siswa yang (2) terdapat pengaruh tingkat daya serap 

siswa terhadap hasil belajar matematika(3) tidak ada efek interaksi metode pembelajaran 

menggunakan alat peraga dan tingkat daya serap terhadap hasil belajar matematika 

siswa. 
 

Kata kunci: metode, hasil belajar, tingkat daya serap 
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PENDAHULUAN 

Salah satu masalah penting dan menjadi perhatian umum dalam pendidikan 

adalah masalah mutu dan kualitas pendidikan sedangakan salah satu hal yang 

menyebabkan masalah tersebut adalah kurangnya keberadaan fasilitas pendidikan 

di Indonesia yang pada umumnya sudah lebih baik bila dibanding dengan jaman 

orde baru karena presentasi/ alokasi dana pendidikannya juga berbeda. Hanya saja 

belum rata. Dari berbagai fasilitas yang tersedia di sekolah, penulis hanya 

menyoroti masalah alat peraga saja, karena berhubungan erat dengan penelitian 

penulis, agar lebih fokus. 

Alat peraga matematika adalah seperangkat benda konkret yang dirancang, 

dibuat, dihimpun atau disusun secara senagaja yang digunakan untuk membantu 

menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsup-prinsip dalam 

matematika (Djoko Iswadji, 2003:1). Penggunaan alat peraga atau media dalam 

proses belajar mengajar matematika dapat membantu siswa dalam memahami 

prinsip dan konsep dasar Matematika dan juga dapat membuat siswa tertarik dan 

bergairah. Adapun media atau alat peraga tersebut termasuk dalam salah satu 

fasilitas dari sekoah/lembaga pendidikan dan hasil dari kreativitas siswa dan guru. 

Fungsi alat peraga dalam penelitian ini adalah untuk menunjukkan pada 

siswa bentuk suatu bangun ruang secara 3 dimensi sehingga siswa lebih paham 

bentuk bangun ruang tersebut dan dapat mngetahui sisi, sudut, rusuk, diagonal 

secara langsung sehingga mempermudah siswa dalam mencari luas dan 

volumenya. 

Dalam jiwa manusia terdapat berbagai macam daya.  Daya-daya yang 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam jiwa manusia ialah; pengamatan, 

tanggapan, ingat, fantasi, berpikir, perasaan dan kemauan. Daya-daya inilah yang 

digunakan manusia untuk bermacam-macam aktifitas termasuk didalamnya yaitu 

aktifitas belajar. 

Dalam kegiatan belajar mengajar siswa menggunakan daya yang berada 

dalam jiwanya untuk berusaha memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh 

guru. Usaha siswa dalam memahami pelajaran ini menimbulkan istilah baru yang 



diangkat dalam skripsi ini, mengenai usaha siswa dalam memahami isi pelajaran. 

Usaha memahami ini disebut sebagai daya serap siswa. 

Seperti telah disinggung di atas, daya serap siswa menjadi faktor yang tidak 

kalah penting dalam menentukan hasil belajar siswa. Apalagi dalam pembelajaran 

matematika yang menekankan pada aspek pengamatan, tanggapan, ingatan, 

fantasi, berpikir, perasaan dan kemauan. Dengan demikian hal-hal yang berkaitan 

dengan aspek-aspek tersebut perlu dikenali dan dikembangkan agar hasil belajar 

siswa dapat lebih optimal. 

Berdasarkan dari uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh pembelajaran menggunakan alat peraga terhadap hasil 

belajar matematika siswa, pengaruh tingkat daya serap terhadap hasil belajar 

matematika siswa, dan mengetahui pengaruh antara pemakaian metode 

menggunakan alat peraga dan tingkat daya serap terhadap hasil belajar 

matematika siswa pada pokok bahasan kubus dan balok. 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen, karena data-data yang 

digunakan berupa angka yang diperoleh dengan menggunakan metode tes yang 

harus dikerjakan oleh siswa secara mandiri, metode dokumentasi dengan 

mengambil data dari hasil ujian tengah semester genap kelas VIII 2012/ 2013, dan 

metode angket yang harus diisi responden. Penelitian dirancang secara khusus 

untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Penelitian 

ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran dengan menggunakan alat 

peraga terhadap hasil belajar matematika yang ditinjau dari tingkat daya serap 

siswa. 

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 3 Satu Atap Ngablak Magelang 

yang berlokasi di Jl. Ngemplak, Kanigoro Km 03, Bandungrejo, Kec. Ngablak – 

Magelang pada siswa kelas VIII semester genap mulai bulan Maret – April 2013. 

Sampel dalam penelitian ini yaitu kelas VIII B sebagai kelas eksperimen yang 



dikenai pembelajaran menggunakan alat peraga dan kelas VIII A sebagai control 

yang dikenai pembelajaran menggunakan metode konvensional. 

Sebelum kedua kelas diberikan perlakuan, terlebih dahulu dilakukan uji 

keseimbangan terhadap kelas eksperimen dan kelas kontol dengan menggunakan 

uji t (t-test) dimana N=25 untuk masing-masing kelas. Uji t ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa masing-masing kelas dalam keadaan seimbang.  

Penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas meliputi metode pembelajaran (menggunakan alat peraga 

dan metode konvensional) dan tingkat daya serap siswa, sedangkan variabel 

terikatnya adalah hasil belajar yang merupakan penentu dari hasil yang dicapai 

siswa setelah mengalami proses belajar. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

metode angket, metode tes dan metode dokumentasi. Metode angket digunakan 

untuk mengumpulkan data tingkat daya serap siswa. Metode tes digunakan untuk 

mendapatkan data tentang hasil belajar siswa pada pokok bahasan Kubus dan 

Balok. Adapun bentuk soal yang digunakan untuk tes adalah pilihan ganda. 

Sedangkan metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa RPP, 

surat-surat, foto, data siswa dan nilai Ujian Tengah Semester Genap Siswa Kelas 

VIII Tahun Ajaran 2012/2013 bidang studi matematika. 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data terdiri dari 

tes hasil belajar matematika dan angket tingkat daya serap siswa. Sebelum soal tes 

dan angket diberikan kepada siswa terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Uji validitas tes dan angket dengan menggunakan rumus korelasi 

poduct moment. Untuk uji reliabilitas instrumen soal tes menggunakan rumus K-

R.20, sedangkan untuk uji relibilitas instrumen soal angket digunakan rumus 

Alpha. 

Analisis data untuk pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis 

variansi dua jalan sel tak sama pada taraf signifikansi 5%, yang sebelumnya telah 

dilakukan uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini adalah 

uji normalitas menggunakan metode Lilliefors dan uji homogenitas menggunakan 



metode Bartleet. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel 

dalam penelitian ini berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. 

Sedangkan uji homogenitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

apakah sampel yang digunkan mempunyai variansi yang sama atau tidak. Uji 

lanjut setelah anava digunakan metode Scheffe dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah terdapat komparasi ganda atau tidak. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah melakukan uji 

keseimbangan. Uji keseimbangan ini diambil dari nilai raport mata pelajaran 

matematika kelas VIII Ujian Tengah Semester Genap SMP N 3 Satu Atap 

Ngablak, dengan mengambil masing-masing 28 siswa dari kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Dari hasil perhitungan diperoleh                    kemudian 

            , karena                maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai kemampuan matematika yang 

seimbang sebelum diberi perlakuan. 

Data hasil uji coba instrumen dalam penelitian ini menggunakan angket 

tingkat daya serap siswa  yang tediri dari 20 pertanyaan dan soal tes hasil belajar 

mengenai bangun ruang kubus dan balok terdiri dari 20 butir soal. Setelah disusun 

instrumen penelitian selajutnya dilakukan uji coba (try out) instrumen kepada 26 

siswa dari kelas VIII C SMP N 3 Satu Atap Ngablak Magelang. Uji coba 

instrumen terdiri atas angket dan tes : (1)Validitas Angket, nilai dari masing-

masing item angket yang telah diujicobakan dibandingkan dengan nilai koefisien 

tabel pada N=26 dan tingkat signifikan 5% sebesar 0,388. Berdasarkan 

perhitungan dengan menggunakan Excel dapat diketahui bahwa 19 item 

dinyatakan valid karena           , sedangkan 1 item dinyatakan tidak valid 

karena           . Sehingga hanya 19 item yang digunakan untuk mengambil 

data sampel, sedangkan data yang tidak valid tidak digunakan. (2)Reliabilitas 

Angket, Uji reliabilitas angket dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha. 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Excel dari item angket yang valid 



diperoleh     = 0,535632. Kemudian harga      diinterpretasikan          . 

Karena 0,535632 > 0,388 , maka dapat disimpulkan bahwa angket dinyatakan 

reliabel dan mempunyai tingkat reliabilitas sangat tinggi. Sedangkan untuk tes, 

(1)Validitas Item Tes, nilai dari masing-masing item soal dibandingkan dengan 

nilai koefisien tabel pada N=26 dan tingkat signifikan 5% sebesar 0,388. 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Excel diketahui bahwa 10 item 

dinyatakan valid dan 10 item dinyatakan tidak valid. Hal ini disebabkan pada 

perhitungan nilai    (untuk 10 butir soal) >       (0,388) dan nilai    (untuk 10 

butir soal) <       (0,388). Sehingga hanya 10 item soal yang digunakan untuk 

mengambil data sampel. (2)Reliabilitas Item Tes, uji reliabilitas untuk soal yang 

valid dilakukan dengan menggunakan rumus K-R.20. Berdasarkan perhitungan 

dengan Excel diperoleh hasil uji reliabilitas soal tes (     adalah 0,719. Harga     

tersebut diinterpretasikan          . Karena 0,719> 0,388, maka dapat 

disimpulkan bahwa angket dinyatakan reliabel dan mempunyai tingkat reliabilitas 

tinggi. 

Kemudian dilanjutkan dengan deskripsi data dan hasil penelitian : (1) Data 

Hasil Belajar Siswa. Data hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontol 

diperoleh dari 10 butir soal tes. (a) Hasil Belajar Matematika Kelas Eksperimen 

dari hasil perhitungan ukuran tendensi sentral pada kelas eksperimen diperoleh 

hasil belajar tertinggi 90 dan terendah 40, mean 70,79, median 75,5, modus 77,75 

dan standart deviasi 14,13. (b) Hasil Belajar Matematika Kelas Kontrol. Dari hasil 

perhitungan ukuran tendensi sentral pada kelas kontrol diperoleh hasil belajar 

tertinggi 90 dan terendah 20, mean 54, median 59,5, modus 57,97 dan standart 

deviasi 18,303. (2) Data Tingkat Daya Serap Siswa. Data tingkat daya serap kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diperoleh dari 47 butir soal angket. (a) Data Tingkat 

Daya Serap Siswa Kelas Eksperimen dari perhitungan ukuran tendensi sentral 

kelas eksperimen diperoleh nilai rata-rata (mean) 56,75 dan standart deviasi (SD) 

3,691 yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam tiga kategori berdasarkan 

standar deviasi (SD). Kriteria batas kelompok adalah sebagi berikut: Kategori 

tinggi :    ̅  
 

 
            Kategori sedang:  ̅  

 

 
              



 ̅  
 

 
          , Kategori rendah:    ̅   

 

 
          . Hasil tingkat 

daya serap siswa kelas eksperimen yang telah dikelompokkan dalam tiga kategori 

yaitu kategori tinggi 9 siswa dengan presentase 32%, kategori sedang 14 siswa 

dengan presentase 50% dan kategori rendah 5 siswa dengan presentase 18%. 

Berdasarkan data terlihat bahwa tingkat daya serap siswa pada kelas ekperimen 

tergolong cenderung sedang dengan jumlah 14 siswa. (1)Data Tingkat Daya Serap 

Siswa Kelas Kontrol dari perhitungan ukuran tendensi sentral kelas kontrol 

diperoleh nilai rata-rata (mean) 52,214 dan standart deviasi (SD) 4,516 yang 

selanjutnya dikelompokkan ke dalam tiga kategori berdasarkan standar deviasi 

(SD) yaitu sebagai berikut: Kategori tinggi :    ̅  
 

 
           Kategori 

sedang:  ̅  
 

 
             ̅  

 

 
           Kategori rendah:    ̅  

 
 

 
         . Hasil tingkat daya serap siswa kelas eksperimen yang telah 

dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu kategori tinggi 9 siswa dengan 

presentase 32%, kategori sedang 11 siswa dengan presentase 39% dan kategori 

rendah 8 siswa dengan presentase 29%. Berdasarkan data terlihat bahwa tingkat 

daya serap siswa pada kelas kontrol tergolong cenderung sedang dengan jumlah 

11 siswa. 

Langkah ketiga dilakukan uji prasyarat analisis. Uji prasyarat yang 

dilakukan terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. (1) Uji Normalitas. (a) 

Uji normalitas data hasil belajar matematika. Metode yang digunakan dalam uji 

normalitas ini adalah  metode Lilliefors pada taraf signifikansi 5% dan dikatakan 

normal apabila                    . Dari perhitungan skor tes hasil belajar pada 

kelompok eksperimen diperoleh                   , karena              

                   dan taraf signifikan 5%) maka    diterima. Hal ini 

berarti kelas eksperimen berdistribusi normal. Sedangakan perhitungan skor tes 

hasil belajar pada kelompok kontrol diperoleh                   , karena 

                                dan taraf signifikan 5%) maka    

diterima. Hal ini berarti kelas kontrol berdistribusi normal. (b) Uji normalitas data 

tingkat daya serap siswa. Rangkuman hasil analisis dari uji normalitas dengan 



metode Lilliefors untuk tingkat daya serap siswa dapat dilihat pada tabel 4.10 

berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Analisis Uji Normalitas Tingkat Daya Serap Siswa 

 

Tingkat 

Daya Serap 

Kelompok                Keputusan  

Tinggi 0,1423 0,2 Normal 

Sedang 0,1308 0,173 Normal 

Rendah 0,0425 0,234 Normal 

 

Hasil pengujian normalitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 

dari         pada kelompok siswa yang mempunyai tingkat daya serap tinggi, 

sedang dan rendah        . Dengan demikian    diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sampel dalam penelitian ini berdistribusi normal. (2) Uji 

Homogenitas. Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan metode Bartlett 

dengan taraf signifikan 5%. Dari perhitungan menggunakan Excel diperoleh hasil 

uji homogenitas sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Analisis Uji Homogenitas 

Sumber         
            

  Keputusan  

Metode Pembelajaran  

(antara    dan   ) 

1,327         
  3,841 Homogen 

Tingkat Daya Serap 

 (antara           ) 

1,812         
 =5,991 Homogen 

Hasil pengujian homogenitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 

dari        
  pada metode pembelajaran dan tingkat daya serap siswa         

maka   diterima, artinya sampel dalam penelitian ini berasal dari variansi yang 

sama (homogen). 

Langkah terakhir yaitu pengujian hipotesis. dengan terpenuhinya sifat 

normalitas dan homogenitas maka selanjutnya analisis variansi dua jalan dengan 

sel tak sama dapat dilakukan. Rangkuman hasil analisis variansi dua jalan sel tak 

sama sebagai berikut: 



Tabel 4.12 

Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

Sumber  JK dk RK                Keputusan  

   

Metode (A) 3371,591 1 1618,316 11,616 4,034 Ditolak 

Tingkat Daya 

Serap (B) 2892,572 2 668,2106 4,983 3,18 Ditolak 

Interaksi (AB) 412,114 2 272,185 0,709 3,18 Diterima 

Galat (G) 14511,54 50 191,1161    

Total (T) 21187,818 55     

 

Berdasarkan pada tabel di atas maka hasil uji analisis variansi dua jalan 

dengan sel tak sama adalah sebagai berikut: (1) Uji Antar Baris (A), hasil 

perhitungan uji anava dua jalan sel tak sama diperoleh                   pada 

taraf signifikan 5% dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut 50 adalah 4,034. 

Karena           maka keputusan uji     ditolak. Hal tersebut menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara metode pembelajaran 

menggunakan alat peraga dan konvensional terhadap hasil belajar siswa pada 

materi kubus dan balok. (2) Uji Antar Kolom (B), hasil perhitungan uji anava dua 

jalan dengan sel tak sama diperoleh                    pada taraf signifikan 

5% dengan dk pembilang 2 dan dk penyebut 50 adalah 3,18. Karena    

       maka keputusan uji    ditolak. Hal tersebut menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara daya serap siswa tinggi, sedang, dan rendah 

terhadap hasil belajar siswa.   ditolak, ini berarti paling tidak terdapat dua rataan 

yang sama, maka dilakukan uji komparasi ganda untuk mengetahui rataan tingkat 

daya serap siswa (tinggi, sedang dan rendah) manakah yang secara signifikan 

mempengaruhi hasil belajar siswa.Hasil uji komparasi antar kolom  dengan 

menggunakan metode Scheffe disajikan dalam tabel berikut: 

 

 

 



Tabel 4.13 

Rangkuman Analisis Uji Komparasi Antar Kolom 

Komparasi                      Keputusan  

                    3,425 6,36 Diterima  

                    8,887 6,36 Ditolak 

                    2,250 6,36 Diterima  

 

Dari hasil perhitungan uji komparasi antar kolom diperoleh kesimpulan 

bahwa: (a) Pada kolom I dan II diperoleh                      , maka 

disimpulkan bahwa    diterima artinya tidak terdapat perbedaan hasil belajar 

yang signifikan antara siswa yang mempunyai daya serap tinggi dengan siswa 

yang mempunyai daya serap sedang. (b) Pada kolom I dan III diperoleh      

                 , maka disimpulkan bahwa    ditolak artinya terdapat 

perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang mempunyai tingkat 

daya serap tinggi dengan siswa yang mempunyai tingkat daya serapl rendah. (c) 

Pada kolom II dan III diperoleh                       , maka 

disimpulkan bahwa    diterima artinya tidak terdapat perbedaan hasil belajar 

yang signifikan antara siswa yang mempunyai daya serap sedang dengan siswa 

yang mempunyai daya serap rendah. (2) Uji Interaksi Baris dan Kolom (AB), 

hasil perhitungan uji anava dua jalan sel tak sama dapat diperoleh     

      dan         pada taraf signifikan 5% dengan dk pembilang 2 dan dk 

penyebut 50 adalah 3,18. Karena           maka      diterima. Hal tersebut 

menyatakan bahwa tidak terdapat interaksi yang signifikan antara  metode 

pembelajaran menggunakan alat peraga, konvensional, dan tingkat daya serap 

terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi kubus dan balok. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya, dengan mengacu pada hipotesis dengan taraf signifikansi 



5% yang telah dirumuskan maka dapat disimpulkan bahwa: (1) terdapat pengaruh 

yang signifikan antara pembelajaran menggunakan alat peraga dengan metode 

konvensional terhadap hasil belajar matematika. Hal ini ditunjukkan oleh    

       dan nilai rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen sebesar 70,714 dan 

kelas kontrol sebesar 53,92, maka metode denagn menggunakan alat peraga lebih 

baik daripada metode konvensional, (2) terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kemampuan daya serap siswa  tinggi, sedang, rendah terhadapa hasil belajar. Hal 

ini didasarkan pada hasil analisis data diperoleh           dan nilai rata-rata 

pada tingkat daya serap tinggi sebesar  68,89, tingkat daya serap sedang sebesar 

61,36 dan tingkat daya serap rendah sebesar 52,625, maka disimpulkan bahwa 

siswa dengan tingkat daya serap tinggi mempunyai hasil belajar yang lebih baik 

daripada siswa dengan tingkat daya serap sedang dan rendah (3) tidak terdapat 

interaksi yang signifikan antara  metode pembelajaran menggunakan alat peraga, 

konvensional, dan tingkat daya serap terhadap hasil belajar matematika siswa. Hal 

ini didukung dari analisis data penelitian diperoleh          , sehingga siswa 

yang diberi pembelajaran dengan metode pembelajaran menggunakan alat peraga 

dan memiliki kemampuan daya serap yang tinggi tidak memiliki kecenderungan 

hasil  belajar yang tinggi 
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