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Pokok bahasan bangun ruang khususnya bangun ruang sisi datar merupakan materi pelajaran  
matematika  yang  diajarkan  pada siswa  MTs  kelas  VIII.  Salah  satu  materi  yang  berkaitan  
dengan  bangun  ruang  adalah  materi  aljabar.  Masih  ditemukan  sebagian  siswa  yang  
menguasai  aljabar,  mereka  tidak  bisa menyelesaikan  soal-soal  bangun ruang,  akan tetapi  
mereka  yang  kurang  menguasai  aljabar  mereka  cukup  mampu  menyelesaikan  soal-soal  
bangun ruang. Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk meneliti  tentang korelasional  
antara penguasaan aljabar dengan kemampuan siswa menyelesaikan soal-soal bangun ruang.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa kelas VIII MTs Negeri  
Jalaksana dalam menguasai konsep aljabar dan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-
soal bangun ruang. Selain itu, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penguasaan aljabar  
terhadap  kemampuan  siswa  dalam  menyelesaikan  soal-soal  bangun  ruang  dan  seberapa  
besar pengaruhnya. Ada dua jenis variabel yaitu variabel X  dan variabel Y. Variabel X adalah  
variabel  bebas dalam hal  ini  yaitu  penguasaan aljabar,  sedang variabel  Y adalah variabel  
terikat dan dalam hal ini adalah kemampuan siswa menyelesaikan soal-soal bangun ruang.  
Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII MTS Negeri Jalaksana Kabupaten  
Kuningan  tahun  ajaran  2008/2009,  karena  materi  bangun  ruang  terdapat  di  kelas  VIII.  
Besarnya populasi sebanyak 158 siswa yang terbagi menjadi empat kelas. Penentuan sampel  
dilakukan dengan teknik purposif sampling. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan  
kuantitatif  yang  mengujikan  ada  tidaknya  pengaruh  variabel  X  terhadap  variabel  Y.  
Penguasaan aljabar siswa kelas VIII MTs Negeri Jalaksana Kabupaten Kuningan dikategorikan  
baik dengan rata-rata hasil tes sebesar 73 dan kemampuan siswa menyelesaikan soal-soal  
bangun ruang juga dikategorikan baik dengan rata-rata  hasil  tes  69.  Model  regresi  yang  
digunakan adalah model regresi linier dengan persamaan 

XY 83,027,7 +=
 dan koefisien 

korelasinya  sebesar  0,769  yang  menunjukan  korelasi  yang  kuat  antara  kedua  variabel.  
Terdapat pengaruh yang signifikan antara penguasaan konsep aljabar terhadap kemampuan  
siswa menyelesaikan soal-soal bangun ruang karena  t

hitung
 > t

tabel
 atau 7,41 > 1,687. Besarnya  

pengaruh penguasaan aljabar terhadap kemampuan siswa menyelesaikan soal-soal bangun  
ruang adalah sebesar  59  %,  ini  berarti  sebesar  59 % penguasaan  aljabar  mempengaruhi  
kemampuan siswa menyelesaikan soal-soal bangun ruang dan sisanya dipengaruhi oleh faktor  
lain.

Kata Kunci : aljabar, kemampuan siswa, bangun ruang.

Matematika merupakan bagian dari  ilmu pengetahuan yang telah 
banyak  memberikan  sumbangannya  dalam  perkembangan  pengetahuan 
dan  teknologi.   Oleh  karena  itu,  peranan  matematika  disekolah  yang 
memiliki  ciri-ciri  objek  dasar  yang  abstrak  meliputi  fakta,  konsep, 
operasi/pengerjaan, prinsip, pola pikir deduktif dan konsisten, serta tidak 
dapat  dipisahkan  dengan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Menurut 
Russefendi  (2006:268)   “Objek  langsung  dalam matematika  ialah  fakta, 
keterampilan,  konsep,  dan  aturan  (prinsipal).  Untuk  mempelajari  objek-
objek langsung, ataupun untuk mempelajari topik-topik dalam matematika 
tidak dapat sembarangan.

Konsep-konsep  dalam  matematika  tersusun  secara  hierarkis, 
terstruktur, logis dan sistematis mulai dari konsep sederhana sampai pada 
konsep paling kompleks. Oleh karena itu dalam matematika terdapat topik, 
konsep,  atau materi sebagai  dasar untuk memahami topik,  konsep atau 
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materi selanjutnya. Menurut Lisnawati Simanjuntak (1993: 72) “ Agar anak 
didik dapat memahami dan mengerti akan konsep (struktur) matematika 
seyogyanya  diajarkan  dengan  urutan  konsep  murni,  dilanjutkan  dengan 
konsep notasi, dan di akhiri dengan konsep terapan. Disamping itu untuk 
mempelajari  dengan  baik  struktur  matematika  maka  representasinya 
(model) dimulai dengan benda-benda kongkrit yang beraneka ragam.

Matematika dalam pembelajarannya sebagai dasar bagi ilmu yang 
lain harus  dikuasai  oleh siswa.  Hal  ini  sangatlah  penting  jika siswa bisa 
menguasai  matematika,  maka  akan  mempermudah  untuk  mempelajari 
yang  lainnya.  Namun  kenyataan  yang  terjadi  selama  ini,  banyak  siswa 
beranggapan  bahwa  pelajaran  matematika  merupakan  mata  pelajaran 
yang sulit  dan pelajaran paling menakutkan, hal ini terjadi  karena minat 
mereka terhadap pelajaran matematika sangat begitu kurang. Kemampuan 
siswa  menerima  pelajaran  matematika  hanya  sebatas  menerima  materi 
dari guru saja, selain itu kendala lainnya siswa tidak mengerti tujuan dari 
materi yang dia pelajari karena hanya sekedar menerima sejumlah materi 
yang diberikan oleh guru. 

Sejalan  dengan  semua  itu,  kurikulum  matematika  dewasa  ini 
semakin terus  dikembangkan guna mencapai  tujuan-tujuan belajar  yang 
diharapkan.  Guru  sebagai  tenaga  pendidik  harus  bisa  memanfaatkan 
kurikulum  sebagai  landasan  dalam  proses  pembelajarannya.  Menurut 
Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  dalam  (http://digilib.unnes.ac.id), 
penilaian hasil belajar atau tingkat keberhasilan dan efisiensi pembelajaran 
matematika  diukur  dari  tiga  aspek  yaitu;  1)  Aspek  pemahaman konsep 
(peserta  didik  mampu  mendefinisikan  konsep,  mengidentifikasi  dan 
memberi contoh atau bukan contoh dari konsep). 2) Aspek penalaran dan 
komunikasi (peserta didik mampu memberikan alasan induktif dan deduktif 
juga mampu menyatakan gagasan matematika secara lisan, tertulis, atau 
mendemonstrasikan). 3) Aspek pemecahan masalah (peserta didik mampu 
memahami  masalah,  memilih  strategi  penyelesaian  dan  menyelesaikan 
masalah).

Sesuai dengan kurikulum matematika, aljabar merupakan salah satu 
materi  dari  pelajaran matematika,  sebelum mempelajari  dan memahami 
pokok  bahasan  tentang  bangun  ruang,  siswa  harus  memahami  dulu 
tentang aljabar sebagai penyusunnya. Karena dalam rumus-rumus bangun 
ruang di sana terdapat konsep-konsep aljabar khususnya operasi-operasi 
bentuk  aljabar.  Penguasaan  konsep  tentang  aljabar  harus  benar-benar 
sudah dikuasai dan dipahami oleh siswa untuk mempermudah mempelajari 
materi tentang bangun ruang. Oleh karena itu materi aljabar di tempatkan 
di  SMP/MTs kelas VIII  semester I,  sedang bangun ruang di  tempatkan di 
SMP/MTs kelas VIII semester II.

Berdasarkan studi pendahuluan, yaitu dengan melakukan observasi 
dan  wawancara  dengan  guru-guru  matematika  di  MTs  Negeri  Jalaksana 
Kelas VIII sering dijumpai siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 
soal-soal tentang bangun ruang, meskipun telah menguasai aljabar. Dilain 
pihak siswa cukup mampu mengerjakan soal-soal bangun ruang meskipun 
tidak memahami aljabar. Berdasarkan permasalahan, maka penulis tertarik 
untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Pengaruh  Penguasaan 
Aljabar  Terhadap Kemampuan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal-
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Soal  Bangun  Ruang  (Studi  Kasus  Di  Mts  Negeri  Jalaksana 
Kabupaten  Kuningan)”  .  Adapun  pertanyaan  penelitian  yang  akan 
diajukan adalah sebagai berikut :
a. Sejauh mana penguasaan  aljabar siswa 

kelas VIII MTs Negeri Jalaksana Kabupaten Kuningan?
b. Sejauh  mana  kemampuan  siswa kelas 

VIII MTs Negeri  Jalaksana Kabupaten Kuningan dalam mengerjakan soal-
soal tentang bangun ruang? 

c. Seberapa besar  pengaruh penguasaan 
aljabar  terhadap  kemampuan  siswa  dalam  menyelesaian  soal-soal 
bangun ruang?

MATERI DAN METODE

Sampel.  Menurut  Winarno (1990:93)  populasi adalah sekelompok 
subyek,  baik manusia,  gejala,  nilai  test,  benda-benda ataupun peristiwa. 
Populasi  dalam penelitian ini  adalah seluruh siswa kelas VIII  MTs Negeri 
Jalaksana Kabupaten Kuningan terdiri dari 158 siswa yang terbagi dalam 4 
kelas. Menurut Winarno (1990:93) sampel adalah penarikan sebagian dari 
populasi  untuk mewakili  seluruh populasi.  Pengambilan sampel ini  harus 
dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel  yang benar-benar 
dapat  mewakili  dan  dapat  menggambarkan  keadaan  populasi  yang 
sebenarnya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
purposif  sampling.  Dari  seluruh  siswa  kelas  VIII  MTs  Negeri   Jalaksana 
Kabupaten  Kuningan  yang  terbagi  dalam  4  kelas,  diambil  satu  kelas 
sebagai sampel yaitu kelas VIII-A yang berjumlah 40 siswa.

Teknik Eksperiman.  Suatu  penelitian harus  mempunyai  metode 
penelitian  yang  tepat  agar  memudahkan  dalam  mencapai  tujuan  yang 
diharapkan.  Metode  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu 
merupakan penelitian studi kasus yang mengkaji tentang pengaruh antara 
satu variabel dengan variabel yang lain. Variabel yang memberi pengaruh 
dikelompokkan  sebagai  variabel  bebas  dan  variabel  yang  dipengaruhi 
dikelompokkan  sebagai  variabel  terikat.  Variabel  bebas  dalam  hal  ini 
disimbolkan  dengan  X  yaitu  penguasaan  konsep  aljabar  dan  variabel 
terikatnya  disimbolkan dengan Y  yaitu  kemampuan menyelesaikan soal-
soal bangun ruang. Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan 
dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  penelitian.  Dalam  merencanakan 
penelitian desain dimulai  dengan mengadakan penyelidikan dan evaluasi 
terhadap  penelitian  yang  sudah  dikerjakan  dan  diketahui  dalam 
memecahkan masalah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain 
one-shot case study (Sugiono, 2007: 110), sebagai berikut dengan pola:  X 
0.  Analisis Data. Uji Validitas menggunakan uji korelasi angka kasar dari 
karl-pearson,  Reliabilitas digunakan rumus  belah dua formula Sprearmn-
Brown  (ganjil-genap),  Indeks  Kesukaran,  Daya  Pembeda,  Uji  Normalitas 
dihitung dengan rumus uji Chi Kuadrat, Uji Homogenitas menggunakan uji 
F, Analisis Regresi, Uji Hipotesis menggunakan uji-t.

HASIL 
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Deskripsi Data

Data Hasil Tes Penguasaan Aljabar
Data  hasil  tes  penguasaan  konsep  aljabar  sebagai  variabel  X 

diperoleh melalui tes. Tes ini meliputi operasi-operasi aljabar diantaranya ; 
penjumlahan,  pengurangan,  perkalian  ,  pembagian  dan  pemangkatan 
dengan  bentuk  pilihan  ganda  sebanyak  20  butir  soal  dengan  tingkat 
kesukaran  yang  berbeda-beda.  Data  hasil  yang  diperoleh  dari  hasil  tes 
adalah  nilai  tertinggi  95,  nilai  terendah  40,  rentang  55,  batas  kelas  7, 
panjang kelas 8, rata-rata (mean) sebesar 73, variansi sebesar 149,59 dan 
simpangan baku sebesar 12,23. Data hasil  tes penguasaan aljabar yang 
diujikan kepada 40 orang siswa kelas VIII  sebagai sampel di  MTs Negeri 
Jalaksana Kabupaten Kuningan 

Tabel 1. Pengelompokkan Nilai Tes Penguasaan Konsep Aljabar

Nilai Kategori Frekuensi Prosentase (%)

86 – 100
71 –  85
61 – 70
50 – 60
< 50

Baik sekali
Baik

Sedang
Rendah

Rendah sekali

4
18
10
6
2

10
45
25
15

5

Jumlah 40 100

Data Hasil Tes Kemampuan Siswa Menyelesaikan Soal-soal Bangun Ruang
Data hasil  tes kemampuan siswa menyelesaikan soal-soal  bangun 

ruang sebagai  variabel  Y diperoleh melalui  tes.  Tes  ini  meliputi  bangun 
ruang kubus dan balok dengan bentuk pilihan ganda sebanyak 20 butir soal 
dengan tingkat kesukaran yang berbeda-beda. Data hasil  yang diperoleh 
dari hasil tes adalah  nilai tertinggi 90, nilai terendah 40, rentang 50, batas 
kelas  7,  panjang kelas 8,  rata-rata (mean)  sebesar  69,  variansi  sebesar 
179,13 dan simpangan baku sebesar 13,38.

Tabel 2. Pengelompokkan Nilai Tes  Kemampuan Menyelesaikan 
Soal-Soal Bangun Ruang

Nilai Kategori Frekuensi Prosentase (%)

86 – 100
71 –  85
61 – 70
50 – 60
< 50

Baik sekali
Baik

Sedang
Rendah

Rendah sekali

3
15
8

11
3

7,5
37,5
20

27,5
7,5

Jumlah 40 100
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Uji Normalitas 

Uji Normalitas Penguasaan Konsep Aljabar.  Berdasarkan hasil perhitungan 
uji  normalitas  pada variabel  X dalam hal ini  penguasaan konsep aljabar 
dengan menggunakan rumus Chi-Kuadrat diperoleh X2

hitung
 = 8,03 dan X2

tabel 

dengan  taraf  kepercayaan  95  % dan  dengan  derajat  kebebasan  (dk)  4 
adalah 9,488. Dengan demikian  X2

hitung
 <  X2

tabel
 atau 8,03 < 9,488 maka 

data sampel variabel X berdistribusi normal.

Uji  Normalitas  Kemampuan  Menyelesaikan  Soal-soal  Bangun  Ruang.  
Berdasarkan hasil perhitungan variabel Y dalam hal ini adalah kemampuan 
siswa dalam menyelesaikan soal-soal bangun ruang dengan menggunakan 
rumus  Chi-Kuadrat diperoleh  X2

hitung
 =  8,026  dan  X2

tabel  
dengan  taraf 

kepercayaan  95% dan  dengan  derajat  kebebasan  (dk)  4  adalah  9,488. 
Dengan demikian  X2

hitung
 <  X2

tabel
 atau 8,026 < 9,488 maka data sampel 

variabel Y berdistribusi normal.

Uji Homogenitas

Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas diperoleh F
hitung

 = 1,198 dan 
F

tabel
 untuk  taraf  nyata  á  =  5  %  dengan  Db  pembilang  =  39  dan  Db 

penyebut = 39 adalah 1,70 (dengan Interpolasi). Dengan demikian F
hitung

 < 
F

tabel  
atau 1,198 < 1,70,  maka kedua data  (tes  penguasaan  aljabar  dan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal bangun ruang) adalah 
homogen pada tingkat kepercayaan 95 %. Karena Varian-varian dari kedua 
variabel homogen maka analisis uji hipotesis dapat dilanjutkan.

Analisis Persamaan Garis Regresi

Persamaan  garis  regresi  untuk  variabel  X  dan  Y  yaitu:  bXaY +=
∧

. 
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh a = 7,27 dan b = 0,83, sehingga 

persamaan  regresi  yang  didapat  adalah  :  XY 83,027,7 +=
∧

.  Persamaan 
tersebut  mempunyai  arti:  Nilai  rata-rata  kemampuan  siswa  dalam 
mengerjakan  soal-soal  bangun  runag  (Y)  bertambah  atau  meningkat 
dengan  0,83  kali  nilai  penguasaan  konsep  aljabar  (X).  Persaman  garis 
regresi  yang  digunakan  untuk  meramalkan  apabila  variabel  bebasnya 
diketahui. 

Uji Keberartian  dan Kelinieran Regresi

Uji Keberartian dan kelinieran regresi digunakan untuk mengetahui apakah 
peubah-peubah independent atau dependen dan untuk mengetahui apakah 
regresi yang digunakan untuk menguji hipotesisnya linier atau non linier.

Tabel 3. Untuk Uji Keberartian Dan Kelinieran Regresi
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Sumber 
Variansi DK JK KT F

Total 40 193675 193675

Residu (a)
Regresi (b/a)
Residu

1
1

38

187005,63
3931,09
2738,28

187005,63
3931,09

72,06

54,55

Tuna Cocok
Kekeliruan

9
29

895,46
1842,82

99,49
63,55

1,57

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :
1) Harga F

hitung
 untuk uji independensi adalah 54,55 sedangkan 

F
tabel 

dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut 38 dengan taraf kesalahan 
5  % adalah  4,10.  Dengan  demikian  F

hitung
 >  F

tabel
 atau  54,55  > 4,10 

artinya hubungan antara variabel X dan Y tidak independent atau saling 
ketergantungan satu sama lain.

2) Harga  F
hitung

 untuk  uji  kelinieran  regresi  adalah  1,57 
sedangkan F

tabel
 dengan dk pembilang 9 dan dk penyebut  29 dengan 

taraf kesalahan 5 % adalah 2,22. Dengan demikian F
hitung

 < F
tabel

 atau 
1,57 < 2,22 artinya hipotesis model regresi linier diterima.

Koefisien Korelasi
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh koefisien korelasi r

xy
 = 0,769 dan 

korelasi  antara  variabel  X dan y  termasuk korelasi  kuat  karena terletak 
antara  0,70  –  0,90.  jadi  terdapat  hubungan  yang  tinggi  antara  konsep 
penguasaan aljabar dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-
soal bangun ruang.

Uji Hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Ho : 
Tidak ada pengaruh penguasaan aljabar terhadap kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan soal-soal bangun ruang. Ha :  Ada  pengaruh 
penguasaan  aljabar   terhadap  kemampuan  siswa  dalam  menyelesaikan 
soal-soal  bangun  ruang.  Untuk  menguji  hipotesis  dalam  penelitian  ini, 
digunakan koefisien korelasi product moment dengan uji t sebagai kriteria 
penolakan.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  korelasi  product  moment, 
diperoleh nilai r = 0,769, sehingga uji hipotesisnya dengan menggunakan 
uji-t diperoleh harga t

hitung
 = 7,41, sedangkan t

tabel
 dengan taraf nyata á = 5 

% dan derajat kebebasan 38 adalah 1,687. hal ini menunjukan bahwa t
hitung 

> t
tabel

 atau 7,41 > 1,687, maka berdasarkan kriteria Ho ditolak dan Ha 
diterima artinya signifikan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa variabel 
bebas  (X)  penguasaan  konsep  aljabar  ada  pengaruh  yang  signifikan 
terhadap variabel terikat (Y) kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-
soal  bangun  ruang.  Berdasarkan  pernyataan  di  atas  dapat  disimpulakn 
bahwa  penguasaan  konsep  aljabar  dapat  dijadikan  syarat  untuk 
menyelesaikan soal-soal bangun ruang.

PEMBAHASAN
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Dari  hasil  analisis  deskripsi  data  dapat  disimpulkan  bahwa  pada 
umumnya  siswa  yang  menguasai  konsep  aljabar,  mampu  pula 
menyelesaikan  soal-soal  bangun  ruang  tentang  kubus  dan  balok. 
Sebaliknya siswa yang kurang mampu menguasai konsep aljabar, kurang 
mampu pula  menyelesaikan  soal-soal  bangun  ruang  tentang  kubus  dan 
balok.  Hal  itu  bisa  dilihat  dari  hasil  tes  ternyata  siswa  yang  nilai  tes 
aljabarnya bagus, bagus pula nilai tes bangun ruangnya. Sebaliknya siswa 
yang kurang bagus nilai tes aljabarnya, maka nilai tes bangun ruangnya 
juga kurang bagus.

Selanjutnya  prosentase  pencapaian  indikator  tentang  penguasaan 
aljabar sesuai dengan KKM adalah sebesar 56%. dari 18 indikator tentang 
penguasaan aljabar terdapat 15 indikator yang telah memenuhi KKM yang 
dapat dicapai siswa yaitu indikator  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, dan 15. Sedangkan untuk indikator yang tidak memenuhi KKM ada 3 
indikator yaitu indikator 16, 17, dan 18. Dan untuk ketiga indikator yang 
masih belum memenuhi standar KKM, guru harus lebih memfokuskan lagi 
yaitu dengan memperbanyak contoh-contoh dan latihan-latihan.

Untuk prosentase pencapaian indikator kemampuan menyelesaikan 
soal-soal bangun ruang sesuai dengan KKM adalah sebesar 56%. dari 20 
indikator tentang kemampuan menyelesaikan soal bangun ruang terdapat 
17 indikator  yang telah memenuhi  KKM yang dapat  dicapai  siswa yaitu 
indikator   1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  14,  15,  17,  18,  19,  dan 20.  
Sedangkan untuk indikator yang tidak memenuhi KKM ada 3 indikator yaitu 
indikator  12,  13,  dan 20.  Dan untuk  ketiga indikator  yang masih belum 
memenuhi standar KKM, guru harus lebih memfokuskan lagi yaitu dengan 
memperbanyak contoh-contoh dan latihan-latihan.

Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan  ada  pengaruh 
yang  signifikan  antara  penguasaan  aljabar  terhadap  kemampuan  siswa 
dalam  menyelesaikan  soal-soal  bangun  ruang.  Besarnya  pengaruh 
penguasaan  konsep  aljabar  terhadap  kemampuan  siswa  dalam 
menyelesaikan soal-soal bangun ruang di MTs Negeri Jalaksana Kabupaten 
Kuningan adalah sebesar 59%, ini menunjukan bahwa penguasaan  aljabar 
mempengaruhi lebih dari setengahnya terhadap kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan soal-soal bangun ruang, sedangkan untuk sisanya sebesar 
41% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Apabila hasil  penelitian ini dihubungkan kembali  dengan landasan 
teoritis,  (pendapat  Ruseffendi),  maka  hasil  penelitian  ini  mendukung 
landasan  teori  yang  telah  dikemukakan  didepan.  Bahwa  penguasaan 
aljabar merupakan salah satu prasyarat untuk mempelajari materi bangun 
ruang.

KESIMPULAN 

Berdasarkan  hasil  analisis  data  dari  kedua  variabel  yang  telah 
diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Penguasaan  aljabar  pada  siswa  kelas  VIII  MTs  Negeri  Jalaksana 

Kabupaten Kuningan dikategorikan baik dengan rata-rata 73, sedangkan 
rata-rata  prosentase  pencapaian  indikatornya  72,92  %  yang  artinya 
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sebagian besar siswa mencapai indikator-indikator penguasaan aljabar.
2. Kemampuan siswa menyelesaikan soal-soal bangun ruang kelas VIII 

MTs Negeri  Jalaksana Kabupaten Kuningan dikategorikan baik dengan 
rata-rata 69, sedangkan rata-rata prosentase pencapain indikatornya 68 
%  yang  artinya  sebagian  besar  siswa  mencapai  indikator-indikator 
penguasaan bangun datar.

3. Terdapat  pengaruh  antara  penguasaan  konsep  aljabar  terhadap 
kemampuan  siswa  menyelesaikan  soal-soal  bangun  ruang.  Besarnya 
pengaruh  penguasaan  konsep  alajabar  terhadap  kemampuan  siswa 
menyelesaikan soal-soal bangun ruang sebesar 59 % yang ditunjukkan 
dengan besarnya koefisien determinasi  KD = 59 %. Dengan kata lain 
bahwa penguasaan konsep aljabar memberikan kontribusi sebesar 59 % 
terhadap kemampuan siswa menyelesaikan soal-soal bangun ruang.
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