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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji:  (1) pengaruh strategi 

ilustrasi model pizza terhadap hasil belajar matematika pada materi lingkaran,  (2) 

pengaruh tingkat kemampuan penalaran terhadap hasil belajar matematika pada 

materi lingkaran, (3) interaksi antara strategi ilustrasi model pizza dan kemampuan 

penalaran pada materi lingkaran. Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu. 

Populasi penelitian 189 siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Gondangrejo. Sampel 

penelitian 64 siswa yang diambil dari dua kelas yaitu VIIIA sebagai kelas 

eksperimen dan VIIIC sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan cluster random sampling. Teknik pengumpulan data dengan angket, 

tes hasil belajar matematika dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Hasil penelitian dengan taraf 

signifikansi 5% diperoleh bahwa (1) ada pengaruh antara strategi pembelajarn 

menggunakan ilustrasi model pizza terhadap hasil belajar matematika siswa pada 

materi lingkaran. Hal ini berdasarkan hasil analisis variansi dua jalan diketahui 

bahwa Fhitung=4,65>Ftabel=4,01.  (2) ada pengaruh hasil belajar matematika ditinjau 

dari kemampuan penalaran pada materi lingkaran. Hal ini berdasarkan hasil analisis 

variansi dua jalan diketahui bahwa Fhitung=17,27>Ftabel=3,16.  (3) tidak ada interaksi 

antara strategi pembelajaran dan kemampuan penalaran pada materi lingkaran. Hal 

ini berdasarkan hasil analisis variansi dua jalan diketahui bahwa 

Fhitung=1,62<Ftabel=3,16. 

Kata kunci: hasil belajar, ilustrasi model pizza, kemampuan penalaran,  lingkaran 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to examine: (1) effect strategies illustration 

pizza models in terms of mathematics learning outcomes on circle learning, (2) effect 

mathematical reasoning ability in terms of learning outcomes on circle learning, (3) 

the interaction between strategy illustration pizza models and reasoning ability on 

circle learning. This type of research is based on a quasi-experimental design. The 

research population 189 of students was determined class VIII SMP Negeri 1 

Gondangrejo. The research sample 64 students taken by two class it is VIIIA as 

experiments class and VIIIC as control class. The sampling technique using cluster 

random sampling. Questionnaire data collection techniques, test  learning outcomes 
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mathematics and documentation. The data analysis techniques used analysis 

variance two way with cells not same. The results of this research with significance 

using level of 5% was obtained that: (1) there is an effect in learning outcomes in 

terms of study strategy with used strategy illustration pizza models on circle 

learning. It based on multiple analysis variance two way that Fcount=4,65 > 

Ftable=4,01. (2) There is an effect in learning outcomes in terms of reasoning ability 

on circle learning. It based on multiple analysis variance two way that 

Fcount=17,27>Ftable=3,16. (3) There is no interaction between learning strategy 

illustration pizza models and reasoning ability for mathematics learning outcomes 

on circle learning. It is based on analysis variance two way that of 

Fcount=1,62<Ftable=3,16. 

 

Keywords: circle, illustration pizza models, learning outcomes, reasoning ability 

 

Pendahuluan 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang ada dalam pendidikan 

di Indonesia, dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Melihat 

begitu pentingnya matematika maka dalam proses mempelajarinya perlu pemahaman 

dan kemampuan bernalar yang tinggi. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, tidak 

semua siswa menyukai mata pelajaran matematika. Banyak siswa yang mengeluh 

karena mata pelajaran ini dianggap sulit. Sehingga menyebabkan hasil belajar 

matematika belum menunjukkan hasil yang memuaskan. 

Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah terjadinya proses 

pembelajaran yang ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru setiap 

selesai memberikan materi pelajaran pada satu pokok bahasan (Kayatun, 2014). 

Maka dari itu setelah pembelajaran selalu diadakan ulangan untuk mengetahui hasil 

belajar dari siswa. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar salah satunya adalah 

pemilihan strategi pembelajaran. Salah satu startegi yang dapat diterapkan oleh guru 

adalah dengan menggunakan ilustrasi dari sebuh model. 

Ilustrasi berasal dari bahasa latin illustrare, yang berarti menerangkan atau 

membuat sesuatu menjadi lebih jelas. Ilustrasi adalah gambar atau wujud lain yang 

bermaksud menerangkan, menghias, ditampilkan dengan suatu kepribadian dan 

mengandung daya tarik, serta memberi stimulus dan memberi motif sesuatu (Anita, 

Janet, Susanah, 2008 : 5.6). Ilustrasi merupakan suatu seni yang dimanfaatkan untuk 
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memberi penjelasan atas suatu maksud atau tujuan secara visual (Adi Kusrianto, 

2007).  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan ilustrasi adalah bentuk visual yang 

digunakan oleh seseorang untuk mejelaskan suatu makna tertentu agar lebih menarik. 

Sehingga suatu pesan dapat tersampaikan tanpa harus menuliskan kalimat-kalimat 

yang panjang. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa strategi ilustrasi dalam 

pembelajaran matematika adalah cara atau metode yang digunakan guru dalam 

pembelajaran matematika dengan menggunakan ilustrasi untuk memperjelas materi 

yang disampaikan, yang berfungsi untuk menarik perhatian dan minat siswa dalam 

belajar matematika. 

Selain strategi pembelajaran yang digunakan kemampuan penalaran juga 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Permana, 

Yanto dan Utari Sumarmo (2007), penalaran merupakan proses berpikir dalam 

proses penarikan kesimpulan. Kemampuan penalaran siswa dapat ditingkatkan 

dengan cara pembelajaran di sekolah menggunakan media-media pembelajaran yang 

unik dan kreatif. Sehingga siswa dapat mengembangkan pola pikirnya dalam 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru dan dapat menerapkannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Riyanto, Bambang dan Rusdy A. Siroj (2011), 

menyatakan terdapat pengaruh kemampuan penalaran terhadap prestasi siswa, yaitu 

prestasi siswa yang kemampuan penalarannya tinggi lebih baik daripada siswa yang 

penalarannya rendah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hosain, Enam dan Renee H. Chance (2004 : 

474) menemukan bahwa, “This investigation has shown that children can be very 

creative when they are allowed to choose their methods for solving mathematical 

problems”. Kurang lebih yang berarti penelitian ini memperlihatkan bahwa anak 

dapat sangat kreatif ketika mereka diijinkan untuk memilih metode mereka untuk 

memecahkan permasalahan matematika. 

Adapun indikator kemampuan penalaran adalah 

1) Siswa mampu mengajukan dugaan 

2) Melakukan manipulasi matematika 

3) Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti 



4 
 

4) Menarik kesimpulan dari pernyataan 

5) Memeriksa kesahihan suatu argumen 

6) Menemukan pola atau sifat  

(Jihad dan Abdul Haris, 2010 : 149) 

Hipotesis penelitian ini ada tiga yaitu (1) Ada pengaruh penggunaan strategi 

ilustrasi model pizza terhadap hasil belajar matematika pada pembelajaran lingkaran, 

(2) Ada pengaruh kemampuan bernalar siswa terhadap hasil belajar matematika pada 

pembelajaran lingkaran. (3) Ada interaksi antara strategi ilustrasi model pizza dan 

kemampuan penalaran siswa terhadap hasil belajar matematika pada pembelajaran 

lingkaran. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji (1) pengaruh 

strategi ilustrasi model pizza terhadap hasil belajar matematika pada pembelajaran 

lingkaran. (2) pengaruh tingkat kemampuan penalaran siswa terhadap hasil belajar 

matematika pada pembelajaran lingkaran. (3) interaksi strategi ilustrasi model pizza 

dan kemampuan penalaran siswa terhadap hasil belajar matematika pada 

pembelajaran lingkaran. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian menurut pendektannya adalah kuantitatif dan menurut desain 

penelitiannya adalah kuasi eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang 

bertujuan untuk menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab akibat serta berapa besar 

hubungan sebab akibat tersebut dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan 

(treatment) pada beberapa sekelompok eksperimental dan penyelidikan kontrol untuk 

pembanding (Masyhuri, 2009 : 37). 

Tempat penelitian di SMP Negeri 1 Gondangrejo. Populasi penelitian 

sebanyak 189 siswa kelas VIII. Sampel penelitian sebanyak 64 siswa diambil dari 

dua kelas. Satu kelas sebagai kelas eksperimen yang menggunakan strategi ilustrasi 

model pizza dan satu kelas sebagai kelas kontrol yang menggunakan strategi 

pembelajaran konvensional. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik  

cluster random sampling. Teknik pengumpulan data adalah metode tes, metode 

angket dan dokumentasi.  
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Teknik analisis data menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak 

sama. Menurut Budiyono (2009: 206) anava dua jalan dengan sel tak sama bertujuan 

untuk menguji signifikansi efek dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil belajar matematika diperoleh dari hasil tes setelah pembelajaran materi 

lingkaran menggunakan strategi ilustrasi model pizza untuk kelas eksperimen dan 

strategi konvensional untuk kelas kontrol. Berikut data hasil belajar matematika kelas 

eksperimen dan kelas kontrol disajikan dalam gambar. 

 
 

Gambar 1 Grafik hasil belajar siswa kelompok eksperimen 

 

Berdasarkan gambar 1 diperoleh skor hasil belajar tertinggi 100 dan terendah 50, 

nilai rata-rata sebesar 75,58 dan nilai standar deviasi (SD) sebesar 12,54. Serta skor 

terbanyak nilai tes hasil belajar kelas eksperimen adalah 75,00 yaitu sebesar 9 siswa 

atau 28,125%. 

 

Gambar 2 Grafik hasil belajar siswa kelompok kontrol 
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Berdasarkan gambar 2 diperoleh skor hasil belajar tertinggi 93,75 dan terendah 37,5 , 

nilai rata-rata sebesar 63,87 dan nilai standar deviasi (SD) sebesar 14,69. Serta skor 

terbanyak nilai tes hasil belajar kelas kontrol adalah nilai 62,50 yaitu sebesar 9 siswa 

atau 28,125%. 

Hasil kemampuan penalaran diperoleh dari hasil angket kemampuan 

penalaran siswa. Berikut disajikan gambar hasil kemampuan penalaran siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Pertama untuk kelas eksperimen, sebagai berikut: 

 

Gambar 3 Grafik hasil kemampuan penalaran kelompok eksperimen 

Berdasarkan gambar 3 kemampuan penalaran siswa pada kelompok eksperimen 

diperoleh skor kemampuan penalaran siswa terbanyak adalah antara nilai 53 - 57 

yaitu sebesar 10 siswa atau 31,25%. 

Kedua, hasil kemampuan penalaran untuk kelas kontrol. 

 

Gambar 4  Grafik frekuensi data kemampuan penalaran siswa kelas kontrol 
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Berdasarkan gambar 4 kemampuan penalaran siswa pada kelompok kontrol 

diperoleh skor kemampuan penalaran siswa terbanyak adalah antara nilai 50 - 55 

yaitu sebesar 9 siswa atau 28,125%. 

Sebelum dilakukan perhitungan analisis maka perlu dilakukan uji prasyarat 

analisis. Berikut disajikan hasil uji prasyarat analisis, ada dua yaitu uji normalitas 

dan uji homogenitas. 

Tabel 1 Hasil uji normalitas 

 

Hasil Belajar N Lhitung/Lmaks Lo Keputusan 

Kelas Eksperimen 32 0,144 0,1542 Normal 

Kelas Kontrol 32 0,131 0,1542 Normal 

Kelompok Penalaran Tinggi 22 0,115 0,1766 Normal 

Kelompok Penalaran Sedang 23 0,082 0,1798 Normal 

Kelompok Penalaran Rendah 19 0,187 0,1965 Normal 

 

Berdasarkan hasil tabel 1 diperoleh informasi bahwa nilai statistik uji Lhitung dari 

masing-masing kelompok lebih kecil dari Ltabel. Diperoleh keputusan uji bahwa H0 

diterima. Ini berarti data hasil belajar dari masing-masing kelompok berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

Tabel 2 Hasil uji homogenitas 

 

Hasil Belajar   
      

   
     

 Keputusan Kesimpulan 

Eksperimen dan Kontrol 0,77 3,841 H0 diterima Homogen 

Kemampuan penalaran 3,115 5,991 H0 diterima Homogen 

 

Dari tabel 2 dapat diperoleh informasi bahwa nilai statistik uji  

         dari masing-masing kelompok lebih kecil dari  

  
     

. Diperoleh keputusan uji bahwa H0 diterima. Ini berarti data hasil belajar dari 

masing-masing kelompok berasal dari populasi yang memiliki variansi yang 

homogen. 
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Setelah uji prasyarat dipenuhi maka analisis variansi dua jalan dengan 

frekuensi sel tak sama dapat dilakukan. Berikut hasil rangkuman analisis variansi dua 

jalan dengan frekuensi sel tak sama. 

Tabel 3 Rangkuman analisis variansi dua jalan sel tak sama 

 

Sumber JK dk RK Fobs    Keputusan 

A 582,19 1 582,19 4,65 4,01 H0 ditolak 

B 4320,51 2 2160,26 17,27 3,16 H0 ditolak 

AB 405,14 2 202,57 1,62 3,16 H0 diterima 

Galat 7257, 09 58 125,12 

   Total 12564,94 63 

     

Berdasarkan tabel 3 diperoleh hasil perhitungan anava dua jalan sel tak sama dengan 

taraf signifikansi 5%. Hipotesis pertama diperoleh kesimpulan bahwa H0 ditolak 

berarti ada pengaruh antara siswa yang diberi perlakuan dengan menggunakan 

ilustrasi model pizza dengan siswa yang diberi perlakuan menggunakan strategi 

konvensional pada pokok bahasan lingkaran terhadap hasil belajar matematika. 

Untuk uji analisis pasca anava hanya dibandingkan reratanya saja. Pada kelas 

eksperimen diperoleh rata-rata 75,58 sedangkan pada kelas kontrol diperoleh rata-

rata 63,87. Ini berarti bahwa hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan 

strategi ilustrasi model pizza lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang 

pembelajarannya dengan strategi konvensional. 

Hasil tersebut didukung dilapangan bahwa siswa yang diberi perlakuan 

menggunakan ilutrasi model pizza lebih antusias dan lebih semangat dalam 

pembelajaran dibandingkan dengan siswa yang diberi perlakuan mengguakan strategi 

konvensional. Karena dalam pembelajaran siswa diberikan ilustrasi bentuk lingkaran, 

berupa pizza. Seperti halnya pada peneltian yang dilakukan oleh Yeni (2011 : 73) 

menyatakan pembelajaran  matematika  dengan  memanfaatkan  benda-benda  

manipulatif  secara  signifikan  lebih baik dalam meningkatkan  pemahaman konsep 

geometri siswa dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Penelitian yang 

dilakukan oleh Dixon dan Jennifer (2013:162) menemukan bahwa menggunakan 

model visual untuk memecahkan masalah yang diberikan dalam konteks untuk 
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membuat hubungan dalam matematika dan mengembangkan pemahaman tentang apa 

artinya untuk beroperasi dengan fraksi. Berikut disajikan ilustrasi model yang 

digunakan dalam pembelajaran materi lingkaran. 

 

Gambar 5 Ilustrasi model yang digunakan untuk menjelaskan unsur-unsur lingkaran 

Gambar 5 digunakan siswa untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam 

lingkaran. Dengan bantuan ilustrasi diatas akan memudahkan guru dalam 

menjelaskan apa saja yang ada dalam unsur-unsur lingkaran. Serta hasil jawaban 

siswa. 

 

Gambar 6  Ilustrasi model yang digunakan untuk menjelaskan keliling lingkaran dan 

hasil jawaban siswa 

 

Gambar 6 adalah ilustrasi lingkaran yang dalam digunakan menentukan nilai  . 

dalam menentukan nilai   dan rumus keliling lingkaran juga dibutuhkan peralatan 

lainnya berupa tali dan sebuah penggaris. Dengan menggunakan tali siswa dapat 

melingkarkan pada keliling pizza kemudian menghitung panjangnya dengan 

penggaris. Serta menggunakan penggaris untuk menghitung panjang diameternya. 
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Kemudian dari keempat pizza tersebut diperoleh perbandingan yang sama untuk 

menentukan nilai  . Serta hasil jawaban siswa. 

 

        

Gambar 7 Ilustrasi model yang digunakan untuk menjelaskan luas lingkaran dan 

hasil jawaban siswa 

 

Gambar 7 merupakan ilustrasi yang digunakan dalam menentukan rumus luas 

lingkaran. Dengan cara membagi pizza menjadi 8 bagian. Kemudian menatanya 

membentuk bangun jajar genjang. Panjang sisi atas merupakan setengah dari keliling 

lingkaran sedangkan panjang sisi samping merupakan jari-jari lingkaran. Sehingga 

diperoleh panjangnya    dan panjang sisi sampingnya adalah  . Serta hasil jawaban 

siswa. 

 

Gambar 8 Ilustrasi model yang digunakan untuk menjelaskan besar sudut pusat dan 

sudut keliling dan hasil jawaban siswa 

 

Gambar 8 digunakan untuk menentukan besar sudut pusat terhadap sudut keliling. 

Dengan mengatur bentuk topping pizza membentuk sudut pusat dan keliling akan 
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memudahkan guru dalam menjelaskan besar sudut pusat dan sudut kelilingnya. 

Kemudian pada masing-masing sudut diberi nama untuk memudahkan dalam 

perhitungan. Serta hasil jawaban siswa. 

 

Gambar 9 Ilustrasi model yang digunakan untuk menjelaskan perbandingan antara 

sudut pusat, panjang busur, luas juring lingkaran 

 

Gambar 9 adalah ilustrasi yang digunakan dalam menentukan perbandingan sudut 

pusat, panjang busur, luas juring. Dengan cara membagi pizza menjadi 4 bagian dan 

8 bagian. Kemudian membandingkan besar sudut pusat, panjang busur, luas juring 

yang dibentuk dari masing-masing bagian. Serta hasil jawaban siswa. 

 

Gambar 10 hasil jawaban siswa dalam membuktikan perbandingan antara sudut 

pusat, panjang busur, luas juring lingkaran 

 

Gambar 10 merupakan gambar hasil jawaban siswa dalam membuktikan 

perbandingan antara sudut pusat, panjang busur, luas juring lingkaran 

Dari hasil perhitungan anava dua jalan sel tak sama pada tabel 3 dengan taraf 

signifikansi 5%, hipotesis kedua diperoleh kesimpulan bahwa H0 ditolak berarti ada 
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pengaruh kemampuan penalaran siswa terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kamsiyati dkk (2009 : 

16) yang menyatakan bahwa hasil pelacakan terhadap skor kemampuan penalaran, 

bahwa kemampuan penalaran tinggi baik yang mendapat perlakuan pendekatan 

matematika realistik maupun yang mendapat perlakuan pendekatan pembelajaran 

konvensional mempunyai skor hasil belajar matematika yang lebih tinggi dan sangat 

berarti dari pada kelompok mahasiswa yang mempunyai kemampuan penalaran 

rendah.  

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Adegoke (2013:60) 

mengemukakan,  kurang lebih yang berarti dalam penelitian ini memperlihatkan 

bahwa level kemampuan penalaran matematika siswa adalah memainkan peran 

utama dalam pencapaian matematika mereka. Oleh karena itu, kemampuan penalaran 

siswa penting untuk guru mencatat ini, dan lebih ikut campur dalam memprogram 

bahwa dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan penalaran mereka.  Ini 

dapat dicapai dengan memberikan mereka tugas kognitif bahwa tidak dibutuhkan 

dalam kurikulum dasar. 

Tabel 4 Hasil uji lanjut pasca anava 

 

Hipotesis Fhitung Ftabel Kesimpulan 

           7,61 6,32 H0 ditolak 

           42,88 6,32 H0 ditolak 

           15,70 6,32 H0 ditolak 

 

Berdasarkan tabel 4 diatas merupakan tabel uji lanjut pasca anava pada 

komparasi antar kolom. Diperoleh kesimpulan bahwa untuk semua tingkat 

kemampuan penalaran memberikan hasil yang berbeda. Dimana dilihat dari hasil 

rerata tiap tingkat kemampuan penalaran kelas eksperimen lebih baik dari kelas 

kontrol. 
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Tabel 5 Presentase skor per indikator kemampuan penalaran 

 

No Indikator 
Kelas eksperimen Kelas kontrol 

∑Skor % Skor ∑Skor % Skor 

1 Mengajukan dugaan 286 74,48 249 64,86 

2 Manipulasi matematika 201 78,52 171 66,80 

3 

Menarik kesimpulan, 

menyusun bukti,  memberi 

alasan 

293 76,30 283 73,70 

4 
Memberi kesimpulan dari 

pernyataan 
288 75,00 262 68,23 

5 
Memeriksa kesahihan 

suatu argumen 
302 78,65 275 71,61 

6 Menentukan pola atau sifat 308 80,21 282 73,44 

Jumlah 1678  1522  

Rerata  77,19  69,77 

 

Berdasarkan tabel 5 diperoleh informasi bahwa untuk masing-masing kelas 

presentase skor tertinggi ada pada indikator menentukan pola atau sifat. Sedangkan 

prosentase skor terendah ada pada indikator mengajukan dugaan. Ini menunjukkan 

bahwa kemampuan penalaran siswa ketika mengerjakan soal yang berhubungan 

dengan sifat-sifat sangat baik, tetapi ketika mengajukan dugaan dalam 

menyelesaikan soal masih belum baik. 

Berdasarkan hasil anava dua jalan sel tak sama pada tabel 3, hipotesis ketiga 

diperoleh kesimpulan bahwa H0 diterima berarti tidak ada interaksi antara strategi 

pembelajaran dan tingkat kemampuan penalaran terhadap hasil belajar matematika. 

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Riyanto (2011 : 123) yang 

menyatakan dari hasil penelitiannya tidak terdapat interaksi antara pendekatan 

pembelajaran dan kemampuan penalaran terhadap prestasi siswa. Hal ini berarti hasil 

matematika siswa dengan pendekatan konstruktivisme lebih baik dari pada dengan 

pendekatan konvensional untuk semua level atau tahap kemampuan penalaran siswa.   

 

Simpulan 

Ada pengaruh antara strategi pembelajaran menggunakan Ilustrasi model 

Pizza pada kelas eksperimen dan konvensional pada kelas kontrol terhadap hasil 
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belajar matematika siswa pada materi lingkaran. Hal ini didasarkan pada anaslisis 

data diperoleh FA= 4,65>Ftabel=4,01. Serta hasil belajar siswa yang diberi perlakuan 

dengan strategi ilustrasi model pizza lebih baik dari pada siswa yang diberi perlakuan 

menggunakan strategi konvensional. 

Ada pengaruh antara tingkat kemampuan penalaran siswa terhadap hasil 

belajar matematika siswa pada materi lingkaran. Hal ini didasarkan pada analisis data 

diperoleh FB = 17,27>Ftabel=3,16. Serta hasil uji lanjut pasca anava diperoleh 

kesimpulan bahwa siswa dengan kemampuan penalaran tinggi mempunyai hasil 

belajar yang sama dengan siswa yang mempunyai kemampuan penalaran sedang. 

Tetapi keduanya mempunyai hasil belajar yang berbeda dengan siswa yang 

mempunyai kemampuan penlaran rendah. 

Tidak terdapat interaksi antara startegi pembelajaran dan tingkat kemampuan 

penalaran terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi lingkaran. Hal ini 

didasarkan pada analsis data diperoleh FAB= 1,62<Ftabel=3,16. 
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