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ABSTRACT 

There are three aims of the research. (1) Examine the contribution of Discovery 

Learning and Project Based Learning strategy toward mathematics learning achievement. 

(2) Examine the contribution of learning style toward mathematics learning achievement. 

(3) Examine the interaction between learning strategy and learning style toward 

mathematics learning achievement. The type of the reaserch was a quantitative research 

with quasi experimental design. The population was 230 in nine class of X grade students 

of SMK Muhammaduyah of Delanggu. The sample of the research was 2 class that 

determined by random sampling. The data were collected by test, documentation, and 

quisioner methods. The data were analyzed by using the unbalanced two-way analysis of 

variance. The findings of the research with 𝛼 = 5%. (1) There was a contribution of 

Discovery Learning and Project Based Learning strategy toward mathematics learning 

achievement, (2) Thare was a contribution of learning style toward mathematics learning 

achievement, (3) Thare was no interaction between learning strategy and learning style 

toward mathematics learning achievement. 

 

Keywords: discovery, learning achievement, learning style, project 

 

 

ABSTRAK  

Tujuan penelitian ada tiga. (1) Menguji kontribusi strategi Discovery Learning dan 

Project Based Learning tehadap hasil belajar matematika. (2) Menguji kontribusi gaya 

belajar terhadap hasil belajar matematika. (3) Menguji interaksi strategi pembelajaran dan 

gaya belajar terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian kuantitatif dengan desain 

eksperimen semu. Populasi penelitian 230 siswa dalam sembilan kelas X SMK 

Muhammadiyah Delanggu. Sampel penelitian dua kelas. Teknik pengambilan sampel 

random sampling dengan undian. Teknik pengumpulan data dengan metode tes, angket dan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak sama. 

Hasil penelitian dengan 𝛼 = 5% . (1) Terdapat kontribusi strategi pembelajaran Discovery 

Learning dan Project Based Learning tehadap hasil belajar matematika, (2) Terdapat 

kontribusi gaya belajar terhadap hasil belajar matematika, (3) Tidak terdapat interaksi 

strategi pembelajaran dan gaya belajar terhadap hasil belajar matematika. 

Kata kunci: discovery, gaya belajar, hasil belajar, project 
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Pendahuluan 

Matematika merupakan cabang ilmu yang sangat berguna bagi kehidupan sehari-

hari. Melalui pembelajaran matematika siswa diajarkan untuk berpikir secara kritis, logis 

dan sistematis dalam menarik kesimpulan dan memecahkan masalah. Jika siswa di 

Indonesia mampu mengembangkan kemampuan tersebut, mereka akan mampu 

menghadapi permasalahan yang terjadi di kehidupan nyata dan menghadapi keadaan di 

dunia yang selalu berkembang (Anitah W Sri, Janet T Manoy, dan Susanah 2008: 7.30). 

Namun untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia haruslah memperbaiki kualitas 

pembelajaran matematikanya. 

Hasil studi Programme for International Student Assesment (PISA)  untuk bidang 

matematika menunjukkan pada tahun 2012 Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 65 

negara peserta PISA. Indonesia hanya mampu mencapai skor rata-rata 375 dari skor rata-

rata internasional 500 (http://www.oecd.org/). Rendahnya hasil belajar matematika siswa 

Indonesia juga terjadi di tingkat nasional.. Rata-rata nilai ujian nasional untuk mata 

pelajaran matematika siswa SMK Swasta se Indonesia dari tahun 2010 hingga 2012 hanya 

mencapai 7,43. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

matematika siswa di Indonesia masih tergolong rendah. 

Variasi hasil belajar matematika juga terjadi di SMK Muhammadiyah Delanggu. 

Rata-rata nilai ujian nasional matematika sekolah ini tahun 2013/2014 tergolong cukup 

rendah jika dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya yaitu hanya 5.86.  

Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku akibat belajar.(Purwanto 2011: 46). 

Berarti hasil belajar matematika adalah perubahan perilaku siswa yang meliputi perubahan 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dicapai setelah melakukan pengalaman 

belajar. Pengalaman tersebut terkait dengan ilmu yang mempelajari tentang bentuk, 

susunan, besaran, konsep yang terhubung satu dengan lainnya.   

Berdasarkan hasil observasi, rendahnya hasil belajar matematika siswa di SMK 

Muhammadiyah Delanggu dipengaruhi beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah 

strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Strategi pembelajaran yang kurang 

bervariatif membuat siswa sering merasa jenuh selama pembelajaran berlangsung. Gaya 

belajar juga diduga menjadi faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika. Banyak 
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siswa yang belum mengetahui gaya belajar mereka. Selai strategi dan gaya belajar, 

motivasi dan kedisiplinan siswa yang rendah juga mempengaruhi hasil belajar matematika. 

Berdasarkan masalah tersebut, salah satu alternatif solusi yang dapat dilakukan yaitu 

penerapan strategi pembelajaran yang inovatif dengan memperhatikan gaya belajar siswa 

sehingga dari penerapan tersebut diharapkan hasil belajar matematika siswa akan lebih 

baik. Strategi pembelajaran yang dapat diterapkan adalah strategi Discovery Learning dan 

Project Based Learning. 

Pembelajaran dengan startegi Discovery Learning mengajak siswa untuk berusaha 

menemukan sendiri pengetahuannya, tidak hanya sekedar mendengarkan penjelasan guru. 

(Wisdiarman 2007: 112). Berarti Discovery Learning merupakan strategi pembelajaran 

yang membimbing siswa belajar berdasarkan penemuan atau pengalamannya sendiri 

sehingga pemahaman siswa dapat bertahan lebih lama. Dengan pemahaman yang baik, 

hasil belajar yang dicapai pun akan maksimal. Langkah-langkah strategi Discovery 

Learning meliputi stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, 

pembuktian, dan penarikan kesimpulan. 

Project Based Learning juga dapat dijadikan alternatif strategi pembelajaran. 

Pembelajaran dengan strategi Project Based Learning membimbing siswa menyelesaikan 

proyek-proyek secara mandiri dan berkolaboratif dalam tim dalam menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan.(Rais Muh 2010: 247). Berarti Project Based Learning 

merupakan strategi pembelajaran aktif yang menekankan siswa untuk membangun sendiri 

pengetahuannya dengan menyelesaikan proyek-proyek secara kolaboratif sehingga 

meningkatkan keaktifan siswa dan diharapkan hasil belajar yang dicapai maksimal. 

Langkah-langkah strategi Project Based Learning meliputi identifikasi masalah, 

menetukan proyek, pembentukan tim, pelaksanaan proyek, dan pembuatan karya sebagai 

hasil akhir proyek. 

Selain strategi pembelajaran, gaya belajar siswa yang berbeda-beda juga diduga 

mempengaruhi hasil belajar matematika. Gunawan Adi (2007: 139) mendefinisikan gaya 

belajar sebagai cara yang disukai seseorang dalam melakukan kegiatan berpikir, 

memproses, dan mengerti suatu informasi. Hal tersebut berarti jika siswa belajar sesuai 

dengan gaya belajarnya, proses belajar dan hasil belajar yang didapat pun akan maksimal. 

Indikator gaya belajar meliputi gaya belajar visual yaitu belajar melalui apa yang dilihat, 
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gaya belajar auditorial yaitu belajar melalui apa yang mereka dengar, dan gaya belajar 

kinestetik yaitu belajar melalui gerakan dan sentuhan.(DePorter Bobbi dan Mike Hernacki 

2013: 112)  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diajukan tiga hipotesis. (1) Terdapat kontribusi 

strategi pembelajaran Discovery learning dan Project Based Learning terhadap hasil 

belajar matematika siswa. (2) Terdapat kontribusi gaya belajar terhadap hasil belajar 

matematika siswa. (3) Terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dan gaya belajar 

terhadap hasil belajar matematika. 

Tujuan penelitian ada tiga. (1) Menguji kontribusi strategi pembelajaran Discovery 

learning dan Project Based Learning terhadap hasil belajar matematika siswa. (2) Menguji 

kontribusi gaya belajar terhadap hasil belajar matematika siswa. (3) Menguji interaksi 

antara strategi pembelajaran dan gaya belajar terhadap hasil belajar matematika. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian berdasarkan pendekatannya kuantitatif dengan desain eksperimen 

semu. (Sutama 2012: 57). Penelitian ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Delanggu 

Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Penelitian dilaksanakan pada bulan September 

2014 sampai Februari 2015. 

 Populasi penelitian adalah sembilan kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu 

dengan total 230 siswa. Sampel penelitian dua kelas, kelas pertama diberikan strategi 

Discovery Learning dan kelas kedua diberikan strategi Project Based Learning. Sampling 

adalah suatu cara yang digunakan untuk menyeleksi atau menyaring sejumlah individu dari 

suatu populasi (Sutama 2012: 108). Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Random Sampling dengan menggunakan undian. 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes, dokumentasi, dan angket. 

Metode tes digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa. Metode dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan data kemampuan awal siswa. Metode angket digunkan 

untuk mengumpulkan data gaya belajar siswa.  

Teknik analisis data menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. 

Uji prasyarat meliputi uji normalitas menggunakan metode Liliefors dan uji homogenitas 

menggunakan metode Bartlett dengan taraf signifikasi masing-masing 5%.(Budiyono 
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2009: 170). Jika pada uji anava 𝐻0 ditolak, dilakukan uji lanjut pasca anava meliputi uji 

komparasi ganda antar baris, anatr kolom, antar sel pada baris yang, dan antar sel pada 

kolom yang sama. 

 

Hasil Penelitiandan Pembahasan 

Eksperimen semu yang dilakukan diawali dengan uji keseimbangan sampel. Uji 

kesimbangan digunakan untuk mengetahui kemampuan awal sampel. Data yang digunakan 

adalah  nilai UAS semester gasal. Karena data sudah teruji normal dan homohen maka uji 

keseimbangan menggunakan statistik uji-t dengan 𝑠2
𝑝. Berdasarkan perhitungan diperoleh 

𝑡ℎ = 1,93 > −𝑡𝛼

2
:(𝑛1+𝑛2−2) = −2,004 yang menyebabkan 𝐻0 diterima. Hasil yang sama 

juga ditunjukkan Pertiwi Dian Ratna, Md. Putra, dan Surya Abadi (2014: 6), hasil uji-t 

untuk kemampuan awal siswa menunjukkan 𝑡ℎ < 𝑡𝛼

2
:(𝑛1+𝑛2−2) sehingga 𝐻0 diterima. Hal 

tersebut berarti kemampuan awal siswa kedua kelas sampel seimbang sehingga kedua 

kelas siap untuk diberikan perlakuan. 

Kelas pertama diberikan strategi Discovery Learning dan kelas kedua diberikan 

strategi Project Based Learning. Setelah diberikan perlakuan, masing-masing kelas sampel 

diberikan evaluasi pembelajaran berupa tes hasil belajar. Tes tersebut digunakan sebagai 

instrumen untuk menperoleh data hasil belajar siswa. Berikut grafik data hasil belajar 

matematika. 

 

Gambar 1. Grafik Distribusi Frekuensi Data Hasil Belajar Matematika Kelas DL 

 

Gambar 1 menunjukkan nilai terendah untuk kelas DL 55. Sedangkan nilai tertinggi 

80. Berdasarkan perhitungan deskripsi data hasil belajar diperoleh rata-rata nilai untuk 

kelas DL adalah 69,65. Berarti rata-rata hasil belajar kelas DL masih rendah karena belum 

mencapai KKM sekolah tersebut untuk pelajaran matematika yaitu 70. 
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Gambar 2. Grafik Distribusi Frekuensi Data Hasil Belajar Matematika Kelas PjBL 

 

Gambar 2 menunjukkan nilai terendah untuk kelas PjBL 65. Sedangkan nilai tertinggi 

85. Berdasarkan perhitungan deskripsi data hasil belajar diperoleh rata-rata nilai untuk 

kelas PjBL 75,71. Nilai tersebut menunujukkan hasil belajar matematika kelas PjBL cukup 

tinggi karena sudah melebihi KKM yang ditentukan. 

Untuk menentukan gaya belajar siswa, pada penelitian ini digunakan angket gaya 

belajar. Angket gaya belajar berisi 18 butir pernyataan dengan dua alternatif jawaban. 

Berikut data hasil pengelompokkan gaya belajar siswa. 

Tabel 1. Deskripsi Data Gaya Belajar Siswa 

Jumlah Siswa 
Gaya Belajar 

Total 
Visual Auditorial Kinestetik 

Kelas  
DL 9 siswa 12 siswa 8 siswa 29 siswa 

PjBL 16 siswa 9 siswa 3 siswa 28 siswa 

Total 25 siswa 21 siswa 11 siswa 57 siswa 
 

Tabel 1. menunjukkan pada kelas DL siswa didominasi oleh siswa dengan gaya belajar 

auditorial. Sedangkan pada kelas PjBL mayoritas siswa memiliki gaya belajar visual. 

Berarti antara kelas DL dan PjBL memiliki dominasi gaya belajar yang berbeda. 

Sebelum uji hipotesis, terlebih dahulu data hasil belajar diuji normalitas dan 

homogenitasnya sebagai uji prasyarat. Uji normalitas pada menggunakan metode Lilliefors 

dengan taraf signifikan 5%. Setelah perhitungan diperoleh 𝐿ℎ < 𝐿0,05;𝑛 untuk masing-

masing kelompok sampel. Hasil penelitian Syaifuddin M. Wahid (2013: 17) juga 

menunjukkan pada uji normalitas 𝐿ℎ < 𝐿0,05;𝑛  menyebabkan 𝐻0 diterima. Hal tersebut 

berarti untuk masing-masing kelompok sampel baik kelompok strategi pembelajaran 

Discovey learning dan Project Based Learning, serta kelompok gaya belajar visual, 

auditorial, dan kinestetik berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

Setelah syarat normalitas terpenuhi, selanjutnya diakukan uji prasyarat homogenitas. 

Uji homogenitas menggunakan uji Bartlet dengan taraf signifikan 5%. Setelah 
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perhitungan, untuk kedua kelompok sampel diperoleh X²ℎ< X²0,05:𝑘−1. Hernawati Oktiana, 

Rusdy Siroj, dan H.M. Djahir Basir (2010: 73) juga menunjukkan hasil uji homogenitas 

yaitu X²ℎ< X²0,05:𝑘−1 yang menyebabkan 𝐻0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan untuk 

kedua kelompok sampel tersebut memiliki variansi yang sama (homogen). 

Pada penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan uji analisis variansi dua jalan 

dengan sel tak sama dengan taraf signifikan 5%. Berikut hasil perhitungan analisis variansi 

dua jalan dengan sel tak sama. 

Tabel 2.  Rangkuman Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama 

Sumber JK dk RK 𝐹ℎ 𝐹𝛼 Keputusan 

Strategi (A) 172,642 1 172,642 4,288 4,03 Ho ditolak 

Gaya Belajar (B) 540,943 2 270,472 6,717 3,18 Ho ditolak 

Interaksi (AB) 58,31 2 29,155 0,724 3,18 Ho diterima 

Galat 2053,472 51 40,264 - - - 

Total 2825,368 56 - - - - 
 

Berdasarkan hasil analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama diperoleh untuk 

hipotesis pertama nilai 𝐹𝑎 > 𝐹0,05:1:51. Hal ini menunjukkan bahwa 𝐻0 ditolak yang berarti 

terdapat pengaruh strategi  pembelajaran Discovey learning dan Project Based Learning 

terhadap hasil belajar matematika. Dengan melihat rerata marginalnya, rerata marginal 

siswa kelas Project Based Learning yaitu 75,714 lebih besar dibandingkan rerata marginal 

siswa kelas Discovey learning yaitu 69,655. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

strategi Project Based Learning memberikan hasil belajar matematika lebih baik 

dibandingkan strategi Discovey learning.  

Hal tersebut disebabkan pada strategi pembelajaran Project Based Learning kegiatan 

pembelajaran berlangsung lebih aktif dan efektif. Munawaroh (2012: 36) juga menjelaskan 

bahwa pembelajaran dengan Project Based Learning mampu meningkatakan motivasi 

siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal senada juga dijelaskan Wayan Cawi I 

Wayan, Marhaeni, dan Gede Rasben Dantes (2014: 6) bahwa Project Based Learning 

membuat pengalaman belajar lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Dengan kata lain 

strategi ini mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas. 

Selain itu pembuatan karya pada strategi Project Based Learning membuat siswa lebih 

antusias dalam mengikuti pembelajaran, ditambah pemberian reward untuk kelompok yang 

berhasil mendapat nilai terbaik membuat siswa lebih termotivasi dalam menyelesaikan 
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proyek mereka. Diamanto Filippatou dan Stavroula Kaldi (2010: 25) menyimpulkan bahwa 

Project Based Learning membantu siswa dengan kesulitan belajar untuk meningkatkan 

hasil belajarnya melalui pemberian proyek. Hal tersebut berarti pemberian proyek pada 

Project Based Learning berhasil meningkatkan pemahaman siswa. Hal senada juga 

dijelaskan Dermici Cavide (2010: 78) bahwa siswa sangat menikmati pembelajaran dengan 

menggunakan media proyek. Dengan kata lain pemberian proyek pada strategi ini 

memberikan kontribusi terhadap hasil belajr siswa. 

Sedangkan pada kelas dengan strategi Discovey Learning, kegiatan pembelajaran tidak 

berjalan lancar. Tidak semua siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan aktif. Masih 

banyak siswa tidak fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa yang tidak siap 

belajar hanya menunggu teman satu kelompoknya menyelesaikan tugas yang diberikan. 

Rahman Risqi dan Samsul Maarif (2014: 192) menjelaskan strategi ini mengajak siswa 

untuk belajar dengan menemukan dan meyelidiki sendiri pengetahuannya. Sehingga bagi 

siswa yang tidak memiliki kesiapan pikiran untuk belajar akan mengalami kesulitan dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran dengan strategi ini. Berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menerapkan strategi Project Based Learning 

lebih aktif dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran, sehingga menghasilkan hasil 

belajar matematika yang lebih baik. 

Tabel 2. menunjukkan nilai 𝐹𝑏 = 6,717 > 𝐹0,05:2:51 = 3,18 yang berarti 𝐻0 ditolak. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kontribusi gaya belajar terhadap hasil belajar 

matematika siswa. Modebelu M. N dan C. C Ogbonna (2014: 52) juga menyimpulkan 

dalam penelitiannya bahwa gaya belajar mempengaruhi hasil belajar matematika siswa. 

Dengan kata lain deangan mengetahui gaya belajar siswa, pembelajaran akan maksimal 

sehingga berpengaruh pula terhadap hasil belajara siswa.  

Setelah dilakukan uji komparasi rata-rata antar kolom dengan mengunakan metode 

Scheffe’, diperoleh 𝐹𝑉−𝐴 = 5,299 < 2𝐹0,05;2;51 = 6,36 yang berarti H0 diterima, dengan 

kata lain tidak terdapat perbedaan pengaruh antara gaya belajar visual dan auditorial 

terhadap hasil belajar matematika siswa 

Untuk nilai 𝐹𝑉−𝐾 = 20,092 > 2𝐹0,05;2;51 = 6,36, sehingga menyebabkan H0 ditolak. 

Hal tersebut berarti terdapat perbedaan yang antara gaya belajar visual dan kinestetik 

terhadap hasil belajar matematika siswa. Dengan melihat rerata marginal, siswa dengan 
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gaya belajar visual memiliki rata-rata marginal lebih besar dibandingkan siswa dengan 

gaya belajar kinestetik.. Hasil yang sama juga tunjukkan Sukardi, Suciati Sudarisman, dan 

Widha Sunarno (2012: 175) dimana siswa dengan gaya belajar visual cendrung memiliki 

hasil belajar dan kreativitas yang tinggi dibandingkan siswa dengan gaya belajar kinestetik. 

Dapat disimpulkan bahwa siswa dengan gaya belajar visual memiliki hasil belajar 

matematika yang lebih baik dibandingkan hasil belajar matematika siswa dengan gaya 

belajar kinestetik. 

Senada dengan 𝐹𝑉−𝐾, nilai 𝐹𝐴𝑘 = 6,445 > 2𝐹0,05;2;51 = 6,36, sehingga H0 ditolak. Hal 

tersebut berarti terdapat perbedaan yang antara gaya belajar auditorial dan kinestetik 

terhadap hasil belajar matematika siswa. Rerata marginal siswa dengan gaya belajar 

auditorial lebih besar dibandingkan siswa dengan gaya belajar kinestetik. Nelly Indriastuti, 

dkk (2014: 116) menjelaskan bahwa siswa dengan gaya belajar auditorial memiliki prestasi 

belajar lebih baik jika dibandingkan prestasi belajar siswa dengaan gaya auditorial. Dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar matematika siswa dengan gaya belajar auditorial lebih 

baik dibandingkan hasil belajar matematika siswa dengan gaya belajar kinestetik.  

Siswa dengan gaya belajar visual cenderung memiliki ciri dominan tidak mudah 

tergangu keributan, teliti terhadap detail, lebih suka membaca daripada dibacakan. Waluyo 

(2006: 138) menjelaskan ciri tersebut memungkinkan dalam proses pembelajaran siswa 

visual lebih mandiri dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses dan mencari 

informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Hal tersebut sejalan dengan 

materi pokok program linier yang menuntut siswa untuk teliti dalam menyelesaikan 

permasalahan program linier sehingga dalam hal ini siswa dengan gaya belajar visual dapat 

memperoleh hasil belajar yang baik. 

Siswa dengan gaya belajar auditorial memiliki kecendrungan suka berbicara, 

berdisikusi, menjelaskan sesuatu panjang lebar. Kemampuan berkomunikasi baik internal 

maupun eksternal yang dimiliki siswa dengan gaya belajar auditorial  memudahkan mereka 

untuk dapat menemukan sumber-sumber informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan 

permasalahan.(Waluyo 2006: 138). Sehingga senada dengan siswa visual, siswa dengan 

gaya belajar auditorial juga dapat memperoleh hasil belajar yang baik. 

Berbeda dengan siswa yang memiliki gaya belajar visual maupun auditorial, siswa 

dengan gaya belajar kinesteti cendrung menyukai kegiatan yang berorientasi pada fisik. 
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Ciri dominan yang dimiliki siswa dengan gaya belajar kinestetik yaitu banyak bergerak 

dan mudah menaggapi perhatian fisik membuat mereka cendrung sulit untuk dapat 

berkonsentrasi tinggi untuk menyelesaikan permasalah yang diberikan.  

Pada penelitian dilapangan pun menunjukkan tingkat keuletan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ditunjukan siswa dengan gaya belajar visual dan auditorial lebih tinggi 

dibandingkan siswa dengan gaya belajar kinestetik. Sehingga dapat disimpulkan siswa 

dengan gaya belajar visual dan auditorial memiliki kemampuan untuk mamahami 

pembelajaran matematika khususnya program linier lebih baik dibandingkan siswa dengan 

gaya belajar kinestetik. Sehingga hasil belajar yang ditunjukkan siswa visual sama 

baikanya dengan hasil belajar matematika auditorial, serta siswa visual dan auditorial 

menunjukkan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan hasil belajar siswa kinestetik.  

Tabel 2. juga menunjukkan nilai 𝐹𝐴𝐵 < 𝐹0,05:2:51 hal ini berarti 𝐻0𝐴𝐵 diterima. Dapat 

dikatakan bahwa tidak terdapat interaksi antara strategi  pembelajaran dengan gaya belajar 

siswa terhadap hasil belajar matematika. Berikut profil efek variabel strategi pembelajaran. 

 
 

Gambar 1. Profil Efek Variabel Strategi Pembelajaran 
 

Berdasarkan gambar1. juga diketahui antara strategi pembelajaran dan gaya belajar 

memberikan hasil belajar matematika yang konsisten satu sama lain. Terlihat dari profil 

variabel bebasnya yang relatif sejajar antara profil Discovery Learning dan Project Based 

Learning. Hal senada juga ditunjukkan Syarif Izuddin (2012: 246), bahwa tidak terjadinya 

interkasi antara variabel-variabel bebas terlihat pada grafik interkasinya. Kemiringan garis 

diagonal yang terbentuk antara kedua kelompok sampel pada grafik interkasi tersebut 

relatif sejajar namun tidak berhimpit. Sehingga dapat disimpulkan ada atau tidaknya 

interaksi antar variabel bebas dapat diduga dari kemiringan garis pada  grafik interkasinya. 

Hasil konsisten yang digambarkan pada gambar 4.4. yaitu baik untuk siswa dengan 

gaya belajar visual, auditorial, maupun kinestetik, strategi pembelajaran Project Based 
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Learning memberikan hasil belajar matematika lebih baik dibandingkan hasil belajar pada 

strategi Discovey Learning. Begitu pula pada strategi Discovery Learning dan Project 

Based Learning, siswa dengan gaya belajar visual menunjukkan hasil belajar yang lebhi 

baik dibandingkan hasil belajar siswa dengan gaya belajar auditorial maupun kinestetik. 

Siswa dengan gaya belajar auditorial juga konsisten memberikan hasil belajar matematika 

lebih baik dibandingkan siswa kinestetik pada kedua strategi tersebut. 

Simpulan  

Dengan 𝛼 = 5%. (1) Terdapat pengaruh strategi pembelajaran Discovery learning 

dan Project Based Learning terhadap hasil belajar matematika siswa. Dengan melihat 

rerata marginalnya, rerata marginal siswa kelas Project Based Learning lebih besar 

dibandingkan siswa kelas Discovey learning. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

strategi Project Based Learning memberikan hasil belajar matematika lebih baik 

dibandingkan strategi Discovey learning. (2) Terdapat pengaruh gaya belajar terhadap hasil 

belajar matematika siswa. Berdasarkan hasil uji lanjut pasca anava, disimpulkan hasil 

belajar yang ditunjukkan siswa dengan gaya visual sama baikanya dengan hasil belajar 

matematika siswa dengan gaya belajar auditorial, serta siswa dengan gaya belajar visual 

dan auditorial menunjukkan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan hasil belajar siswa 

dengan gaya belajar kinestetik. (3) tidak terdapat interaksi antara strategi  pembelajaran 

dengan gaya belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. 
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