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PENGARUH  STRATEGI PEMBELAJARAN DAN MINAT BELAJAR 

TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA  

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji (1) perbedaanpengaruh strategi 

pembelajaran Discovery Learning dan Problem Based Learning terhadap hasil belajar matematika, (2) 

perbedaan pengaruh hasil belajar matematika dilihat dari minat belajar, dan (3) interaksi strategi 

pembelajaran Discovery Learning, Problem Based Learningdan minat siswa terhadap hasil belajar 

matematika. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain quasi experiment. 

Populasi penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 2Gondangrejo 2017/2018. Sampel 

dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas dengan teknik sampling menggunakan cluster random 

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

analisis data menggunakan teknik analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Hasil penelitian 

dengan tingkat signifikansi 5% adalah (1) ada perbedaanpengaruh strategi pembelajaran Discovery 

Learning dan Problem Based Learningterhadap hasil belajar matematika siswa, strategi DL lebih 

efektif dari pada strategi PBL terhadap hasil belajar, (2) ada perbedaan pengaruh hasil belajar belajar 

matematika dilihat dari minat belajar, siswa dengan minat belajar timggi memberikan hasil belajar 

matematika lebih baik dari pada siswa dengan tingkat minat belajar sedang atau rendah, dan (3) tidak 

ada interaksi antara strategi pembelajaran Discovery Learning, Problem Based Learningdan minat 

belajar terhadap hasil belajar matematika siswa. 

  

Kata Kunci: discovery learning, problem based learning, minat belajar matematika, hasil belajar 

matematika 

Abstract 

 

This study aimed to analyze and examine (1) the difference effect of learning strategy Discovery and 

Problem Based Learning themathematics learning outcomes, (2) the difference effectofmathematics 

learning outcome viewed from of learning interest, and (3) the interaction strategy of learning 

Discovery Learning, Problem Based Learning and interest studentsmathematics learning outcomes. 

This type of research is quantitative research with quasi experiment. This study population is the 

entire class VII SMP Negeri 2Gondangrejo 2017/2018. The sample in this study consisted of two 

classes with sampling techniques using random cluster sampling. Data collection techniques using 

methods of documentation, test and questionnaire. Data were analyzed using two-way analysis of 

variance technique with different cells. Research results with significance level of 5% is (1) there is a 

difference effect of learning strategy Discovery Learning and Problem Based Learning the results of 

studentmathematics learning,DL strategy more effective than PBL strategy toward learning result (2) 

there is difference effect of mathematical interest on the results of mathematics learning, student with 

high learning interest in categorized better than moderate or low learning interest, and (3 ) there is 

no interaction between learning strategy of Discovery Learning, Problem Based Learning and interest 

in learning on student's mathematics learning outcomes. 

  

Keywords: Discovery Learning, Problem Based Learning, mathematical interest, mathematics 

learning outcomes 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan penting bagi anak bangsa demi tercapainya generasi penerus 

bangsa yang berkualitas. Indonesia adalah Negara kepulauan yang mempunyai 

penduduk yang relatif tinggi sehingga banyak persaingan di berbagai bidang. 
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Persaingan tersebut harus di iringi dengan beberapa hal seperti keterampilan, 

kognitif, psikimotorik, dan spiritual sehingga penerus bangsa dapat maju. Menurut 

Marsudi dkk (2012) dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Selain itu, menurut Marsudi dkk (2012), pendidikan Indonesia condong ke 

aliran konvergensi di mana yang harus diperhatikan adalah anak itu harus 

diperlakukan sebagai subjek dan objek. Sebagai objek karena anak dalam tahap 

perkembangan sehingga harus diarahkan, dipengaruhi, dibimbing agar menjadi 

manusia yang baik. Sebagai subjek karena anak memiliki potensi untuk bisa 

berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan.  

Siswa sebagai subjek diharapkan dapat aktif dalam melakukan kegiatan 

belajar dan guru sebagai fasilitator saat proses pembelajaran di kelas diharapkan 

dapat membimbing siswa ketujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam 

membimbing siswa ke arah tujuan pembelajaran tidaklah mudah, banyak yang harus 

dilakukan oleh guru sebagai pembimbing anak di sekolah seperti halnya memilih dan 

menggunakan strategi tepat yang dapat menghasilkan kemajuan hasil belajar. Akan 

tetapi, pada umumnya siswa kurang paham terhadap materi pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru karena penyampaian materi  menggunakan strategi 

pembelajaran kurang tepat atau  kurang efektif , sehingga mereka kurang  berminat 

untuk belajar, khususnya  dalam pembelajaran matematika. 

Subarna & Sunarti dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Lengkap (2013), 

mengemukakan bahwa matematika adalah ilmu yang mempelajari pengelolaan angka 

(bilangan-bilangan) seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, grafik 

dan sebagainya. Pembelajaran matematika dalam dunia pendidikan menjadi suatu 

pembelajaran yang dianggap begitu sulit bagi sebagian siswa sehingga mereka tidak 

suka dengan pembelajaran tersebut. Apabila mereka tidak suka mereka tidak 

mempunyai minat utuk mempelajari dan menggali informasi yang ada dalam 
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pembelajaran matematika. Padahal, di dunia nyata matematika penting digunakan 

dalam kehidupan. 

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dicarikan suatu strategi pembelajaran 

yang tepat, sehingga dapat meningkatkan keaktifan dan minat siswa dalam 

pembelajaran matematika. Salah satu tipe dalam pembelajaran yang dianggap 

peneliti dapat memotivasi, meningkatkan minat dan hasil belajar siswa untuk 

berperan aktif dalam proses belajar mengajar adalah strategi pembelajaran Discovery 

Learning (DL)dan Problem Based Learning (PBL). Menurut Illahi (2012), DL 

adalah suatu metode yang bisa melibatkan peserta didik terlibat langsung saat 

kegiatan belajar-mengajar, sehingga mampu menggunakan proses mentalnya untuk 

menemukan suatu konsep atau teori yang sedang dipelajari, sedangkan menurut 

Bektiarso (2015),  strategi DL mengutamakan cara belajar aktif, berorientasi pada 

proses, mengarahkan sendiri, mencari sendiri, dan reflektif. 

Sementara itu, menurut Rusmono (2012), strategi pembelajaran PBL, 

mementingkan dari sisi proses dan bukan hanya hasil belajarnya tersebut. Strategi 

DL berkaitan dengan penemuan dimana peserta didik mencari tahu informasi dan 

menggali kemampuan mengenai dirinya, sedangkan strategi PBL adalah suatu 

pemecahan masalah yang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga peserta 

didik memungkinkan untuk dapat mengingat tentang materi atau masalah yang telah 

dihadapinya. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar berikutnya adalah minat. 

Menurut Slameto (2003), minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat berpengaruh terhadap hasil 

belajar karena bila bahan yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa 

tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Jika 

terdapat siswa yang kurang berminat terhadap belajar, diusahakan agar ia 

mempunyai minat yang lebih besar dengan cara menjelaskan hal-hal yang menarik 

dan berguna bagi kehidupan serta berhubungan dengan cita-cita yang berkaitan 

dengan bahan pelajaran yang dipelajari. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan tiga hipotesis, yaitu (1) ada 

pengaruh strategi pembelajaran Discovery Learning dan Problem Based Learning 
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terhadap hasil belajar matematika, (2) ada pengaruh minat siswa terhadap hasil 

belajar matematika, dan (3) ada interaksi strategi pembelajaran Discovery 

Learning,Problem Based Learning, dan minat siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis dan menguji pengaruh strategi 

pembelajaran Discovery Learningdan Problem Based Learning terhadap hasil belajar 

matematika, (2) menganalisis dan menguji pengaruh minat siswa terhadap hasil 

belajar matematika, dan (3) menganalisis dan menguji interaksi strategi pembelajaran 

Discovery Learning, Problem Based Learning dan minat siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 

2. METODE 

        Berdasarkan pendekatannya, jenis penelitian ini termasuk penelitian 

kuantitatif dengan desain quasi experiment. Sutama (2015) memaparkan desain quasi 

experiment merupakan pengembangan dari eksperimental sejati. Desain penelitian ini 

menyertakan kelompok kontrol, walaupun tidak dapat berfungsi untuk mengontrol 

variabel-variabel luar yang dapat mempengaruhi kelangsungan eksperimen. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2Gondangrejo. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu semua siswa kelas VII di SMP Negeri 2Gondangrejo tahun ajaran 

2017/2018 dengan jumlah 160 siswa. Teknik sampling yang digunakan yaitu cluster 

random sampling dan diperoleh sampel 32 siswa kelas VII A sebagai kelas 

eksperimen dan 32 siswa kelas VII B sebagai kelas kontrol.Sebelum sampel 

diberikan perlakuan maka terlebih dahulu dilakukan uji keseimbangan untuk 

memastikan bahwa kelas sampel memiliki kemampuan awal yang seimbang. 

Teknik pengumpulan data meliputi metode dokumentasi, angket dan 

tes.Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data kemampuan awal siswa 

berupa nilai UTS siswa kelas VII. Data tersebut selanjutnya digunakan untuk 

melakukan uji keseimbangan sebelum kedua kelas sampel mendapatkan perlakuan, 

uji keseimbangan tersebut menggunakan uji t. Metode tes berupa soal uraian yang 

digunakan untuk memperoleh data hasil belajar matematika dan metode angket 

berupa angket minat matematika digunakan untuk memperoleh data minat 

matematika. Sebelum instrumen tes dan angket diberikan kepada kelas sampel, 
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terlebih dahulu instrumen tes dan angket di uji cobakan untuk mengetahui apakah 

instrumen tersebut valid dan reliabel. Uji validitas instrumen menggunakan rumus 

korelasiPearson/ Product Moment dan uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus 

Alpha. 

Teknik analisis data untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan teknik statistik uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama pada 

taraf signifikansi 5%. Sebelum dilakukan uji analisis terlebih dahulu dilakukan uji 

prasyarat yaitu uji normalitas dengan menggunakan metode Lillieforsuntuk menguji 

apakah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Dan uji 

homogenitas variansi populasi dengan menggunakan metode Bartlett untuk menguji 

sampel berasal dari populasi yang homogen atau tidak. Apabila hasil analisis variansi 

dua jalan sel tak sama menunjukkan bahwa hipotesis (H0) ditolak maka dilakukan uji 

komparasi ganda dengan menggunakan metode Scheffe (Budiyono, 2009). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil uji keseimbangan dapat disimpulkan bahwa kelas 

eksperimen dengan strategi pembelajaran Discovery Learning dan kelas kontrol 

dengan strategi pembelajaran Problem Based Learning mempunyai kemampuan 

awal yang seimbang sebelum diberikan perlakuan. Untuk memperoleh data, 

penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yang terdiri dari instrumen tes hasil 

belajar matematika yaitu 6 soal tes matematika dan instrumen angket minat 

matematika yang terdiri dari 30 butir item soal.  

Sebelum instrumen tes  dan angket diberikan pada kelas sampel, terlebih 

dahulu instrumen tes  dan angket di uji cobakan. Instrumen tes hasil belajar 

matematika diuji cobakan pada 32 siswa di kelas non sampel, sedangkan instrumen 

angket minat matematika di uji cobakan pada 32 siswa di kelas non sampel.Melalui 

dua orang validator,instrumen tes hasil belajar matematika mengalami sedikit 

perbaikan. Menggunakan uji validitas, instrumen tes hasil belajar matematika 

dinyatakan 5 soal valid, sedangkan instrumen angket minat matematika diperoleh 25 

butir soal yang valid. Instrumen penelitian yang dinyatakan valid selanjutnya 

dilakukan uji reliabilitas. Setelah kedua instrumen penelitian dinyatakan valid dan 

reliabel kemudian diberikan kepada sampel penelitian. 
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Instrumen penelitian yang telah diberikan kepada kelas sampel penelitian, 

maka akan di dapat data hasil belajar matematika dan data minat matematika. Setelah 

data di peroleh, selanjutnya dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan 

uji homogenitas pada taraf signifikansi 5%. 

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa H0diterima, maka hal ini 

menunjukkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan 

hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa H0 diterima, maka hal ini menunjukkan 

bahwa sampel berasal dari populasi yang homogen.   

Diketahui bahwa uji prasyarat telah terpenuhi maka selanjutnya dilakukan uji 

analisis data. Uji analisis data yang dilakukan yaitu dengan analisis variansi dua jalan 

sel tak sama pada taraf signifikansi 5%. Rangkuman hasil perhitungan analisis 

variansi dua jalan sel tak sama dapat disajikan pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalur dengan Sel Tak Sama 

Sumber JK dK RK Fobs Fα Keputusan 

Strategi 

Pembelajaran (A) 

269,586 1 269,587 5,814 4,012 H0 ditolak 

Minat Belajar 

Matematika (B) 

1462,956 2 731,483 15,775 3,159 H0 ditolak 

Interaksi (AB) 42.423 2 21,212 0,457 3,159 H0diterima 

Galat (G) 2689,411 58 46,369 - - - 

Total (T) 4464,386 63 - - - - 

Berdasarkan tabel 1maka dapat di simpulkan sebagai berikut. 

a. Adanya perbedaanpengaruh antara strategi pembelajaran Discovery 

Learningdan Problem Based Learning terhadap hasil belajar matematika. 

Berdasarkan analisis variansi dua jalan sel tak sama dengan taraf 

signifikasi 5% diperolahFhitung A > Ftabel maka dapat diambil keputusan 

H0A ditolak. Hal ini berarti ada pengaruh strategi pembelajaran terhadap hasil 

belajar matematika. Karena dalam penelitian ini  terdapat dua strategi 

pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran Discovery Learningdan strategi 
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pembelajaran Problem Based Learning, maka tidak perlu dilakukan uji lanjut 

komparasi ganda antar baris. Untuk mengetahui strategi pembelajaran mana 

yang lebih baik maka hanya cukup dengan membandingkan rerata marginal 

dari masing-masing strategi pembelajaran. Adapun rangkuman rerata antar 

sel dan rerata marginalnya ditampilkan pada Tabel 2 sebagai berikut. 

Tabel 2 Rangkuman Rerata Antar Sel dan Rerata Marginal 

Strategi Pembelajaran 
Minat Matematika Rerata 

Marginal Tinggi Sedang Rendah 

Discovery Learning  76,1111 72 64,2308 70,7801 

Problem Based Learning 73,3333 65,8333 60,8333 66,6667 

Rerata Marginal 74,722 68,9167 62,5321  

Berdasarkan rerata marginal Tabel 2 diperoleh rerata marginal hasil 

belajar matematika dengan strategi pembelajaran Discovery Learningsebesar 

70,7801 sedangkan nilai rerata marginal hasil belajar matematika dengan 

strategi pembelajaranProblem Based Learning sebesar 66,6666. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika siswa dengan 

strategi pembelajaran Discovery Learning  lebih baik daripada hasil belajar 

matematika siswa dengan strategi pembelajaranProblem Based Learning. 

Hal tersebut juga didukung dengan keadaan yang terjadi dilapangan, 

pada saat proses pembelajaran dengan strategi pembelajaran Discovery 

Learning terlihat aktif, percaya diri dan mampu memecahkan masalah. 

Selama proses pembelajaran berlangsung, siswa berusaha menemukan sendiri 

penyelesaian dari permasalahan yang diberikan oleh guru melalui diskusi 

antar pasangan, sehingga siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. 

Dalam setiap kesempatan siswa juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang terkait dengan materi yang dianggap sulit, siswa juga mampu 

mengajukan dugaan, memanipulasi matematika dan menarik kesimpulan dari 

pernyataan. Sedangkan pada strategi pembelajaran Problem Based Learning, 

siswa hanya berfokus pada guru. 
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Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan sahrudin. (2014) yang menyatakan bahwa  siswa mampu 

memecahkan masalah dengan baik saat menggunakan strategi DL daripada 

dengan strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran DL 

memotivasi siswa menjadi lebih baik daripada pembelajaran langsung dan 

ada korelasi antara kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dan 

motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar.  

Selain itu, kondisi tersebut juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan In’am (2017), bahwa nilai rata-rata belajar siswa dalam kelompok 

DL adalah 96 sementara hasil yang diporoleh oleh peserta didik yang belajar 

secara individu ditemukan besarnya nilai yaitu 95, kondisi ini menunjukkan 

bahwa hasil belajar dengan strategi DL berkategori sangat bagus. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan pengaruh penerapan strategi DL dan PBL terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VII pokok bahasan aljabar linear, hasil belajar siswa 

dengan strategi DL lebih tinggi dari pada strategi PBL dan strategi DL 

memberikan efek yang lebih efektif dari pada strategi PBL terhadap hasil 

belajar. 

b. Adanya pengaruh hasil belajar matematika ditinjau dari minat matematika. 

Dengan menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak sama pada 

tarafsignifikasi 5% diperoleh FB = 15,7752 > F0,05;2;58 = 3,1539 maka 

dapat diambil keputusan H0B ditolak. Hal ini berarti ada pengaruh  

matematika terhadap hasil belajar matematika. Karena H0B ditolak, maka 

perlu dilakukan uji lanjut yaitu uji komparasi ganda antar kolom. Uji 

komparasi tersebut bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 

rerata hasil belajar matematika antara siswa yang memiliki penalaran 

matematika kategori tinggi, sedang, dan rendah. 
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Tabel 3 Uji Komparasi Rerata Antar Kolom 

H0 H1 Fhitung 2Ftabel Keputusan 

𝜇.1 = 𝜇.2 𝜇.1 ≠ 𝜇.2 7,2712 6,3119 H0 ditolak 

𝜇.1 = 𝜇.3 𝜇.1 ≠ 𝜇.3 30,0443 6,3119 H0 ditolak 

𝜇.2 = 𝜇.3 𝜇.2 ≠ 𝜇.3 9,9766 6,3119 H0 ditolak 

Berdasarkan Tabel 3diperolehF.1,-.2 = 7,2712> Ftabel = 6,3119 maka 

dapat disimpulkan H0 ditolak, artinya ada pengaruh hasil belajar matematika 

yang signifikan antara siswa yang memiliki minat belajar matematika 

kategori tinggi dengan siswa yang memiliki minat belajar matematika 

kategori sedang.   F.1,-.3 = 30,0443> Ftabel = 6,3119maka dapat disimpulkan H0 

ditolak, artinya ada pengaruh hasil belajar matematika yang signifikan antara 

siswa yang memiliki minat belajar matematika kategori tinggi dengan siswa 

yang memiliki minat belajar matematika kategori rendah. F.2,-.3 = 9,9766> 

Ftabel = 6,3119maka dapat disimpulkan H0 ditolak, artinya ada pengaruh hasil 

belajar matematika yang signifikan antara siswa yang memiliki minat belajar 

matematika kategori sedang dengan siswa yang memiliki minat belajar 

matematika kategori rendah.  

Sejalan dengan hasil analisis data pada penelitian ini, diperoleh rerata 

marginal hasil belajar matematika dengan minat belajar matematika tinggi 

sebesar 74,722 sedangkan nilai rerata marginal hasil belajar matematika 

dengan minat belajar matematika sedang sebesar 68,9167, dan nilai rerata 

marginal hasil belajar matematika dengan minat belajar matematika kategori 

rendah sebesar 62,5321.  

Hal tersebut didukung keadaan di lapangan yang manaminat belajar 

matematika siswa berbeda-beda, ada yang tergolong tinggi, sedang, dan 

rendah. Pengaruh yang signifikan terlihat dari siswa yang memiliki minat 

belajar matematika kategori tinggi dan rendah. Siswa yang memiliki minat 

belajar matematika kategori tinggi lebih mampu menyajikan pernyataan 

matematika, mengajukan dugaan, manipulasi matematika, menyusun bukti, 

menarik kesimpulan dan kesahihan dari permasalahan matematika. 
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Sedangkan siswa yang memiliki minat belajar matematika kategori rendah 

kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan matematika yang diberikan 

oleh guru, serta terkadang mengabaikan proses pembelajaran matematika 

sehingga tidak ada kebiasaan dan tindak lanjut untuk menyelesaikan 

permasalahan matematika. 

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Nurhasanah dan Soebandi 

(2016) yang menyatakan bahwa minat belajar berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar. Siswa yang mempunyai minat belajar tinggi 

hasil belajarnya akan meningkat dengan demikian, minat belajar berdampak 

pada hasil belajar siswa yang meningkatkan nilai siswa. 

Selain itu, kondisi tersebut juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Agung, Hafiludin dan Kadir (2015) bahwa ada pengaruh positif 

yang signifikan minat belajar terhadap hasil belajar yang berarti minat belajar 

matematika siswa memberikan kontribusi positif atau dukungan yang baik 

dalam usaha meningkatkan hasil belajar matematika. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan pengaruhminat belajar siswa terhadap hasil belajar matematika 

kelas VII pokok bahasan aljabar linear. Minat belajar yang berkategori tinggi 

memberikan efek lebih baik dari pada minat belajar berkategori sedang 

terhadap hasil belajar, dan minat belajar berkategori sedang memberikan efek 

lebih baik dari pada minat berkategori rendah terhadap hasil belajar. 

c. Tidak adanya interaksi  strategi pembelajaran dan minatmatematika terhadap 

hasil belajar matematika. 

Dengan  menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak sama pada 

taraf signifikasi 5% diperoleh FAB = 0,4574 < F0,05;2;58 = 3,1539 maka 

dapat diambil keputusan H0AB diterima. Hal ini berarti tidak ada interaksi 

antara strategi pembelajaran dan minat belajar matematika terhadap hasil 

belajar matematika. Kondisi ini dapat disajikan dalam bentuk bentuk gambar 

profil efek variabel strategi pembelajaran sebagai berikut. 
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Gambar 1. Grafik Profil Efek Variabel strategi Pembelajaran dan Minat 

Matematika 

Ada atau tidaknya interaksi juga dapat dilihat dari gambar 1 tentang 

grafik profil efek variabel strategi pembelajaran, dapat dilihat bahwa kedua 

garis yang mewakili strategi pembelajaran yang diterapkan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol tidak berpotongan atau bersentuhan. 

Diketahui bahwa pada kelas eksperimen menggunakan strategi 

pembelajaran Discovery Learning dan pada kelas kontrol menggunakan  

strategi pembelajaran Problem Based Learning. Pada masing-masing strategi 

pembelajaran, hasil belajar matematika pada siswa yang memiliki minat 

kategori tinggi lebih baik daripada siswa yang memiliki minat matematika 

kategori sedang dan minat belajar matematika kategori sedang lebih baik dari 

pada  kategori rendah. Selain itu pada minat matematika siswa kategori 

tinggi, sedang dan rendah, strategi pembelajaran Discovery Learning 

memberikan hasil belajar matematika lebih baik dibandingkan strategi 

pembelajaran Problem Based Learning. 

Tidak adanya interaksi antara strategi pembelajaran dan minat 

matematika siswa terhadap hasil belajar matematika, dikarenakan terdapat 

berbagai faktor diantaranyakeaktifan, kemandirian, motivasi, dan sebagainya 

yang tidak diteliti oleh peneliti. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu yang 

dimiliki oleh peneliti, maka peneliti tidak bisa menjangkau berbagai faktor 
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yang dapat mempengaruhi hasil belajar matematika, sehingga interaksi yang 

diharapkan tidak ada. 

Hasil penelitian ini selajan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sarah dan Sutama (2016) bahwa tidak ada interaksi antara strategi yang 

digunakan dengan hasil belajar matematika.  

Selain itu, kondisi tersebut juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukanFebriana dan Benedictus (2017), bahwa tidak ada interaksi antara 

model model pembelajaran dan tingkat minat belajar siswa terhadap pelajaran 

matematikaberdasarkan hasil belajar matematika.Berdasarkan uraian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi antara strategi pembelajaran 

dan minat matematika terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII 

pokok bahasan aljabar linear. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

interaksi antara strategi pembelajaran dan minat belajar siswa terhadap hasil 

belajar matematika. Rendahnya hasil belajar matematika ditentukan karena 

adanya strategi belajar, kurangnya minat belajar dapat menurunkan hasil 

belajar matematika. Minat belajar berkategori tinggi memberikan hasil yang 

lebih baik dari pada minat berkategori sedang, minat belajar berkategori 

sedang memberikan hasil lebih baik dari pada minat belajar berkategori 

rendah.Strategi  pembelajaranDiscovery Learning lebih efektif dan 

memberikan hasil belajar matematika lebih baik dibandingkan strategi 

pembelajaran Problem Based Learning. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dengan taraf 

signifikasi 5% dan pembahasan dapat diperoleh hasil penelitian yaitu terdapat 

perbedaan pengaruh penerapan strategi DL dan PBL terhadap hasil belajar 

matematika. Strategi DLlebih baik dari pada strategi PBL terhadap hasil 

belajar matematika. Selain itu, terdapat perbedaan pengaruh minat belajar 

siswa terhadap hasil belajar matematika. Hasil belajar siswa yang memiliki 

minat belajar matematika kategori tinggi lebih baik dari pada siswa yang 

memiliki minat belajar siswa kategori sedang, minat belajar berkategori 
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sedang dan tinggi lebih baik dari pada minat belajar yang berkategori rendah. 

Tidak ada pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran DLdan PBL 

dengan minat belajar siswa terhadap hasil belajar. 
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