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PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN DAN KEMAMPUAN 

PENALARAN TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) perbedaan pengaruh antara model 

pembelajaran Problem Based Learning dan Discovery Learning terhadap hasil 

belajar matematika, (2) pengaruh kemampuan penalaran matematis peserta didik 

terhadap hasil belajar matematika, (3) interaksi antara model pembelajaran dan 

kemampuan penalaran matematis. Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan desain 

quasi experiment. Penelitian ini bertempat di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta 

Tahun Ajaran 2018/2019. Populasi dalam penelitian ini, yaitu seluruh siswa kelas 

VII dengan sampel dua kelas. Kelas Eksperimen I dengan model pembelajaran 

Problem Based Learning dan kelas Eksperimen II dengan model  Discovery 

Learning. Penentuan  kelas dengan menggunakan teknik cluster random sampling. 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket, observasi, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis variansi dua jalan 

dengan sel tak sama. Hasil penelitian ini dengan menggunakan tingkat signifikasi 

5% didapatkan tiga hasil. Pertama, terdapat perbedaan pengaruh penerapan model 

PBL dan DL, dimana model DL berpengaruh lebih baik terhadap hasil belajar 

matematika. Kedua, terdapat perbedaan pengaruh kemampuan penalaran matematis 

terhadap hasil belajar matematika. Peserta didik yang mempunyai kemampuan 

penalaran kategori tinggi hasil belajar matematikanya lebih baik dibandingkan 

kategori sedang dan rendah. Ketiga, tidak adanya interaksi antara model 

pembelajaran PBL, DL dan kemampuan penalaran matematis terhadap hasil belajar 

matematika  

 

Kata Kunci: discovery learning, problem based learning, kemampuan penalaran, 

hasil belajar matematika  

 

Abstract 

This study aims to analyze the influence of (1) the influence of Discovery Learning 

learning model on mathematical learning outcomes, (2) the influence of Problem 

Based Learning model on mathematical learning outcomes, (3) the influence of 

Discovery Learning and Problem Based Learning models on mathematical 

reasoning skills. This research uses quantitative methode with quasi experiment 

design. This research at the SMP Muhammadiyah 2 Surakarta 2018/2019. The 

subject of this research are savent grade of SMP Muhammadiyah 2 Surakarta 

2018/2019 with  sample of two classes. Experimental classes with Problem Based 

Learning learning models and Control classes with Discovery Learning models. 

The Class determination using cluster random sampling technique. The methods of 

data collection are questionnaire, observation, and documentation methods. The 

analyis  of data techniques used two-way variance analysis techniques with unequal 

cells. The results of this study using a signification rate of 5% obtained three results. 

First, there are differences in the effect of PBL and DL methods on mathematics 

learning outcomes. Where the DL methods has a better influence on mathematics 

learning outcomes. Second, there are differences in the effect of  mathematical 
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reasoning abilities on mathematics learning outcomes. Students who have 

reasoning abilities in the high category have better mathematic learning outcomes 

than those in the medium and low categories.  Third, there is no interaction between 

learning methods and reasoning abilities on mathematics learning outcomes.  

 

Keywords: discovery learning, problem based learning, reasoning ability, learning 

outcomes. 

 

1. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan  yang mempunyai peran penting  bagi 

ilmu pengetahuan yang lain. Selain itu, Purwanto (2011:19) menyatakan bahwa 

pendidikan merupakan pertolongan atau bimbingan yang diberikan kepada anak 

oleh orang dewasa secara sengaja agar anak menjadi dewasa. Dalam pengertian ini, 

pendidikan adalah mengasah keterampilan anak untuk dikembangkan pada 

generasinya. Dalam pendidikan, pembelajaran memegang peranan penting 

sehingga perlu adanya fase-fase pembelajaran yang sesuai.  

 Proses terjadinya fase-fase belajar telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam 

ungkapan haditsnya (Shahih al-Jami’ ash Shagi, juz, hal 81-89) Pelajaran yang 

dapat diambil dari penyataan Rasulullah tersebut adalah fase yang pertama 

berfokus peserta didik pada pembelajaran dan fase selajutkan, yakni untuk memiliki 

kelembutan hati dan pengetahuan perlu adanya interaksi yakni melalui pendidikan. 

Selanjutnya belajar dengan bersungguh-sungguh disertai dengan doa. Untuk 

mengetahui pembelajaran yang baik maka harus mencari pengetahuan dengan 

melibatkan Allah. Dalam proses pembelajaran yang baik dapat berpengaruh pada 

hasil belajar peserta didik. 

Hasil belajar menurut Purwanto (2011: 47-50) adalah perubuhan perilaku 

dalam aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik setelah belajar. Hasil belajar 

matematika merupakan tolak ukur atas keberhasilan peserta didik dalam belajar 

matematika. Hasil belajar peserta didik  masih tergolong rendah atau belum sesuai 

dengan harapan, hal ini bisa dilihat dari hasil ujian nasional pada Puspendik 

Kemdibud hasil ujian nasional mata pelajaran matematika tiga tahun terakhir yang 

telah ditempuh oleh peserta didik SMP Muhammadiyah 2 Surakarta.  
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 Menurut Razak, Kusmayadi, dan Riyadi (2015: 218) materi matematika dan 

penalaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Melalui penalaran kita 

dapat memahami materi matematika, dan penalaran dapat dipahami dan dilatih 

dengan belajar matematika. Berdasarkan pengamatan di lapangan, rendahnya 

kemampuan penalaran matematis peserta didik dapat diketahui dari analisis 

jawaban peserta didik pada soal penalaran yang berupa uraian. Peserta didik 

cenderung kurang sistematis saat menyelesaikan permasalahan dan cenderung 

menghafal jawaban soal yang pernah diberikan oleh guru. Dari hal ini dapat kita 

simpulkan bahwa tinggi rendahnya kemampuan penalaran matematis berpengaruh 

pada hasil belajar matematika peserta didik. 

 Adapun faktor dari guru ,yaitu kurangnya penerapan model pembelajaran 

yang bervariasi. Sebagian besar guru masih menggunakan model pembelajaran 

konvensional, ,yaitu pembelajaran yang masih berpusat pada guru dan peserta didik 

hanya sedikit terlibat dalam proses pembelajaran. 

 Pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) diterapkan guna 

mendorong peserta didik dapat menghasilkan karya kreatif dan kontekstual baik 

individu maupun kelompok. Sedangkan model pembelajaran Discovery Leaning 

diterapkan agar dapat berpikir kritis sehingga  memperkuat pendekatan ilmiah 

peserta didik.  

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuasi eksperimental. Menurut Sutama 

(2015: 43) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berkaitan erat dengan 

teknik-teknik survei sosial termasuk wawancara terstruktur dan kuesioner yang 

tersusun, eksperimen, observasi terstruktur, analisis isi, analisis statistik formal dan 

masih banyak lagi.  

 Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta pada siswa 

kelas VII Tahun Ajaran 2018/2019. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VII dengan sampel yang diambil dua kelas dari seluruh kelas VII 

dengan menggunakan teknik cluster random sampling dalam menentukan kelas 
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ekesperimen 1 dan Kontrol. Sehingga diperoleh kleas VII A sebagai kelas 

Eksperimen dan kelas VII C sebagai kelas Kontrol.  

 Teknik pengumpulan data meliputi angket, observasi serta dokumentasi. 

Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik uji analisis variansi 

dua jalan dengan sel tak sama. Diawali dengan  dilakukannya uji normalitas dengan 

menggunakan metode Lilliefors bertujuan untuk menguji sampel berdistribusi 

normal atau tidak. Kemudian uji homogenitas dengan metode Bartlett guna menguji 

apakah sampel berasal dari populasi yang homogen atau tidak.  Jika hasil analisis 

variansi dua jalan sel tak sama menunjukkan bahwa hipotesis ditolak maka harus 

dilakukan uji komparasi ganda dengan metode Scheffe. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Berdasarkan uji keseimbangan didapatkan hasil bahwa kelas Eksperimen dengan 

model pembelajaran Problem Based Learning dan kelas Kontrol dengan model 

Discovery Learning mempunyai kemampuan awal yang seimbang. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrument hasil belajar 

matematika yang berupa tes pilihan ganda sebanyak 30 item soal dan instrument 

angket kemampuan penalaran matematis berupa soal uraian sebanyak 5 item soal.  

 Sebelum tes dan angket diujikan, terlebih dahulu diujicobakan pada kelas 

non sampel. Dengan bantuan dua orang validator, seluruh soal dinyatakan valid. 

Namun peneliti mengurangi jumlah soal sehingga menjadi, 20 soal hasil belajar dan 

5 soal untuk kemampuan penalaran matematis. Kemudian, dilakukan uji reliabilitas 

dan selanjutnya diujikan pada kelas sampel.  

 Setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan uji prasyarat yaitu uji 

normalitas dan homogenitas dengan taraf signifikasi 5%. Karena hasil uji 

menunjukkan  bahwa populasi berdistribusi normal dan homogen maka selanjutnya 

dilakukan uji analisis data dengan uji analisis variansi dua jalan sel tak sama pada 

taraf signifikasi 5%. Berikut hasil dari perhitungan uji analisis variansi dua jalan 

dengan sel tak sama. 
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Tabel 1. Hasil Uji Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama. 

Sumber JK dK RK Fobs Fα 

Model 

pembelajaran 

(A) 

420.99 1 420.99 5.035 4.012 

Penalaran 

Matematis (B) 
2104.28 2 1052.14 12.584 3.159 

Interaksi (AB) 13.77 2 6.88  0.082 3.159 

Galat 4849.24 58 83.61     

Total 7388.27 63       

 

 Berdasarkan pada tabel I ditemukan pada model pembelajaran A ditemukan 

FA= 5.035 >  Ftabel= 4.102. Oleh karena itu, adanya  perbedaan pengaruh model 

pembelajaran tersebut terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas VII. 

Selanjutnya, pada penalaran matematis B ditemukan FB= 12.584 > Ftabel = 3,159. 

Jadi, terdapat pengaruh kemampuan penalaran matematis peserta didik kelas VII 

terhadap hasil belajar matematika.  

 Selain ditemukan adanya model  pembelajaran (A) dan kemampuan 

penalaran (B), ditemukan juga adanya uji antar interaksi (AB) dengan hasil FAB= 

0.082 <  Ftabel= 3,159. Artinya tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran 

dan kemampuan penalaran terhadap hasil belajar matematika. 

Berikut adalah hasil rangkuman rerata antarsel dan kolom 

Tabel 2. Rangkuman Rerata Antar Sel dan Rerata Marginal 

Model 

Pembelajaran 

Kemampuan Penalaran Rerata 

Marginal Tinggi Sedang Rendah 

PBL 78.75 69.73 62.22 70.23 

DL 86.25 74.5 68.75 76.5 

Rerata 

Marginal 

83.75 71.92 64.23 72.58 

 

 Rangkuman rerata antar sel dan rerata marjinal dengan model pembelajaran 

Problem Based Learning  (PBL) dan Discovery Learning (DL) terhadap 

kemampuan penalaran matematis hasilnya dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu pada 

PBL tingkatan terendah pada nilai 62.22, sedang pada nilai 69.73 sedangkan tingkat 

tinggi pada nilai 78.75 sehingga rerata marginalnya adalah 70.23. Pada model DL 

tingkat rendah pada nilai 68.75 tingkat sedang pada nilai 74.50 dan tingkat tinggi 
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pada nilai 86.25 sehingga rearata marginalnya pada nilai 76.50. Rerata marginal 

setiap tingkatan yaitu, pada tingkat rendah bernilai 64.23, pada tingkat sedang 

bernilai 71.90 dan pada tingkat tinggi bernilai 83.75 sehingga rerata marginal 

keseluruhannya adalah 72.58. 

Tabel 3. Uji Komparasi Rerata Antar Kolom 

Ho H1 F hit 2 F tabel Keputusan 

𝜇.1=𝜇.2 𝜇.1≠𝜇.2 6.90 6.31 Ho ditolak 

𝜇.1=𝜇.3 𝜇.1≠𝜇.3 28.44 6.31 Ho ditolak 

𝜇.2=𝜇.3 𝜇.2≠𝜇.3 15.35 6.31 Ho ditolak 

 

Hasil uji komparasi rerata antar kolom pada Tabel III, yaitu pada hipotesis 

pertama dengan Ho 𝜇.1=𝜇.2, dengan HI 𝜇.1≠𝜇.2, dan 2 F tabel 1.11 maka dapat 

diputuskan Ho ditolak. Hipotesis kedua Ho dengan 𝜇.1=𝜇.3, dengan HI 𝜇.1≠𝜇.3 dan 

2 F tabel 1.21 maka dapat diputuskan Ho ditolak. Hipotesis ketiga dengan Ho 

𝜇.2=𝜇.3 dengan HI  .2≠𝜇.3 dan 2 F Tabel 6.31 maka diputuskan Ho ditolak 

3.2 Pembahasan 

Farhan dan Retnawati (2014)  Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari 

prestasi belajar, kemampuan representasi matematis, dan motivasi belajar: 

(1)problem-based learning dan inquiry-based learning efektif, (sedangkan 

pembelajaran konvensional efektif ditinjau dari motivasi belajar siswa), 

(2)problem-based learning dan inquiry-based learning lebih efektif dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional, dan (3) problem-based learning lebih efektif 

dibandingkan dengan inquiry-based learning. Persamaan penelitian tersebut 

dengan yang peneliti lakukan yakni sama-sama membandingkan dua model 

pembelajaran dengan salah satunya model Problem Based Learning dan ditinjau 

dari prestasi belajar. Nilai kebaharuan yang diperoleh dari temuan peneliti adalah 

membandingkan model Problem Based Learning dan Discovery Learning terhadap 

hasil belajar serta ditinjau dari kemampuan penalaran matematis peserta didik. Ada 

berbagai rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh mereka. 

Rekomendasi tersebut adanya kajian mengenai analisis pengaruh model Problem 

Based Learning terhadap hasil belajar matematika. 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Ikhsan (2015) menunjukkan 

bahwa peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa dan kemandirian 

belajar siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan PBL lebih baik 

daripada siswa yang memperoleh pembelajaran pendekatan konvensional ditinjau 

dari kemampuan keseluruhan dan awal siswa (tinggi, sedang, rendah). Secara 

kualitas terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa yang belajar menggunakan 

model PBL dengan siswa yang belajar menggunakan model PBL pembelajaran 

konvensional. Peneletian tersebut memilki persamaaan dengan yang dibuat oleh 

peneliti yakni sama-sama menerapkan model Problem Based Learning  dalam 

proses pembelajaran. Penelitian mereka memiliki berbagai persamaan dengan yang 

dilakukan oleh peneliti, yakni adanya peningkatan kemampuan penalaran 

matematika pada peserta didik. 

 Choiro dan Marsigit (2015) hasil penelitiannya mengenai pembelajaran segi 

empat dan segitiga dengan pendekatan discovery yang menekankan aspek analogi 

lebih unggul daripada pembelajaran biasa dalam hal prestasi belajar dan 

kemampuan penalaran. Sebaliknya, dalam hal kecerdasan emosional spiritual 

siswa, pendekatan discovery yang menekankan aspek analogi tidak memberi 

pengaruh dan tidak lebih unggul daripada pembelajaran biasa. Penelitian mereka 

memiliki berbagai persamaan, yakni adanya materi kajian yang sama dengan 

peneliti. Selain itu, adanya satu model yang dipakai oleh mereka, sama dengan 

model yang dipilih oleh peneliti. Namun, ada berapa nilai pembaharuan dari hasil 

temuan peneliti. Pertama, peneliti membandingkan satu model pembelajaran PBL 

dengan DL dan hasilnya, DL lebih baik atau tepat diterapkan dalam pembelajaran 

matematika materi segiempat dan segitiga. Nilai kebaharuan tersebut tidak 

ditemukan pada penelitian mereka. Nilai kebaharuan lainnya mengenai adanya 

pengaruh positif PBL dan DL terhadap hasil belajar peserta didik kelas VII 

diuraikan secara jelas melalui grafik pembanding. 

 Penelitian Agusyati (2016) penelitiannya bertujuan untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis: (1) Pengaruh model Problem Based Learning berbasis Numbered 

Heads Together terhadap hasil belajar matematika; (2) Pengaruh tingkat penalaran 

matematis siswa (tinggi, sedang, rendah) terhadap hasil belajar matematika, (3) 
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Interaksi antara model pembelajaran dan penalaran matematis siswa terhadap hasil 

belajar matematika. Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat pengaruh model 

pembelajaran PBL berbasis NHT dan PBL terhadap hasil belajar matematika, 

terdapat pengaruh tingkat penalaran matematis siswa terhadap hasil belajar 

matematika, serta tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan penalaran 

matematis terhadap hasil belajar matematika. Peneletian tersebut memilki 

persamaaan dengan yang dibuat oleh peneliti yakni sama-sama menerapkan model 

Problem Based Learning  dalam proses pembelajaran. Penelitian mereka memiliki 

berbagai persamaan dengan yang dilakukan oleh peneliti, yakni adanya 

peningkatan kemampuan penalaran matematis serta tidak adanya interaksi antara 

model pembelajaran dan kemampuan penalaran terhadap hasil belajar matematika. 

 Serra Oktafoura Suminar dan Rini Intansari Meilani (2016) hasil 

peneltiannya menyatakan equivalent control group design, hasil analisa data 

menunjukkan bahwa model pembelajaran Discovery Learning lebih cocok dalam 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik dalam mempelajari kompetensi dasar 

mengidentifikasi prosedur pembuatan surat dinas, dibandingkan model 

pembelajaran Problem Based Learning. Dengan demikian, model pembelajaran 

Discovery Learning dapat menjadi salah satu alternatif bagi para guru Mata 

Pelajaran Korespondensi dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik pada 

mata pelajaran tersebut. Dari penelitian tersebut, menjadi salah satu dasar yang 

dijadikan peneliti untuk melihat pengaruh model pembelajaran Problem Based 

Learning dengan Discovery Learning. Ada beberapa persamaan dengan penelitian 

yang peneliti terapkan, pertama  sama-sama membandingkan dua model 

pembelajaran Problem Based Learning dan Discovery Learning hasilnya 

pembelajaran Discovery Learning berpengaruh positif dalam meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik. Sedangkan, persamaan kedua adalah berfokus hasil 

belajar siswa. Penelitian ini memiliki nilai kebaharuan, yakni adanya pengaruh 

model Problem Based Learning dan Discovery Learning terhadap penalaran 

matematis. Selanjutnya adanya model Discovery Learning yang sesuai untuk 

menyelesaikan soal pada materi segiempat dan segitiga. 
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 Sappaile, dkk (2018) hasil penelitian mereka yakni penelitian menunjukkan 

bahwa: (1) model pembelajaran dan minat belajar mempunyai pengaruh terhadap 

hasil belajar matematika siswa, dan (2) model pembelajaran discovery learning 

lebih baik daripada model pembelajaran langsung.  Persamaan penelitian mereka 

dengan yang peneliti terapkan yakni sama-sama menggunakan model Discovery 

Learning dalam pembelajaran. Namun terdapat nilai-nilai pembaharuan yang 

didapat peneliti. Pertama, peneliti menerapkan dua model pembelajaran yakni 

Problem Based Learning dan Discovery Learning sedangkan mereka hanya 

menggunakan Discovery Learning saja. Kedua, peneliti tidak hanya berfokus pada 

hasil belajar matematika peserta didik namun juga berfokus pada kemampuan 

penalaran matematis. Selain itu, adanya nilai pembaharuan adanya kemampuan 

penalaran matematis peserta didik kelas VII. Hasilnya, kedua model pembelajaran 

berpengaruh terhadap  kemampuan berpikir matematis mereka.  

 Warniasih dan Nuryanti (2018) hasil penelitianya dapat disimpulkan bahwa 

model Problem Based Learning efektif digunakan dalam pembelajaran yang 

berfokus pada kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Penelitian 

mereka memiliki persamaan dengan yang peneliti lakukan, yakni sama-sama 

menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning serta tipe penelitiannya 

yaitu eksperimen pembelajaran. Perbedaan dengan yang dilakukan peneliti adalah 

membandingkan model pembelajaran  Problem Based Learning  dan Discovery 

Learning sedangkan penelitian mereka hanya menggunakan model Problem Based 

Learning saja. Adanya nilai pembaharuan tersebut menjadi temuan baru penelitian 

matematika. 

 Sazali dan Farid (2019) penelitiannya bertujuan untuk membandingkan 

kemampuan penalaran matematis yang lebih baik antara model Problem Based 

Learning (PBL) dan model Guided Discovery Learning (GDLmodels). Berdasarkan 

hasil review kemampuan representasi matematis siswa dengan model Guided 

Discovery Learning (GDL) lebih baik daripada siswa kemampuan penalaran 

matematis siswa dengan model Problem Based Learning (PBL). Hal ini 

menunjukkan bahwa model GDL lebih berpengaruh terhadap kemampuan 

penalaran matematis siswa. Penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan yang 
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peneliti lakukan, yakni membandingkan dua model pembelajaran. Namun peneliti 

memilih Discovery Learning sebagai pembanding dan hasilnya lebih baik dari pada 

model Problem Based Learning. Adanya nilai pembaharuan dari hasil temuan dari 

penelitian ini. Pertama, adanya kelas kontrol dan kelas eksperimen dalam 

menentukan kesesuaian antara model Problem Based Learning dan Discovery 

Learning sehingga bisa melihat pembanding. Kedua, adanya dua model yang 

digunakan untuk mengetahui penalaran yang dimiliki peserta didik.  

 Nurhayani, Rosnawati dan Amimah (2020) dari penelitiannya dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran Discovery Learning dapat diterapkan 

untuk mengoptimalkan minat siswa terhadap belajar matematika terutama dengan 

memperhatikan hasil dari refleksi belajar ini. Penelitian mereka mempunyai 

persamaan dengan yang dibuat oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan model 

Discovery Learning dalam pembelajaran. Namun fokus kajian penelitiannya 

berbeda, jika penelitian mereka hanya berfokus pada minat belajar siswa, jika minat 

belajar matematika tinggi, maka hasil belajar pun meningkat. Sedangkan peneliti 

berfokus pada kemampuan penalaran matematis siswa yang juga berpegaruh pada 

hasil belajar matematika. Hasil dari penelitian yang berfokus pada penalaran 

tersebut dapat dilihat pada rerata marginal pada penalaran matematis rendah 71.27, 

sedang 77.93 dan tinggi 81.29 . 

 Linda Andalia, Usman, Muhammad Subianto (2020) hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa dari 29 siswa 57,89% dan 73,68% mencapai ketuntasan 

klasikal pada pembelajaran keterampilan penalaran matematis siklus I dan siklus II 

berturut-turut. Oleh karena itu, siswa keterampilan penalaran matematis meningkat 

melalui model Pembelajaran Berbasis Masalah. Penelitian tersebut hanya fokus 

kepada satu model, untuk mengetahui kemampuan penalaran peserta didik. Adanya 

satu model tersebut menjadi dasar pijakan yang digunakan oleh peneliti untuk 

memilih model lain sebagai pembanding sehingga dipilihlah Problem Based 

Learning. Nilai pembaharuan dalam penelitian ini, yakni peneliti menggunakan dua 

model pembelajaran yaitu Problem Based Learning dan Discovery Learning 

ditinjau dari kemampuan penalaran matematis siswa dan hasilnya lebih efektif 

menggunakan model Discovery Learning. Selain itu adanya peningkatan hasil 
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belajar dengan model Problem Based Learning didapatkan rarata marginalnya 

70.23. Sedangkan pada model Discovery Learning didapatkan rerata marginal 

sebesar 76.5. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model Discovery 

Learning lebih efektif dibanding Problem Based Learning.  

  

4. PENUTUP 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan  pengaruh 

penerapan model pembelajaran terhadap hasil  matematika. Selain itu kemampuan 

penalaran matematis peserta didik juga berpengaruh pada hasil belajar matematika. 

Serta tidak ditemukannya interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan 

penalaran matematis peserta didik terhadap hasil belajar matematika. 
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