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Belajar  adalah proses perubahan tingkah laku melalui  pengalaman. Pengalaman itu  dapat  
berupa pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung. Pengalaman langsung adalah  
pengalaman yang  diperoleh  melalui  aktivitas  sendiri  pada  situasi  yang  sebenarnya.  Pada  
kenyataannya tidak semua bahan pelajaran dapat disajikan secara langsung.  Pada proses  
pembelajaran  matematika  kebanyakan  siswa  kesulitan  dalam  memahami  dan  mengingat  
konsep  matematika.  Sehingga menyebabkan  kurangnya  motivasi  dan  minat  belajar  siswa  
dalam  matematika.  Untuk  itu  guru  perlu  menggunakan  media  pembelajaran  dalam  
menyampaikan materi agar interaksi antara guru dan siswa berlangsung dengan baik. Tujuan  
penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  seberapa  besar  hasil  belajar  matematika  siswa  
sebelum dan sesudah menggunakan alat peraga lingkaran. Serta untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh penggunaan alat peraga lingkaran terhadap hasil belajar matematika siswa.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Sedangkan teknik  
pengumpulan datanya menggunakan  teknik  observasi,  wawancara,   angket,  dan  tes  hasil  
belajar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas VIII SMPN 1 Sindangagung  
Kuningan yang berjumlah 240 siswa pada tahun pelajaran 2009/2010. Setelah data diperoleh  
kemudian  data  dianalisis  dengan  analisis  data  berupa  uji  normalitas,  uji  homogenitas,  
kelinieran regresi, uji korelasi dan uji hipotesis. Hasil penelitian yang diperoleh, hasil belajar  
matematika  siswa yang sebelum  menggunakan alat  peraga lingkaran  diperoleh  rata-rata  
44.7. Sedangkan hasil belajar matematika siswa sesudah menggunakan alat peraga diperoleh  
rata-rata 74.5. respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan alat  

peraga  lingkaran  diperoleh  rata-rata  angket  sebesar  64.5.  Dengan  62.0=xyr  berarti  

bahwa belajar  matematika  dengan menggunakan alat  peraga lingkaran berhubungan erat  
(kuat) dengan hasil belajar. Dengan koefisien penentu sebesar 38 %. Adapun pengaruhnya  

pada uji t diperoleh =hitungt  5.29 dan =tabelt 1.6866 ternyata tabelhitung tt >  berarti ada 

pengaruh yang signifikan antara  penggunaan alat peraga lingkaran terhadap hasil belajatr  
matematika siswa kelas VIII  SMPN  1 Sindangagung-Kuningan. Adapun  persamaan regresi  
yang diperoleh adalah Y = 33.61 + 0.64 X  menunjukan bahwa jika penggunaan alat peraga  
tersebut naik, maka hasil belajar pun akan baik. Dengan kata lain jika penggunaan alat peraga  
lingkaran naik satu satuan maka hasil belajar pun akan mengalami peningkatan sebesar 0.64  
satuan.

Kata Kunci : alat peraga, luas lingkaran, keleiling lingkaran.

Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  khususnya  teknologi 
informasi,  sangat  berpengaruh  terhadap  penyusunan  dan  implementasi 
strategi  pembelajaran.  Melalui  kemajuan  tersebut  para  guru  dapat 
menggunakan  berbagai  media  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  tujuan 
pembelajaran. Dengan menggunakan media komunikasi bukan saja dapat 
mempermudah dan mengefektifkan proses pembelajaran, akan tetapi juga 
bisa membuat proses pembelajaran lebih menarik.

Proses  pembelajaran  merupakan  proses  komunikasi.  Dalam  suatu 
proses  komunikasi  selalu  melibatkan  tiga  komponen  pokok,  yaitu 
komponen pengiriman pesan (guru),  komponen penerima pesan (siswa), 
dan komponen pesan itu sendiri  yang biasanya berupa materi pelajaran. 
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Kadang-kadang dalam proses pembelajaran terjadi kegagalan komunikasi. 
Artinya, materi pelajaran atau pesan yang disampaikan guru tidak dapat 
diterima oleh siswa dengan optimal, artinya tidak seluruh materi pelajaran 
dapat  dipahami  dengan  baik  oleh  siswa;  lebih  parah lagi  siswa sebagai 
penerima  pesan  salah  menangkap  isi  pesan  yang  disampaikan.  Untuk 
menghindari semua itu, maka guru dapat menyusun strategi pembelajaran 
dengan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar.

Melalui  media  pembelajaran,  guru  dapat  menyajikan  bahan 
pembelajaran  yang  bersifat  abstrak  menjadi  konkret,  sehingga  mudah 
dipahami  dan  dapat  menghilangkan  verbalisme.  Selain  itu,  media 
pembelajaran juga bisa membantu menampilkan objek yang terlalu besar 
yang tidak mungkin dapat ditampilkan di dalam kelas, atau menampilkan 
objek  yang  terlalu  kecil  yang  sulit  dilihat  dengan  menggunakan  mata 
telanjang. (Wina Sanjaya, 2008:162-176)

Dalam  mengajarkan  matematika  modern  kita  harus  berusaha  agar 
anak-anak itu lebih banyak mengerti dan mengikuti pelajaran matematika 
dengan gembira, sehingga minatnya dalam matematika akan lebih besar. 
Anak-anak akan lebih besar minatnya dalam matematika bila pelajaran itu 
disajikan  dengan  baik  dan  menarik.  Dengan  dipergunakan  alat  peraga 
maka anak-anak akan lebih tertarik dalam matematika. 

Tidak  sedikit  anak-anak  yang  daya  tiliknya  kurang.  Mereka  sukar 
membayangkan bentuk-bentuk geometri terutama bentuk geometri ruang. 
Hal  ini  dapat  kita  sadari,  sebab  selain  daripada  bakat  dan  kemampuan 
yang dimiliki oleh anak-anak, secara gradual kemampuan belajar melalui 
telinga,  mata,  dan gerak itu  berbeda-beda.  Alat  peraga ini  akan sangat 
membantu  anak-anak  yang  daya  tilik  ruangnya  (tanpa  benda  real)  dan 
belajar  melalui  telinganya kurang.  Mereka yang demikian itu  akan lebih 
berhasil  belajarnya  bila  melalui  gambar  dan  benda-benda  realnya 
(Ruseffendi 1995 : 383)

Setiap proses belajar dan mengajar ditandai dengan adanya beberapa 
unsur antara lain:  tujuan,  bahan, metode dan alat, serta evaluasi. Unsur 
metode dan alat merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan dari unsur 
lainnya  yang  berfungsi  sebagai  cara  atau  teknik  untuk  mengantarkan 
bahan  pelajaran  agar  sampai  kepada  tujuan.  Dalam  pencapaian  tujuan 
tersebut,  peranan alat bantu atau alat peraga memegang peranan yang 
penting sebab dengan mudah dipahami oleh siswa. (Nana Sudjana, 2005 : 
99)

Memilih media yang akan digunakan harus  berdasarkan maksud dan 
tujuan  pemilihan  yang  jelas.  Apakah  pemilihan  media  itu  untuk 
pembelajaran (siswa belajar), untuk informasi yang bersifat umum, ataukah 
yang  sekedar  hiburan  saja  mengisi  waktu  kosong?  Lebih  spesifik  lagi, 
apakah  utnuk  pengajaran  kelompok  atau  pengajaran  individual,  apakah 
untuk sasaran  tertentu seperti anak TK, SD, SMP, SMA, tuna rungu, tuna 
netra,  masyarakat  pedesaan  ataukah  masyarakat  perkotaan.  Tujuan 
pemilihan  ini  berkaitan  dengan  kemampuan  berbagai  media.  Selain  itu 
setiap  media  mempunyai  karakteristik  tertentu,  baik  dilihat  dari  segi 
kemampuannya,  cara  pembuatannya,  maupun  cara  penggunaannya. 
Memahami  karakteristik   berbagai  media  pengajaran  merupakan 
kemampuan  dasar  yang  harus  dimiliki  guru  dalam  kaitannya  dengan 
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keterampilan  pemilihan  media  pengajaran.  Disamping  itu  memberikan 
kemungkinan  kepada  guru  untuk  menggunakan  berbagai  jenis  media 
pengajaran  secara  bervariasi.  Sedangkan  apabila  kurang  memahami 
karakteristik media tersebut guru akan dihadapkan kepada kesulitan dan 
cenderung bersikap spekulatif. (Syaiful Bahri Djamarah. 1997 : 143-144)

Setelah  melakukan  studi  pendahuluan  di  SMPN  1  Sindangagung 
Kuningan, ternyata matematika termasuk pelajaran yang tidak disenangi 
siswa.  Dalam  proses  pembelajaran  seperti  materi  lingkaran  khususnya 
keliling  dan  luas  belum pernah  menggunakan  alat  peraga.  Berdasarkan 
alasan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “PENGARUH 
PENGGUNAAN ALAT PERAGA LINGKARAN TERHADAP HASIL BELAJAR 
SISWA  KELAS  VIII  PADA  PEMBELAJARAN  KELILING  DAN  LUAS 
LINGKARAN”. Adapun Pertanyaan Penelitian sebagai berikut :
1. Seberapa  besar  hasil  belajar  siswa  kelas  VIII  E 

sebelum menggunakan alat peraga lingkaran?
2. Seberapa  besar  hasil  belajar  siswa  kelas  VIII  E 

sesudah menggunakan alat peraga lingkaran?
3. Seberapa  besar  pengaruh  penggunaan  alat  peraga 

lingkaran terhadap hasil belajar siswa?
 Sedangkan Tujuan Penelitian adalah : 
a. Untuk mengetahui seberapa besar hasil belajar siswa kelas VIII E 

sebelum menggunakan alat peraga lingkaran..
b. Untuk mengetahui seberapa besar hasil belajar siswa kelas VIII E 

sesudah menggunakan alat peraga lingkaran.
c. Untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  penggunaan  alat 

peraga lingkaran terhadap hasil belajar siswa

MATERI DAN METODE

Sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 
1 Sindangagung Kuningan yang berjumlah 240 siswa pada tahun pelajaran 
2009/2010.  Adapun  pengambilan  kelas  VIII  dikarenakan  pokok  bahasan 
keliling dan luas lingkaran diajarkan di kelas tersebut. Adapun yang diteliti 
secara acak atau random adalah kelasnya bukan siswanya karena kelasnya 
homogen  (berada  pada  tingkatan  yang  sama).  Sehingga  peneliti 
mengambil acak dari 6 kelas terambil 1 kelas menjadi sampel penelitian 
yaitu kelas VIII E sebanyak 40 siswa.

Teknik  Eksperimen.  Validitas  rumus  Pearson  Product  Moment, 
Reliabilitas Metode  Kuder  Richardson-20  (KR-20),  Indeks  Kesukaran, 
Daya  Pembeda.  Desain  yang  digunakan  peneliti  dalam  penelitian  ini 
adalah desain pretest dan post test group. Dengan pola : 

1O  = nilai pretest (sebelum diberi diklat)

2O  = nilai posttest (sesudah diberi diklat)    

Uji  normalitas  data  pengujian  yang  dinamakan  pengujian  2x (chi-
kuadrat). Uji  homogenitas,  Dalam  menguji  homogenitas  peneliti 
menggunakan  cara  membagi  varian  terbesar  dengan  yang  terkecil. 
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Mencari  koefisien  korelasi.  Mencari  Koefisien  Determinasi.  Uji 
Hipotesis. Analisis Regresi

HASIL 

Deskripsi Data Penelitian
Penggunaan Alat Peraga Lingkaran.

1. Pengaruh Penggunaan Alat Peraga Lingkaran Terhadap Hasil 
Belajar Matematika. Hasil angket pengaruh  alat peraga lingkaran 
menunjukan  rata-rata  20.1  %  menjawab  sangat  setuju,  21.75  % 
menjawab  setuju,  21.625  %  menjawab  ragu-ragu,  25.66  % 
menjawab tidak setuju dan 10.625 % sangat tidak setuju.

2. Data Hasil Tes Belajar Siswa. Dari data di atas dapat diketahui 
besar  nilai  rata-rata  yaitu  74.5  dengan  cara  membagi 

∑ = 2980ii xf  dengan jumlah sampel yaitu 40 dan mendapatkan 

simpangan baku sebesar 12.649
3. Data Hasil Tes Konsep Keliling dan Luas Lingkaran

Setelah  peneliti  bereksperimen  menggunakan  alat  peraga 
lingkaran  untuk  menjelaskan  materi  tentang  keliling  dan  luas 
lingkaran kepada siswa kelas VIII SMPN 1 Sindangagung Kuningan, 
diperoleh data sebagai berikut :  Untuk hasil  perhitungan tes awal 
untuk  kelas  eksperimen  diperoleh  skor  tertinggi  67  dan  skor 
terendah 27 dengan nilai rata-rata sebesar 44.7.  Sedangkan untuk 
hasil  perhitungan  tes  akhir  diperoleh  skor  tertinggi  93  dan  skor 
terendah 53 dengan nilai  rata-rata sebesar  74.5.  Sehingga dapat 
disimpulkan  bahwa  rata-rata  hasil  belajar  siswa  setelah 
menggunakan  alat  peraga  lebih  baik  daripada  rata-rata  siswa 
sebelum menggunakan alat peraga.

Tes Awal Kelas VIII E

Uji Normalitas 
Hasil Analisis Normalitas

Kelas Eksperimen Rata-Rata Simpangan Baku
Sebelum 

Eksperimen
Sesudah 

Eksperimen

44.7
74.5

11.409
12.649

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh harga-harga  2
hitungX  dan  2

tabelX  

seperti tercantum pada tabel berikut ini :

Harga Chi Kuadrat 

Kelompok Sampel 2
hitungX 2

tabelX
Sebelum 

Eksperimen
7.77

5.689
11.070
11.070
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Sesudah 
Eksperimen

Tabel  di  atas menunjukan bahwa taraf  signifikansi  0.05,  dk 5 untuk 

kelas  eksperimen  diperoleh  22
tabelhitung XX ≤ .  Untuk  masing-masing 

diperoleh  harga  2
tabelx  adalah  11.070  dan  2

hitungx  untuk  kelas  VIII  E 

sebelum eksperimen adalah 7.77 2
hitungx  setelah eksperimen adalah 5.689. 

Sedangkan  Berdasarkan  kriteia  uji  maka  aH  diterima  sehingga  dapat 
disimpulkan  bahwa  data  tes  awal  sebelum  dan  sesudah  eksperimen 
berdistribusi normal. 

Uji Homogenitas
Harga-Harga Untuk Uji Homogenitas Tes Awal dan Tes 

Akhir

Kelompok 
Sampel

Varians
hitungF tabelF

Sebelum 
Eksperimen

Sesudah 
Eksperimen

11.409
12.649

1.11
1.11

1.725
1.725

Berdasakan tabel diperoleh harga  hitungF  adalah 1.11, sedangkan harga 

tabelF  adalah 1.725, maka  tabelhitung FF ≤ . Jadi dapat diambil kesimpulan 
bahwa  ada  perbedaan  varians  antara  kedua  sampel  pada  tes  awal 
( homogen ) dan tes akhir.  Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 
lampiran halaman 116.

Analisis Data Tes Angket

Uji  Normalitas.  Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  angket  di  kelas 
eksperimen diperoleh rata-rata 64.5 dan simpangan baku 10.19. Selain itu 

diperoleh juga harga  2
hitungX  = 9.451 dan 2

tabelX  = 11.070 dengan taraf 

signifikan 0.05 dan dk = 5 diperoleh  22
tabelhitung XX ≤ . Berdasarkan kriteria 

uji  maka  aH  diterima sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  data  angket 
berdistribusi normal. 

Uji Homogenitas
Harga-Harga Untuk Uji Homogenitas Angket dan Tes 

Akhir

Data Tes Varians
hitungF tabelF

Angket 10.19 1.24 1.725
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Hasil Belajar (post-
test)

12.649 1.24 1.725

Berdasakan tabel diperoleh harga  hitungF  adalah 1.24, sedangkan harga 

tabelF  adalah 1.725. maka  tabelhitung FF ≤ . Jadi dapat diambil kesimpulan 
bahwa ada perbedaan varians antara kedua sampel ( homogen ). 

Uji Korelasi 
Dalam  uji  korelasi  digunakan  rumus  product  moment  yaitu  didapat 
koefisien korelasi sebesar 0.62. Hal ini dapat disimpulkan menurut Riduwan 
(2009:138),  bahwa koefisien korelasi  termasuk dalam korelasi  kuat.  Dan 
didapat koefisien penentu (KP) sebesar 38 % yang dapat diartikan bahwa 
pengaruh  penggunaan  alat  peraga  lingkaran  dalam  memahami  materi 
keliling dan luas lingkaran terhadap hasil belajar siswa serta sisanya 62 % 
dipengaruhi oleh faktor lain. 

Uji Hipotesis
Berdasarkan  hasil  perhitungan  hipotesis  hitungt  adalah   5.29  dan  tabelt  

adalah 1.6866. Hal ini menunjukan bahwa tabelhiutng tt >  maka berdasarkan 

kriteria uji  0H  ditolak  dan  aH  diterima,  artinya bahwa ada pengaruh 
yang signifikan antara  penggunaan alat  peraga lingkaran terhadap hasil 
belajar  matematika  siswa  kelas  VIII  SMPN  1  Sindangagung  –  Kuningan. 
Perhitungan selengkapnya disajikan dalam lampiran halaman 127.

Uji Kelinieran Regresi 
Berdasarkan  hasil  perhitungan  F  diperoleh  nilai  uji  kelinieran  didapat 

hitungF  yaitu  0.61  dan  tabelF  yaitu  2.26.  Karena  tabelhitung FF <  maka 
dapat  disimpulkan  bahwa  metode  regresi  Y  terhadap  X  berpola  linier, 
dengan persamaan regresi Y = 33.61 + 0.64 X. Perhitungan selengkapnya 
disajikan dalam lampiran halaman 128.

PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  eksperimen  di  mana 

peneliti  terlihat  langsung  dalam  proses  belajar  mengajar  dengan 
menggunakan  alat  peraga  lingkaran  yang  terbuat  dari  kertas 
karton.pembelajaran dengan menggunakan alat peraga ini memberikan 
pengalaman  baru  bagi  para  siswa,  karena  dengan  penggunaan  alat 
peraga ini  dapat  meningkatkan  motivasi  belajar  siswa,  menimbulkan 
rasa  senang,  menghilangkan  kejenuhan  apalagi  kebanyakan  siswa 
kurang suka akan pelajaran matematika.

Berdasarkan  hasil  analisis  data  di  atas,  penggunaan  alat 
peraga lingkaran pada pelajaran matematika khususnya materi tentang 
keliling dan luas lingkaran menunjukan kategori cukup. Hal ini diperoleh 
dari skor rata-rata hasil tes awal dari 40 siswa yaitu 44.7 sedangkan tes 
akhir diperoleh rata-rata 74.5.
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Berdasarkna  hasil  uji  hipotesis  terhadap  40  siswa  diperoleh 

hitungt  = 5.29 dan  tabelt  = 1.6866, karena  tabelhiutng tt >  maka dapat 
disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan 
alat peraga lingkaran terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII 
SMPN  1  Sindangagung.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  pengaruh 
penggunaan alat peraga lingkaran terhadap hasil  belajar matematika 
siswa sebesar 38 %, sedangkan sisanya 62 % dipengaruhi oleh faktor 
lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan  tujuan  penelitian  yang  dilakukan  penulis  sesuai 
dengan  hasil  pembahasan  serta  pengujian  hipotesis,  maka  penulis 
mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Hasil  belajar  matematika  siswa  kelas  VIII  SMPN  1  Sindangagung  – 

Kuningan sebelum menggunakan alat peraga lingkaran memperoleh 
skor rata-rata 44.7 dari 40 siswa.

2. Hasil  belajar  siswa  dikelas  VIII  SMPN  1  Sindangagung  –  Kuningan 
menunjukan kategori baik, karena dapat meningkatkan hasil  belajar 
siswa pada mata pelajaran matematika. Berdasarkan hasil penelitian, 
diperoleh skor rata-rata 74.5 dari 40 siswa.

3. Pengaruh penggunaan alat peraga lingkaran dapat memahami materi 
keliling dan luas lingkaran terhadap belajar siswa di kelas VIII SMPN 1 
Sindangagung – Kuningan menunjukan pengaruh yang kuat,  hal  ini 
berdasarkan koefisien korelasi data hasil tes akhir hasil belajar siswa 
pada pelajaran matematika  adalah  xyr  = 0.62 Untuk  uji  hipotesis 
dilakukan uji t dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang dilakukan 
dengan  pasangan  hipotesis  nol.  Kriteria  pengujiannya  adalah 

tabelhitung tt ≥  0H  ditolak  dan  aH  diterima  jika  tabelhitung tt ≤  0H  

diterima dan aH  ditolak. Di mana diperoleh hitungt  = 5.29 dan tabelt  

= 1.6866. dengan demikian dapat dilihat bahwa  tabelhitung tt ≥  maka 

berdasarkan kriteria uji 0H  ditolak dan aH  diterima. Artinya bahwa 
ada  pengaruh  yang  signifikan  antara  penggunaan  alat  peraga 
lingkaran terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 1 
Sindangagung – Kuningan.  Berdasarkan hasil  perhitungan pengaruh 
penggunaan alat peraga lingkaran terhadap hasil belajar matematika 
siswa sebesar 38 %, sedangkan sisanya 62 % dipengaruhi faktor lain.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, Nuniek Avianti. 2008. Mudah Belajar Matematika untuk Kelas 8 
SMP/MTs. .Jakarta : .Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 
Nasional.

Ahmadi, Abu. 1997. Strategi Belajar Mengajar. Bandung : Pustaka Setia
Arikunto, Suharsimi. 2006.Prosedur Penelitian.. Jakarta :Rineka Cipta..
                                   2008. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : 

Bumi Aksara

Pengaruh Penggunaan Alat …. (Indah N ursuprianah dan Aan Ani) | 79 



Arsyad, Azhar. 2009. Media Pembelajaran. Jakarta. Rajawali Press.
Buchori dkk. Jenius Matematika  2 untuk SMP/MTts kelas 8. Semarang 

: Aneka Ilmu. 
Djamarah,  Syaiful  Bahri.  1997.  Strategi  Belajar  Mengajar.  Jakarta  : 

Rineka Cipta.
Negoro, ST dkk. 2005. Ensiklopedia Matematika. Bogor Selatan : Ghalia 

Indonesia.
Riduwan. 2008. Dasar-Dasar Statistika. Bandung : Alfabet.

 2009.  Belajar Mudah Penelitian untuk Guru Karyawan dan 

Peneliti Pemula. Bandung : Alfabet.
Ruseffendi. 1995. Dasar-dasar Matematika Modern dan Kontemporer. 

Bandung : Tarsito.
Sadiman,  Arief.  S.  2003.  Media  Pendidikan.  Jakarta  ;Raja  Grafindo 

Persada
Sanjaya, Wina. 2008. Strategi Pembelajaran. Jakarta : Kencana
Subana. 2005. Dasar-dasar Penelitian ilmiah. Bandung : Pustaka Setia.
Surapranata,  Sumarna.  2004.  Analisis  Validitas  Reliabilitas  dan 

Interpretasi  Hasil  Tes Implementasi  Kurikulum 2004. 
Bandung : Remaja Rosdakarya.

Sudjana. 2002. Metode Statistika. Bandung : Tarsito
Sudjana, Nana. 2005. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung : 

Sinar Baru Algesindo.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta.
Sukmadinata,  Nana  Syaodih.  2003.  Landasan  Psikologi  Proses 

Pendidikan.. Bandung : Remaja Rosdakarya.
Usman,  Uzer.  1995.  Menjadi  Guru  Profesional.  Bandung  :  Remaja 
Rosdakarya

80 | EduMa, Vol. 2, No. 1, Juni 2010:73– 80


