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Abstrak 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah penggunaan alat 

peraga dalam bentuk gambar dapat meningkatkan prestasi belajar 

pertidaksamaan linear satu variabel siswa. Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian tindakan kelas (PTK) dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap 

siklus terdapat empat tahapan yakni : perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Hasil belajar yang diperoleh setelah dilakukan 

tindakan kelas siklus I pertemuan I siswa yang tuntas belajar 14 siswa 

(41%) dengan nilai rata-rata 55,88. Pada siklus I pertemuan II siswa yang 

tuntas belajar 20 siswa (59%) dengan nilai rata-rata 71,76. Pada siklus II 

yang tuntas belajar 31 siswa (91%), dengan nilai rata-rata 80. Kesimpulan 

hasil penelitian menunjukkan : penggunaan alat peraga dalam bentuk 

gambar dapat meningkatkan prestasi belajar pertidaksamaan linear satu 

variabel siswa. 

Kata Kunci: Alat Peraga, Gambar, Prestasi Belajar 

Abstract 

The purpose of the study was to determine whether the use of props in the 

form of images can enhance the achievement of one variable linear 

inequality Research by the author uses classroom action research (CAR). 

Research was conducted in two cycles. Every cycle there are four stages 

namely: planning, execution, observation, and reflection. Learning results 

obtained after the class action increased in the first cycle I encounter 

students who pass the study 14 students (41%) with an average value of 

55.88. At the second meeting of the first cycle of students who pass the 

study 20 students (59%) with an average value of 71.76. on the second 

cycle of complete study 31 students (91%), with an average value of 80. 

Conclusion The results showed: the use of visual aids in the form of 

images can enhance the achievement of one variable linear inequality.  

Key Words: Props, Images, Learning Achievement 
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Pendahuluan 

Matematika merupakan suatu bahan kajian yang memiliki objek abstrak dan 

dibangun melalui proses penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep diperoleh 

sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya sehingga keterkaitan antar konsep 

dalam matematika bersifat sangat kuat dan jelas. Banyak siswa menganggap bahwa 

matematika adalah pelajaran yang sulit dan menegangkan. Sehingga pada umumnya 

nilai matematika yang diperoleh kurang memuaskan,  sehingga guru harus mengulang 

lagi materi yang telah diajarkan dan diadakan remedial untuk memberi kesempatan pada 

siswa memperbaiki nilai mereka. Efeknya adalah alokasi waktu untuk materi berikutnya 

menjadi berkurang, sehingga waktu yang dimiliki oleh guru untuk menyampaikan 

materi berikutnya juga berkurang dikarenakan waktu yang telah tersita untuk 

mengulang materi yang  sebelumnya.  

Maka untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penyajian materi dalam keadaan 

siap pakai yaitu penggunaan alat peraga dalam bentuk gambar yang dapat 

mempermudah pemahaman siswa terhadap konsep yang akan dicapai. Jadi guru tidak 

perlu menulis materi yang akan di jelaskan di papan tulis. Sehingga pelaksanaan 

pembelajaran dapat terlaksana secara efektif, dan bisa memaksimalkan waktu yang 

tersedia. Penyampaian materi yang hanya terfokus pada papan tulis sering kali membuat 

siswa merasa bosan dan tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Padahal 

sebenarnya matematika bisa menjadi pelajaran yang mudah dan menyenangkan. Tentu 

saja hal ini bisa tercipta jika didukung oleh cara penyampaian yang menarik dan 

suasana belajar yang menyenangkan. Salah satu caranya adalah dengan memperagakan 

materi bahan ajar. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah penggunaan alat peraga dalam 

bentuk gambar dapat meningkatkan prestasi belajar pertidaksamaan linear satu variabel 

siswa kelas VII C SMP Muhammadiyah 5 Tulangan?. Sesuai dengan permasalahan di 

atas, tujuan peneliti adalah : untuk mengetahui apakah penggunaan alat peraga dalam 

bentuk gambar dapat meningkatkan prestasi belajar pertidaksamaan linear satu variabel 

siswa kelas VII C SMP Muhammadiyah 5 Tulangan. Manfaat yang diperoleh dari 

penelitian ini antara lain: 1) Bagi SMP Muhammadiyah 5 Tulangan, sebagai bahan 
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kajian tentang pengaruh penggunaan alat peraga terhadap peningkatan prestasi belajar 

matematika, yang nantinya dapat diterapkan pada kelas-kelas  yang  lainnya. 2) Bagi 

Guru Matematika, sebagai masukan bagi guru matematika tentang seberapa besar 

pengaruh penggunaan alat peraga pada pokok bahasan pertidaksamaan linear satu 

variabel dalam rangka meningkatkan  proses  pembelajaran  yang  lebih efektif. 3) Bagi 

Peneliti, sebagai pengetahuan tambahan dalam pengkajian penelitian dan sebagai 

pedoman penelitian lebih lanjut. 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom 

Action Research merupakan bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan, 

dilakukan untuk meningkatkan kematangan rasional dari tindakan-tindakan dalam 

melakukan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang 

dilakukan itu, serta memperbaiki kondisi tempat praktek pembelajaran tersebut 

dilakukan. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus setiap siklus terdiri dari : 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

 

Gambar  1.  Model Action Research Kemmis & Taggart  

(dalam Ekawarna 2009:16) 

Kehadiran peneliti sangat diutamakan saat proses penelitian berlangsung karena 

peneliti sebagai perancang tindakan sekaligus sebagai instrumen utama. Maksudnya 

bahwa peneliti sebagai observer, perencana, pelaksana untuk pengumpul data, dan 

perancang tindakan. Dalam penelitian ini peneliti juga bertindak sebagai guru yang 

menyusun desain pembelajaran, menyiapkan alat peraga dalam bentuk gambar dan 
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sumber belajar, mengkondisikan kelas, membelajarkan siswa, hingga melakukan 

penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 5 Tulangan yang beralamat di 

Jl. Raya Kenongo Tulangan dengan subyek penelitian adalah siswa kelas VII C SMP 

Muhammadiyah 5 Tulangan yang berjumlah 34 siswa terdiri dari 22 siswa laki-laki dan 

12 siswa perempuan. Dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 30 oktober 2012. 

Untuk mendapatkan informasi tentang masalah penelitian diperlukan 

pengumpulan data. Data ini biasa berupa sejumlah fakta atau informasi yang digunakan 

sebagai bahan untuk menarik kesimpulan atau membuat keputusan. Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain: 1) Data untuk mendeskripsikan 

penggunaan alat peraga dalam bentuk gambar dan aktivitas guru dapat diperoleh dari 

observasi dan dokumentasi. 2) Data untuk mendeskripsikan aktivitas belajar siswa 

diperoleh dari observasi dan dokumentasi. 3) Data untuk memperoleh hasil belajar 

siswa dalam peningkatan prestasi belajar pertidaksamaan linear satu variabel, diperoleh 

dari hasil tes tertulis masing-masing siklus 

Instrumen penelitian adalah semua jenis alat pengumpul data informasi yang 

diperlukan sesuai dengan teknik pengumpulan data yang diterapkan (Dimyati & 

Mujiono, 2002:227). Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah: 1) peneliti 2) 

lembar Observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan 

pembelajaran. 3) soal tes untuk mengetahui kemampuan awal siswa sehingga peneliti 

dapat merencanakan tindakan yang akan diambil dalam memperbaiki proses 

pembelajaran dan dilakukan diakhir siklus untuk mengetahui prestasi belajar siswa pada 

setiap siklus. 4) Dokumen berupa hasil tes, LKK, dan foto kegiatan belajar. 

Analisis data dalam penelitian tindakan kelas ini adalah analisis data deskriptif  

kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap yaitu: reduksi data, 

paparan data, dan penyimpulan hasil analisis. Observer (guru matematika) dengan 

teman sejawat bertugas mengobservasi dan memasukkan skor dalam lembar observasi.  
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Tabel 1. Lembar observasi penggunaanaan alat peraga & aktivitas guru 

NO Aspek yang diamati Skor 

pencapaian 

4 3 2 1 

1 Penampilan guru      

2 Cara penyampaian materi     

3 Pengelolaan kelas     

4 Penggunaan alat peraga     

5 Penggunaan bahasa     

6 Pemanfaatan waktu     

7 Tanggapan terhadap pertanyaan siswa     

Keterangan :    Skor 4 = sangat baik    

Skor 3 = baik 

Skor 2 = cukup 

Skor 1 = kurang 

 

Tabel 2. Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Jenis 

Perilaku 

Indikator Penilaian 

SB  B S K 

Antusias  Hadir dalam kegiatan pembelajaran 

 Tampak bersemangat dalam 

mengerjakan tugas-tugas 

 Berusaha mengerjakan semua tugas 

dalam waktu yang ditentukan 

    

Keceriaan  Tampak gembira dan senang selama 

mengikuti Pembelajaran 

    

Kreativitas  Menyampaikan pendapat kepada 

guru atau teman 

 Mengajukan pertanyaan kepada 

guru, jika belum mengerti. 

    

Keterangan :    S B  :  S a n g a t  B a i k  (  7 6  %  -  1 0 0  %  )  
B  :  B a i k  (  7 5  %  -  5 1  %  )  
S  :  S e d a n g  (  5 0  %  -  4 0  %  )   

K  :  K u r a n g  (  <  3 9  %  )  
 

Tabel 3. Kriteria penilaian penskoran 

Angka 100 Huruf Keterangan 

80-100 

66-79 

56-65 

40-55 

0-39 

A 

B 

C 

D 

E 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Gagal 

Arikunto ( 2003:245) 
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Data  hasil belajar siswa dianalisis dengan rumus sebagai berikut: 

n

x
x


  

Keterangan:  

x nilai rata-rata, 

n banyaknya siswa, 

 x  jumlah nilai masing-masing siswa 

Arikunto (2003:264) 

Prosedur Penelitian dirancang dalam dua siklus. Setiap siklus ada empat tahapan 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, obsevasi, dan refleksi. Tahapan tersebut disusun dalam 

siklus dan setiap siklus dilaksanakan sesuai perubahan yang ingin dicapai. 

Siklus I 

1) Perencanaan 

Perencanaan merupakan pengembangan rencana tindakan secara kritis untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Perencanaan disusun berdasarkan hasil 

pengamatan awal yang jelas yaitu ketidak mampuan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk itu, 

diperlukan guru dan teman sejawat untuk membantu peneliti melakukan 

pengamatan. Siklus I dilakukan dalam dua pertemuan. Langkah selanjutnya yang 

dilakukan peneliti adalah : 

a. Penyusunan rencana pembelajaran atau RPP 

b. Menyusun alat peraga dalam bentuk gambar yang berkaitan dengan 

pertidaksamaan linear satu variabel. 

c. Penyusunan Lembar Kegiatan Kelompok (LKK), serta sumber belajar yang 

sesuai dengan kompetensi dasar yang direncanakan dengan memperhatikan 

langkah-langkah pada siklus I. 

d. Menyusun perangkat tes untuk materi yang diajarkan pada siklus I sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Sebelum diberikan kepada siswa, soal-soal tes  tersebut 

dikonsultasikan terlebih dahulu bersama dosen pembimbing, serta guru 

matematika yang bersangkutan terlebih dahulu, untuk mengoreksi kevalidan 
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soal. Setelah mendapat persetujuan, barulah soal-soal tes tersebut diberikan 

kepada siswa. 

e. Menyusun pedoman observasi yang digunakan untuk mengobservasi keaktifan 

siswa dan keaktifan guru dalam pembelajaran. 

2)  Pelaksanaan 

Maksud dari pelaksanaan tindakan adalah melaksanakan RPP pembelajaran 

yang telah direncanakan. RPP pembelajaran didesain menggunakan pendekatan 

bersiklus, yaitu siklus I dan siklus II, yang terdiri dari pra kegiatan, kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pembelajaran yang dilakukan menggunakan alat 

peraga dalam bentuk gambar. Proses pembelajaran berpedoman pada RPP dan LKK 

yang telah disusun sebelumnya.  

3) Observasi  

Peneliti observasi pada pelaksanaan tindakan yaitu dibantu oleh mitra peneliti 

melakukan observasi dan mencatat semua kejadian selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung dengan menggunakan pedoman observasi yang dibuat berupa catatan 

lapangan  di lampiran. Untuk menindak lanjuti hasil pengamatan dilakukan diskusi 

dengan teman sejawat. 

4) Refleksi 

Hasil observasi dibahas bersama oleh peneliti dan mitra peneliti. Pada akhir 

siklus  diperoleh gambaran tentang penggunaan alat peraga dalam bentuk gambar 

dalam pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa. Hasil pembahasan adalah 

refleksi dari apa yang telah terjadi selama penerapan tindakan sebagai dasar 

menentukan langkah - langkah perbaikan terhadap proses pembelajaran. 

Siklus Kedua 

Pada siklus kedua dilakukan tahapan-tahapan seperti pada siklus pertama tetapi 

didahului dengan perencanaan ulang berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh pada siklus 

pertama, sehingga kelemahan-kelemahan yang terjadi pada siklus pertama tidak terjadi 

lagi pada siklus kedua. Memperhatikan langkah-langkah yang ada di RPP dengan baik 

yang akan diterapkan pada siklus kedua untuk mengoptimalisasikan keterlaksanaan 

pembelajaran. Beberapa indikator keberhasilan pada siklus II diharapkan dapat lebih 

baik dibanding siklus I 
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1) Perencanaan  

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan siklus II yaitu: 

a. Mempelajari hasil refleksi tindakan pada siklus I untuk menjadi masukan dalam 

melakukan tindakan yang lebih efektif pada siklus II. 

b. Hal-hal yang dipersiapkan pada siklus II sama dengan perencanaan pada siklus I 

yaitu dengan menggunakan alat peraga dalam bentuk gambar. 

2) Pelaksanaan   

Pada siklus II ini tindakan yang dilakukan sama dengan siklus I yaitu langka-

langkah pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah diperbaiki oleh peneliti 

berdasarkan refleksi pada siklus. I 

3) Observasi  

Tahap ini dilakukan selama pelaksanaan tindakan. Hal yang menjadi fokus 

pengamatan sama dengan siklus I. Yang menjadi fokus  pengamatan adalah apa yang 

menjadi fokus masalah penelitian ini yakni penggunaan alat peraga dalam bentuk 

gambar dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa. 

4) Refleksi  

Hasil observasi dan tes dianalisis, kemudian disimpulkan untuk mengetahui 

keberhasilan penggunaan alat peraga dalam bentuk gambar pada kompetensi dasar 

“Membuat  model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan 

pertidaksamaan linear satu variabel.“dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 

VII C SMP Muhammadiyah 5 Tulangan. Hasil akhir pemberian tindakan akan menjadi 

refleksi akhir penelitian ini. 

Hasil dan Pembahasan 

Penggunaan alat peraga dalam bentuk gambar dan aktivitas guru 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga dalam bentuk 

gambar di kelas VII C SMP Muhammadiyah 5 Tulangan terlaksana dengan baik. Hal 

tersebut dapat dilihat dari tabel 4 yakni mengenai perbandingan penggunaan alat peraga 

dalam bentuk gambar dan aktivitas guru siklus I dan siklus II. 
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Tabel 4. Perbandingan Penggunaan Alat Peraga Dalam Bentuk Gambar dan 

Aktivitas Guru Siklus I dan Siklus II 

NO Aspek yang diamati Skor pencapaian 

        Siklus I          Siklus II 

P 1 P 2 P 1 

1 Penampilan guru 3 3 3 

2 Cara penyampaian materi 3 3 3 

3 Pengelolaan kelas 1 2 2 

4 Penggunaan alat peraga 2 3 3 

5 Penggunaan bahasa 3 3 3 

6 Pemanfaatan waktu 3 3 3 

7 Tanggapan terhadap 

pertanyaan siswa 

3 3 3 

Keterangan :   Skor 4 = sangat baik   

Skor 3 = baik 

Skor 2 = cukup 

Skor 1 = kurang 

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa dari siklus I dan siklus II 

penampilan guru berkriteria baik karena guru berpakaian rapi dan sopan. Guru 

menyampaikan materi dengan baik karena materi dijelaskan secara rinci. Pengelolaan 

kelas dari siklus I ke siklus II  meningkat, yang awalnya kurang menjadi cukup 

sehingga suasana kelas menjadi kondusif. Penggunaan alat peraga oleh guru mengalami 

peningkatan dari siklus I  ke siklus II. Gambar-gambar yang ditampilkan oleh guru 

mempermudah siswa dalam memahami materi yang sedang dipelajari sehingga siswa 

lebih mudah menemukan konsep.  

Penggunaan bahasa dinilai baik karena guru dalam proses pembelajaran dari 

awal hingga akhir pada siklus I dan siklus II  menggunakan bahasa yang sopan dan 

mudah dimengerti. Pemanfaatan waktu dinilai baik karena guru mampu mengatur waktu 

untuk setiap kegiatan pembelajaran pada kedua siklus. Guru dalam menanggapi 

pertanyaan siswa juga dinilai baik karena guru mampu menjawab pertanyaan dan 

tanggapan siswa dengan benar. 

Aktivitas  belajar siswa 

Berdasarkan  tabel 5 dapat diketahui bahwa pada siklus I dan siklus II semua 

siswa hadir sehingga dinilai sangat baik. Tampak bersemangat mengerjakan tugas 

dinilai sedang karena 50% dari jumlah siswa yang ada tampak semangat dan tidak 

bermalas-malasan saat proses pembelajaran pada siklus I pertemuan I meningkat 
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menjadi 75% pada pertemuan II dan siklus II sehingga dinilai baik. Pada siklus I dan 

siklus II semua siswa berusaha mengerjakan semua tugas dalam waktu yang telah 

ditentukan sehingga dinilai sangat baik. 

Tabel 5. Perbandingan Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

JENIS 

PERILAKU 

INDIKATOR PENILAIAN 

Siklus I       Siklus II 

P1 P2 P1 

Antusias 1. Hadir dalam kegiatan 

pembelajaran 

2. Tampak bersemangat dalam 

mengerjakan tugas-tugas 

3. Berusaha mengerjakan 

semua tugas dalam waktu yang 

telah ditentukan 

  SB 

   

    S 

  

   SB 

SB 

 

  B 

 

SB 

SB 

 

  B 

 

 SB 

Keceriaan 1. Tampak gembira dan senang 

selama mengikuti pembelajaran 

    S  B   B 

Kreativitas 1. Menyampaikan pendapat kepada 

guru atau teman. 

2. Mengajukan pertanyaan kepada 

guru, jika belum mengerti. 

    K 

 

    K 

  K 

 

  K 

  K 

 

  S 

    Keterangan : S B  :  S a n g a t  B a i k  (  7 6  %  -  1 0 0  
%  )  

B  :  B a i k  (  7 5  %  -  5 1  %  )  
S  :  S e d a n g  (  5 0  %  -  4 0  %  )   

K  :  K u r a n g  (  <  3 9  %  )  
 

Separuh dari jumlah siswa yang ada juga terlihat cukup gembira dan senang 

selama pembelajaran karena siswa jarang sekali belajar dengan cara berkelompok 

sehingga dinilai sedang pada siklus I pertemuan I dan meningkat menjadi 60% pada 

pertemuan II  dan 75% pada siklus II jadi dinilai baik.  Dari siklus I sampai siklus II 

jumlah siswa yang berani memberikan pendapat  atau tanggapan kepada guru atau 

teman banyaknya tidak melebihi 39% dari jumlah siswa yang ada sehingga dinilai 

kurang.  Selain itu juga terjadi peningkatan jumlah siswa yang berani bertanya terhadap 

guru atau teman dengan inisiatifnya sendiri tanpa ditunjuk atau diperintah lebih dulu 

oleh guru seperti siklus I pada siklus II . Yang awalnya pada siklus I banyaknya siswa 
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yang berani bertanya kurang dari 39% pada sillus II meningkat menjadi 41% sehingga 

dinilai sedang. 

Prestasi belajar siswa 

Tabel 6. Perbandingan Prestasi Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

Hasil belajar Siklus I Siklus II 

P1 P2 P1 

Nilai < 75 20 siswa 14 siswa 3 siswa 

Nilai ≥ 75 14 siswa 20 siswa 31 siswa 

Tuntas belajar 41% 59% 91% 

Rata-rata kelas 55,88 71,76         80 

 

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata kelas pada 

siklus I pertemuan I adalah 55,88 meningkat menjadi 71,76 pada siklus I pertemuan II. 

Pada siklus II juga terjadi peningkatan, nilai rata-rata menjadi 80. 

Pada akhir siklus II ada 31 siswa yang mencapai nilai diatas SKM 75 sehingga 

batas tuntas kelas terlampaui. Dari data di atas dapat diketahui bahwa penggunaan alat 

peraga dalam bentuk gambar dapat meningkatkan prestasi belajar  pertidaksamaan 

linear satu variabel siswa kelas VII C SMP Muhammadiyah 5 Tulangan. 

Berdasarkan paparan data siklus I dan siklus II dapat dijabarkan temuan selama 

pembelajaran bahwa penggunaan alat peraga dalam bentuk gambar dapat 

mempermudah siswa dalam memahami konsep. Penyampaian materi dengan cara yang 

menarik dapat menambah minat siswa untuk mempelajari materi. Dengan adanya 

gambar siswa lebih mudah untuk menganalisa soal yang diberikan oleh guru.  

Keaktifan siswa dari aspek mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan 

pada guru atau teman, memanipulasi alat peraga untuk memahami sesuatu  telah 

mengalami peningkatan. Hasil belajar siswa baik aspek kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik mengalami peningkatan. Peningkatan kognitif siswa dapat dilihat dari 

nilai rata-rata yang diperoleh. Peningkatan afektif siswa dapat dilihat dari sikap dan 

perilaku yang tampak pada saat pembelajaran. Peningkatan psikomotorik siswa dapat 

dilihat dari semakin terampilnya siswa dalam memecahkan masalah saat berdiskusi. 

Penelitian ini telah berhasil karena hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

apabila dibandingkan dengan kondisi sebelum tindakan. Secara klasikal ketuntasan 

belajar siswa mencapai 91%. 
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Simpulan  

Berdasarkan  seluruh  kegiatan  penelitian  tindakan  kelas  yang 

dilaksanakan, penggunaan alat peraga dalam bentuk gambar  pada pokok bahasan 

Pertidaksamaan linear satu variabel siswa kelas VII C SMP Muhammadiyah 5 

Tulangan diperoleh nilai rata-rata tes siklus I, II,  yakni : 55,88; 71,76; dan 81,76. 

Secara klasikal pencapaian ketuntasan belajar 41% ; 59% ; dan 91%. Dari hasil analisa 

dapat dilihat bahwa penggunaan alat peraga dalam pengajaran matematika lebih efektif. 

Sehingga penggunaan alat peraga dalam pengajaran matematika berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajar siswa. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan alat peraga dalam bentuk gambar dapat meningkatkan  prestasi belajar 

pertidaksamaan linear satu variabel siswa kelas VII C SMP Muhammadiyah 5 Tulangan 

tahun ajaran 2012/2013. 
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