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ABSTRAK 

Belajar merupakan kegiatan bagi setiap orang, dalam kegiatan belajar terjadi proses berpikir yang 

melibatkan kegiatan mental berupa penyusunan hubungan informasi yang diterima sehingga timbul 

pemahaman dan penguasaan materi, untuk mendapatkan pemahaman dan penguasaan yang 

efektif tidak terlepas dari bagaimana pendidik mampu menggunakan metode mengajar. Oleh 

karena itu peneliti mencoba mengadakan penelitian menggunakan metode ekspositori dan metode 

demonstrasi pada siswa SLTPI Mazroatul Ulum Ciledug pada pokok bahasan bilangan bulat. 

Kata kunci: metode ekspositori, metode demonstrasi 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang sempurna, untuk dijasikan 

khalifah di muka bumi ini. Karena manusia diberikan berbagai kelebihan, di antaranya 

adalah akal. Dengan akal manusia dapat berpikir lebih maju dan berkembang untuk 

menjaga apa yang ada di alam ini. Ketika manusia dilahirkan ia tidak mengetahui apa-apa 

tentang diri dan lingkungannya. Kemudian sedikit demi sedikit manusia mengenal dan 

mengetahuinya. Mengenal dan mengetahuinya manusia itu bias kita sebut sebagai belajar 

secara umum. Menurut Hilgard “belajar adalah proses yang melahirkan atau mengubah 

suatu kejadian melalui jalan Latihan (apakah dalam laboratorium atau dalam lingkungan 

alamiah) yang dibedakan dari perubahan-perubahan oleh factor-faktor yang tidak termasuk 

latihan” 

Pada saat ini pendidikan merupakan hal yang sangat penting peranannya untuk 

menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Melalui pendidikan, ilmu 

pengetahuan teknologi, norma-norma dan nilai-nilai budaya suatu bangsa dapat dipelihara 

dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kehidupan manusia tidak terlepas 

dari sumbangan yang diberikan oleh pendidikan. Manusia memerlukan bekal kemampuan 

jasmani dan rohani untuk dapat menyesuaikan diri terhadap masalah-masalah dan tuntunan 

hidupnya. Bekal kemampuan tersebut diberikan oleh pendidikan. Menurut Nana Sudjana 

“pendidikan adalah upaya manusia memanusiakan manusia” upaya ini pada dasarnya adalah 

upaya mengembangkan kemampuan/potensi individu sehingga bias hidup optimal.  

Pendidikan sekolah merupakan pendidikan formal, dimana pendidikan sekolah 

merupakan pendidikan resmi, dalam arti terikat oleh peraturan-peraturan tertentu yang 

harus diketahui dan dilaksanakan. Peraturan-peraturan tertentu itu disesuaikan dengan 

perundang-undangan yang berlaku atau diberlakukan untuk itu. 

Salah satu bidang studi yang diajarkan di sekolah adalah matematika. Matematika 

mempunyai peranan yang besar dalam pendidikan, selain untuk mempelajari ilmu 
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pengetahuan, matematika juga berguna dalam membentuk kepribadian seseorang. 

Berkaitan dengan hal tersebut Herman Maier menyatakan “matematika demikianlah 

dikatakan tidak mengenai benda pemikiran tertentu yang mungkin menarik perhatian 

sesorang dan yang lain tidak; matematika lebih-lebih menyngkut pikiran itu sendiri, karena 

itu pelajaran matematik tidak hanya diberikan dalam pendidikan tertentu yang bersangkutan 

dengan pekerjaan di kemudian hari, melainkan juga dalam rangka pembentukan 

kepribadian, matematika mempunyai arti penting. 

Matematika merupakan mata pelajaran pokok yang diajarkan di sekolah. Menurut 

ET Russefendi “matematika adalah ratunya ilmu (mathematic’s is the queen of the science) 

maksudnya antara lain adalah bahwa matematika itu tidak bergantung kepada bidang studi 

lain” begitu pentingnya matematika maka pengajaran matematika telah dimulai dari pra 

sekolah, seperti taman kanak-kanak, sekolah dasar sampai sekolah menengah tingkat atas 

bahkan pada sebagian besar perguruan tinggi. 

Akan tetapi, sampai saat ini banyak yang mengatakan bahwa matematika 

merupakan pelajaran yang sulit dipahami dan sulit dimengerti. Dan tidak jarang seorang 

siswa mempunyai kesan bahwa umumnya guru matematika itu galak dan bermuka seram, 

guru matematika hanya mengajar untuk dirinya sendiri; bukan untuk mengajar siswanya. 

Dari anggapan-anggapan demikian seorang guru matematika harus menyadari bahwa 

mengajar matematika merupakan suatu kegiatan pengajaran agar peserta didiknya belajar 

untuk mendapatkan matematika, yaitu kemampuan, keterampilan, dan sikap tentang 

matematika. Kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dipilih pengajar itu harus relevan 

dengan tujuan belajar dan disesuaikan dengan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik. 

Semua ini harus dilakukan agar terjadi interaksi dan interaksi akan terjadi bila menggunakan 

cara yang cocok yang disebut metode mengajar matematika. 

Metode mengajar dapat digunakan pengajar matematika bergantung kepada siapa 

yang mengajar. Menurut Herman Hudojo metode mengajar matematika adalah: “suatu cara 

atau teknik mengajar matematika yang disusun secara sistematik dan logic ditinjau dari segi 

hakekat matematika dan segi psikologiknya”. Sebagai seorang guru hendaknya dapat 

menggunakan metode mengajar yang tepat dan mengerti serta memahami kekurangan dan 

kelebihan dari masing-masing metode mengajar. Beberapa metode mengajar di antaranya 

adalah: metode ceramah, metode pemberian tugas, metode eksperimen, metode 

demonstrasi, metode tanya jawab dan lain-lain. 

Dari uraian di atas peneliti ingin membandingkan hasil belajar matematika 

menggunakan metode ekspositori dengan metode demonstrasi pada siswa SLTPI Mazroatul 

Ulum Ciledug. Metode ekspositori adalah suatu metode mengajar yang mempunyai ciri: 

definisi dan teorema disajikan pengajar, contoh-contoh soal diberikan dan dikerjakan 

pengajar dan kemudian latihan soal-soal. Metode demonstrasi adalah cara penyajian bahan 

pelajaran dengan memeragakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi 

atau benda tertentu yang sedang dipelajar, baik sebenarnya atau tiruan, yang disertai 

dengan penjelasan lisan. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Matematika 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang sudah diperkenalkan kepada anak 

sejak dini. Pada lembaga formal matematika sudah dijadikan matapelajaran sejak tingkat 

sekolah taman kanak-kanak sampai pada sebagian besar perguruan tinggi. Namun banyak 

orang yang tidak mengetahui apa sebenarnya hakikat matematika.  

Istilah mathematic (Inggris), mathematic (Jerman), mathematique (Perancis) 

matematica (Italia), matematicesqi (Rusia), atau mathematick/wiskunde (Belanda) berasal 

dari perkataan latin mathematica, yang mulanya diambil dari perkataan Yunani, 

mathematike yang berarti “relating to learning”. Perkataan itu mempunyai akar kata 

mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu (knowledge, science). Perkataan matematika 

berhubungan pula sangat erat dengan sebuah kata lainnya yang serupa, yaitu methenein 

yang mengandung arti belajar (berpikir). 

Jadi berdasarkan etimologis menurut Elea Tinggih (1972) yang dikutip oleh 

Suherman perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar. 

Namun menurut istilah sampai saat ini belum ada kesepakatan yang bulat para ahli 

matematika, apa matematika itu. Berikut ini pendapat para ahli mengenai pengertian 

matematika: 

1. Menurut A. H. Nasution istilah matematika berasal dari Yunani, dari kata “mathein atau 

methenein yang artinya mempelajari 

2. Reys dkk (1984) dalam bukunya “helping children learn mathematics” yang dikutip oleh 

Russefendi menyatakan bahwa matematika itu adalah telaah tentang pola dan hubungan 

suatu pola berpikir, suaru seni, suatu bahasa, dan suatu alat 

3. Jujun S. Sumantri mengatakan “metematika adalah bahasa yang mengembangkan 

serangkaian makna dan pernyataan yang ingin kita sampaikan 

4. Jhonson dan Risisng (1972) dalam bukunya yang dikutip oleh Eman Suherman 

menyatakan bahwa “matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, 

pembuktian yang logic, matematika adalah bahasa yang menggunakan istilah yang 

didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat, representasinya dengan symbol dan 

padat, lebih berupa bahasa symbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. 

5. Dalam bukunya Herman Hudojo mengatakan bahwa matematika berkenaan dengan ide-

ide/konsep-konsep abstrak yang tersusun secara hirarkis dan penalaran yang deduktif 

Dari definisi-definisi di atas maka diperoleh gambaran pengertian tentang 

matematika. Dengan menggabungkan pengertian dan definisi-definisi tersebut, dapat 

disimpulakn bahwa matematika berkenaan dengan ide-ide (gagasan-gagasan), struktur-

struktur dan hubungan-hubungan yang diatur secara logic sehingga matematika berkaitang 

dengan konsep-konsep abstrak. Suatu kebenaran matematika dikembangkan berdasarkan 

atas alasan logic dengan menggunakan pembuktian. 

Pengertian Hasil Belajar 

Belajar merupakan kegiatan bagi setiap orang. Pengetahuan keterampilan, 

kebebasan, kegemaran dan sikap seseorang terbentuk, dimodifikasi dan berkembang 
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disebabkan belajar. Karena itu seseorang dikatakan belajar, bila dapat diasumsikan dalam 

diri orang itu terjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu proses kegiatan yang 

mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku. 

Menurut Alisuf Sabri (1995) belajar adalah proses perubahan tingkah laku sebagai 

akibat pengalaman atau latihan. Perubahan akibat tingkah laku itu dapat memperoleh 

perilaku yang baru atau memperbaiki/meningkatkan perilaku yang sudah ada, dapat berupa 

perilaku yang baik (positif) atau perilaku yang buruk (negative). 

Dalam melakukan kegiatan belajar, terjadi proses berpikir yang melibatkan kegiatan 

mental. Dalam kegiatan mental terjadi penyusunan hubungan informasi-informasi yang 

diterima sehingga timbul suatu pemahaman dan penguasaan terhadap materi yang 

diberikan. Pemahaman dan penguasaan ini disebut sebagai hasil belajar. Pada hakikatnya 

hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang diharapkan pada diri siswa setelah 

mengalami belajar-mengajar. 

Hasil belajar menurut Nasution dirumuskan sebagai tujuan instruksional umum (TIU) 

yang dinyatakan dalam bentuk spesifik dan merupakan komponen dari tujuan umum bidang 

studi. Hasil belajar ini menyatakan apa yang akan dapat dilakukan atau dikuasai siswa 

sebagai hasil pelajaran itu, akan tetapi tidak mencakup semua komponen 

Pengertian Metode Mengajar Matematika 

Metode adalah cara, yang dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. 

Makin tepat metodenya diharapka makin efektif pula pencapaian tujuan tersebut.  

Mengajar adalah suatu aktifitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-

baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Dari definisi 

di atas dapat disimpulkan bahwa mengajar berarti membimbing aktifitas anak, pengalaman 

anak, dan membantu berkembang dan menyesuaikan diri kepada lingkungan. 

Mengajar merupaka suatu proses interaksi antara guru dan murid yang dalam hal ini 

guru mengharapkan siswanya mendapatkan pengetahuan, kemampuan/keterampilan, dan 

sikap yang dipilih guru relevan dengan tujuan-tujuan pendidikan dan disesuaikan dengan 

struktur kognitif yang dimiliki anak. Agar supaya terjadi proses interaksi antara guru dan 

murid sebagaimana yang dikehendaki, perlu suatu metode penyampaian. Yang dimaksud 

metode penyampaian disini adalah metode mengajar. 

Metode mengajar merupakan bagian dari perangkat alat dan cara dalam 

pelaksanaan suatu strategi belajar mengajar dan juga merupakan alat untuk mencapai 

tujuan belajar. Metode mengajar adalah suatu cara atau teknik mengajar topic-topik 

tertentu yang disusun secara teratur dan logis. 

Menurut Wiranto Surakhmad (1961) seperti yang dikutip oleh Suryo Subroto metode 

pengajaran adalah cara-cara pelakasanaan daripada proses pengajaran, atau soal 

bagaimana tekniknya sesuatu bahan pelajaran diberikan kepada murid-murid di sekolah. 

Pengertian Metode Ekspositori 

Dalam mengajar, seorang pengajar dituntut untuk dapat memilih metode yang 

sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Selain itu pengajar juga harus mengetahui 

kelebihan dan kelemahan dari masing-masing metode. 



ARYA SATYA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 
Vol. 1, No. 2, September 2021 

 

5 

 

Menurut Ismail (1988) metode ekspositori adalah suatu metode dimana dalam 

kegiatannya guru berbicara hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja, yaitu pada awal 

pembelajaran, menerangkan materi, dan memberikan contoh soal. Kegiatan siswa tidak 

hanya mendengarkan, membuat catatan atau memperhatikan saja tetapi mengerjakan soal-

soal latihan. 

Metode ini merupakan usaha penyingkiran rintangan selama atau sesudah 

berlangsungnya ceramah. Pada metode ini bukan hanya guru yang aktif, siswa diharapkan 

aktif bertanya dalam masa penjelasan secara lisan ataupun tulisan, selain itu setelah guru 

menjelaskan siswa langsung dilibatkan untuk mengerjakan latihan. Dalam kegiatan ini 

mungkin siswa saling bertanya, mengerjakan soal latihan secara bersama-sama dengan 

temannya dan mungkin juga seorang siswa diminta mengerjakan di papan tulis. Saat siswa 

mengerjakan latihan itu, kegiatan guru adalah memeriksa pekerjaan siswa secara individual, 

atau bahkan memberikan penjelasan ulang pada siswa yang merasa kurang jelas atau 

kurang mengerti. Dengan demikian metode ekspositori adalah penggabungan dari beberapa 

metode, yaitu metode ceramah, metode tanya jawab dan metode pemberian tugas. 

Berikut ini adalah contoh langkah dan kegiatan belajar mengajar menggunakan 

metode ekspsitori: 

No. Langkah Jenis Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Persiapan 1. Menciptakan kondisi belajar siswa 

2. Pelaksanaan 2. Penyajian, tahap guru menyampaikan bahan pelajaran (metode ceramah) 

3. Asosiasi/komparasi, artinya memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menghubungkan dan membandingkan materi ceramah yang telah diterimanya 

melalui tanya jawab (metode tanya jawab) 

4. Generalisasi/kesimpulan, memberikan tugas kepada siswa untuk membuat 

kesimpulan malalui hasil ceramah (metode pemberian tugas 

3. Evaluasi 5. Mengadakan penilaian terhdapa pemahaman siswa mengenai bahan yang telah 

diterimanya, melalui tes lisan dan tulisan atau tugas lain 

 

Pengertian Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan memeragakan 

atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang 

dipelajarai, baik sebenarnya ataupun tiruan, yang disertai dengan penjelasan lisan.  

Metode demonstrasi sering disebut dengan metode peragaan, sehingga metode ini 

seringkali diterjemahkan hanya sebagai suatu peragaan alat saja. Dalam metode ini 

kegiatannya juag masih berpusat pada guru hanya saja disini guru memperagakan atau 

memperlihatkan suatu proses pada seluruh siswa sedangkan kegiatan siswa hanya melihat 

apa yang dikerjakan guru, atau siswa juga ikut terlibat. 

Metode demonstrasi baik digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas 

tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses mengatur sesuatu, proses membuat 

sesuatu, proses bekerjanya sesuatu, membandingkan suatu cara dengan cara lain dan untuk 

mengetahui atau melihat kebenaran sesuatu. 

Kelebihan metode demonstrasi 

a. Peserta didik mendapatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman langsung 

b. Balajar dapat dilakukan dalam situasi kehidupan nyata 
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c. Kegiatan belajar dilakukan dalam suasana gembira dan partisipatif, tidak menjemukan 

d. Dapat mendorong tumbuh kreativitas peserta didik dalam menyusun dan memperagakan 

bahan belajar serta dalam mengembangkan metode ini 

Kelemahan metode demonstrasi 

a. Memerlukan kemampuan dalam menyusun bahan belajar 

b. Membutuhkan pendidik yang mahir dalam penyusunan bahan belajar dan alat bantu 

untuk penyajiannya 

c. Cenderung mengarahkan pikiran peserta didik kepada pola yang dilakukan pendidik 

d. Waktu kegiatan belajar dapat melebihi waktu yang telah ditentukan 

Metode Penelitian 

Berdasarkan problematika yang telah dirumuskan, maka kegiatan penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis metode mengajar ekspositori dan metode 

demonstrasi. Dan untuk mengetahui metode mana yang lebih tepat digunakan untuk materi 

bahasan bilangan bulat. 

 Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen dengan rancangan 

penelitian; two group, randomized subject post test only. Rancangan penelitian tersebut 

dinyatakan sebagai berikut: 

Kelompok Variabel Bebas Post Test 

(R) E XE Y2 

(R) C XC Y2 

Keterangan: 

E : Kelompok eksperimen 

C : Kelompok control 

XE : Perlakuan pada kelompok eksperimen 

XC : Perlakuan pada kelompok control 

Y2 : Tes akhir yang sama pada kedua kelompok 

R : Proses pemilihan subjek secara random 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil tes bilangan bulat yang diberikan kepada siswa, maka dapat 

diperoleh dua kelompok nilai, yaitu kelompok eksperimen (X) dan kelompok control (Y). 

kelompok eksperimen (X) adalah nilai tes bilangan bulat yang diajar dengan menggunakan 

metode demonstrasi sedangkan kelompok control (Y) adalah nilai tes bilangan bulat yang 

diajar dengan menggunakan metode ekspositori. Kelompok nilai tes tersebut dapat disajikan 

sebagai berikut: 

Tabel 1 Nilai Tes Bilangan Bulat Kelompok Eksperimen (X) dan kelompok control (Y) 

No X Y 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

35 

40 

40 

45 

50 

55 

30 

35 

35 

35 

35 

40 
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7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15 

60 

60 

65 

65 

65 

70 

70 

80 

80 

40 

50 

50 

50 

55 

55 

60 

60 

75 

 

Hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan Metode Demonstrasi (kelompok 

eksperimen) 

Data hasil belajar kelompok siswa yang diajar dengan menggunakan metode 

demonstrasi diperoleh rentangan nilai 35 sampai dengan 80 dengan rata-rata (Xx) sebesar 

58,7, simpangan baku (Sx) sebesar 14,2 dan varians (Vx) sebesar 201,67 dengan jumlah 

sampel (nx) sebanyak 15 siswa. Penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi dapat 

dilihat pada table berikut ini: 

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Bilangan Bulat Kelompok Eksperimen (X) 

Interval Kelas Batas Nyata Bawah 
Batas Nyata Atas Frekuensi 

Absolut Relatif (%) 

35 – 44 

45 – 54 

55 – 64 

65 – 74 

75 – 84 

34,5 

44,5 

54,5 

64,5 

74,5 

44,5 

54,5 

64,5 

74,5 

84,5 

3 

2 

3 

5 

2 

20 

13,33 

20 

33,33 

13,33 

Jumlah   15 99,99 

 

Dari table dapat diketahui data dari kelompok (X) mempunyai nilai rata-rata sebesar 

58,7 modus terletak pada rentang 64,5 – 74,5 dan median terletak pada rentang 54,5 - 64,5 

Hasil belajar kelompok siswa yang diajar dengan menggunakan Metode Ekspositori 

(kelompok control) 

Sesuai dengan hasil belajar kelompok siswa yang diajar dengan menggunakan 

metode eksposatori diperoleh rentangan nilai 30 – 75 dengan rata-rata 47, simpangan baku 

(Sy) 12,65 dn Varians (Vy) sebesar 160 dengan jumlah sampel (ny) sebanyak 15 siswa. 

Penyajian data dalam ditribusi frekuensi dapat dilihat pada table berikut ini 

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Bilangan Bulat Kelompok Kontrol (Y) 

Interval Kelas Batas Nyata Bawah Batas Nyata Atas 
Frekuensi 

Absolut Relatif (%) 

30 – 38 

39 – 47 
48 – 56 
57 – 65 
66 – 74 

75 – 83 

29,5 

38,5 
37,5 
56,5 
65,5 

74,5 

38,5 

47,5 
56,5 
65,5 
74,5 

83,5 

5 

2 
5 
2 
- 

1 

33,33 

13,33 
33,33 
13,33 

- 

6,67 

Jumlah   15 99,99 

 

Dari table di atas dapat terlihat bahwa data dari kelompok control mempunyai rata-

rata sebesar 47, modus terletak pada rentang 29,5 – 38,5 dan pada rentang 47,5 – 56,5 

serta median terletak pada rentang 47,5 – 56,5 



Analisis Hasil Belajar (Studi Perbandingan Antara Metode Ekspositori dan Demonstrasi) 
(Abdul Aziz) 

 

8 

 

Berdasrakan pernyataan analisis, maka sebelum dilakukan pengujian hipotesis perlu 

dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap data hasil penelitian uji persyaratan analisis 

yang perlu dipenuhi adalah: 

Uji Normalitas 

Uji Normalitas yang dipakai adalah Uji Lilliefors. Dari hasil pengujian untuk kelompok 

eksperimen diperoleh harga Lhitung atau Lo = 0,105, Ltabel atau Lt = 0,220 untuk n = 15. Dari 

hasil pengujian pada kelompok control diperoleh harga Lhitung atau Lo = 0,102 untuk n = 15. 

Karena Lo pada kedua kelompok kurang dari Lt, maka dapat disimpulkan bahwa data 

populasi kelompok eksperimen dan kelompok control berdistribusi normal. 

Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas atau uji kesamaan dua varians populasi dua kelompok dilakukan 

dengan uji Fisher. Dari hasil pengujian diperoleh Fhitung = 1,12, Ftabel = 2,48 pada taraf 

signifikan a = 0,05 dengan derajat kebebasan pembilang 14 dan derajat penyebutnya 14. 

Karena Fhitung lebih kecil dari Ftabel (1,12 < 2,48) maka Ho diterima pada a = 0,05, sehingga 

disimpulkan bahwa varians kedua kelompok sama. 

Setelah uji prasyarat di atas, didapat kedua kelompok berdistribusi normal dan 

homogen. Pengujian selanjutnya dilakukan dengan uji-t. dari data hasil penelitian diperoleh, 

rata-rata untuk kelompok eksperimen Xx = 58,7 dan kelompok control diperoleh Xy = 47 

Untuk menguji Ho yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara hasil belajar 

matematika siswa yang diajar dengan menggunakan metode demonstrasi dengan yang 

diajar dengan menggunakan metode ekspositori digunakan uji-t. 

Dari hasil analisis data dengan menggunakan statistic uji-t diperoleh harga thitung = 

2,35. Dari table berdistribusi t, untuk taraf signifikan a = 0,05 dan derajat kebebasannya (dk 

= 28), diperoleh harga ttabel = 2,05 

Setelah adanya pengujian hipotesisi dengan nilai t yang diperoleh perhitungan 

sebesar 2,35 sedangkan menurut kriteria pengujian hipotesis, Ho diterima jika thitung berada 

di antara nilai positif dan negative dari ttabel atau dapat ditulis dengan -2,05 < ttabel < 2,05 

untuk a = 0,05. Akan diuji apakah nilai t hitung masuk dalam daerah penerimaan atau tidak, 

thitung sebesar 2,35 lebih dari 2,05; atau berarti nilai thitung tidak berada antara -2,05 dan 

2,05. Dapat disimpulkan bahwa hipotesisi nol ditolak dan hipotesis penelitian diterima pada 

taraf signifikansi 5% (a = 0,05). Dengan demikian dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan 

antara hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan menggunakan metode 

demonstrasi dengan siswa yang diajar dengan menggunakan metode ekspositori. 

Kesimpulan 

Berdasarkan analysis data hasil penelitian didapat perbedaan hasil belajar siswa yag 

diajar dengan menggunakan metode demonstrasi dengan hasil belajar siswa yang diajar 

dengan menggunakan metode ekspositori. Perbedaan hasil belajar tersebut telah diuji 

menggunakan uji t dengan nilai t hitung 2,35 dan nilai tersebut lebih besar dari nilai t table, 

yaitu 2,05 dengan taraf signifikansi 0,05 yang berarti hasil penelitian tersebut dapat diterima 

dengan taraf kepercayaan 95%. 

Hasil belajar siswa yang diajar dengan enggunakan metode demonstrasi labih tinggi 

dari hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan metode ekspositori. Hal ini diduga 
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metode demonstrasi jarang digunakan, sehingga siswa lebih tertarik untuk memperhatikan 

pelajaran. Dan dalam metode demonstrasi ini siswa diajak untuk mengetahui suatu proses 

atau situasi yang sedang dihadapinya, sehingga siswa mengetahuinya dengan jelas yang 

akhirnya siswa dapat lebih pahamdan lebih mengerti. 

Saran 

Dari kesimpulan di atas peneliti ingin menyampaikan sedikit saran agar proses 

belajar mengajar dapat berhasil dengan baik: 

1. Guru diharapkan mengetahui dan memahami metode-metode yang dapat digunakan 

dalam proses belajar mengajar 

2. Guru diharapkan lebih kreatif dalam memilih metode mengajar 

3. Guru diharapkan menggunakan metode demonstrasi pada materi bilangan bulat 

4. Para siswa hendaknya menyadari, bahwa prestasi belajar akan didapat apabila ada selalu 

rajin dan giat dalam belajar. Oleh karena itu berusahalah semaksimal mungkin untuk 

mendapat apa yang dicita-citakan 
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