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Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh model 

pembelajaran Problem Based Learning berbasis Assessment for Learning dan Problem 

Based Learning terhadap prestasi belajar matematika, (2) Pengaruh kemampuan 

penalaran matematis siswa terhadap prestasi belajar matematika, (3) Efek interaksi 

antara model pembelajaran dan kemampuan penalaran matematis siswa terhadap 

prestasi belajar matematika. Penelitian yang dilaksankan merupakan penelitian 

eksperimen semu, sedangkan populasi yang diambil yaitu semua siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Ngemplak tahun pelajaran 2015/ 2016. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan yaitu random sampling dengan sampel sebanyak 34 siswa kelas VIII B 

sebagai kelas eksperimen dan 33 siswa kelas VIII A sebagai kelas kontrol. Instrumen 

yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu tes prestasi belajar matematika dan 

tes kemampuan penalaran matematis. Teknik analisis data yang digunakan yaitu 

analisis variansi dua jalan dengan sel tidak sama. Hasil penelitian ini sebagai berikut. 

(1) Terdapat pengaruh model pembelajaran PBL berbasis AfL dan PBL terhadap 

prestasi belajar matematika, (2) Terdapat pengaruh kemampuan penalaran  matematis 

terhadap prestasi belajar matematika,  (3) Tidak terdapat efek interaksi antara model 

pembelajaran dan kemampuan penalaran matematis terhadap prestasi belajar 

matematika. 

 

Kata kunci: AfL, PBL, Penalaran matematis, Prestasi belajar matematika 
 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan proses yang menuntut perubahan tingkah laku.  Perubahan tingkah 

laku yang terjadi merupakan usaha sadar yang dilakukan individu yang bersangkutan. Hal ini sesuai 

dengan UU No. 20 tahun 2003 [1] yang menyatakan bahwapendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya. Oleh sebab itu diperlukan suatu upaya untuk mewujudkan harapan tersebut. Salah 

satunya melalui perbaikan kualitas pendidikan.  

Kualitas pendidikan di sekolah dapat dilihat dari prestasi belajar siswa. Semakin tinggi 

prestasi belajar siswa mengindikasikan kualitas pendidikan semakin baik. Namun faktanya, prestasi 

belajar yang dicapai siswa masih rendah. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki kualitas 

pembelajaran sangatlah penting terutama pembelajaran matematika.  

 Salah satu usaha untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yaitu memperbaiki 

kemampuan di bidang matematika. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib 

dikuasai oleh siswa. Namun pada kenyataannya, sebagian besar siswa memandang matematika 

sebagai mata pelajaran yang sulit untuk dikuasai. Hal ini terlihat pada rendahnya prestasi belajar 

siswa yang disebabkan oleh model pembelajaran yang diterapkan masih berpusat pada guru. Untuk 

itu perlu diterapkan model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

Salah satu model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran 

yaitu Problem Based Learning. Model pembelajaran ini merupakan proses pembelajaran yang 

menghadapkan siswa pada suatu masalah nyata sebelum memulai proses pembelajaran[2]. Selain 

model pembelajaran, faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yaitu model penilaian 

yang digunakan oleh guru. Sebagian besar guru hanya menilai hasil pekerjaan siswa tanpa 

memberikan umpan balik terhadap pekerjaan siswa. 

Model pembelajaran yang diterapkan guru akan lebih bermakna jika diikuti dengan model 

penilaian yang memberikan umpan balik bagi siswa. Salah satu model penilaian yang memberikan 
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umpan balik terhadap perkembangan siswa yaitu Assessment for Learning. Hal ini sependapat 

dengan Warsono dan Hariyanto [3] tujuan Assessment for Learning yaitu memberikan umpan balik 

guru maupun siswa terkait kemajuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, perlu diterapkan model pembelajaran Problem Based Learning 

yang dalam penilaiannya mengunakan model penilaian Assessment for Learning. Prinsipnya yaitu 

pembelajaran sepenuhnya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning disertai 

adanya Assessment for Learning dalam pembelajaran. 

Selain model pembelajaran dan model penilaian, faktor lain yang mempengaruhi prestasi 

belajar siswa yaitu kondisi siswa. Salah satu kondisi siswa yang dimaksud yaitu kemampuan 

penalaran matematis. Kemampuan penalaran matematis erat kaitanya dengan kemampuan siswa 

untuk menarik kesimpulan dari suatu permasalahan. Hal ini terlihat bahwa sebagian besar siswa 

mengalami kesulitan dalam menarik kesimpulan ketika dihadapkan dalam suatu permasalahan sebab 

kemampuan penalaran matematis setiap siswa berbeda-beda. Hal ini didukung olehhasil penelitian 

Wawan [4] yang menyimpulkan bahwa adanya pengaruhkemampuan penalaran matematis terhadap 

prestasi belajar matematika siswa. 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) mengetahui pengaruh model pembelajaran 

PBL berbasis AfL dan PBL terhadap prestasi belajar matematika, (2) mengetahui pengaruh 

kemampuan penalaran  matematis terhadap prestasi belajar matematika,(3)mengetahui efek interaksi 

antara model pembelajaran dan kemampuan penalaran matematis terhadap prestasi belajar 

matematika. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilaksankan merupakan penelitian eksperimen semu, sedangkan populasi 

yang diambil yaitu semua siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Ngemplak tahun pelajaran 2015/ 2016. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu random sampling dengan sampel sebanyak 34 

siswa kelas VIII B sebagai kelas eksperimen dan 33 siswa kelas VIII A sebagai kelas kontrol. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode tes dan dokumentasi. Metode tes 

dilakukan untuk memperoleh data kemampuan penalaran matematis dan prestasi belajar 

matematika,setelah mendapatkan perlakuan yang berbeda antara dua kelas. Instrumen tes yang 

dipergunakan untuk mendapatkan data kemampuan penalaran matematis berbentuk uraian. 

Sedangkan, instrumen tes yang dipergunakan untuk mendapatkan data prestasi belajar matematika 

berbentuk pilihan ganda. 

Untuk test penalaran matematis terdapat 13 item. Berdasarkan kalkulasi dengan rumus 

product moment dengan bantuan Microsoft Excell diperoleh 9 item bernilai lebih dari  rtabel = 0,329 

(rxy > rtabel) yang artinya 9 item dinyatakan valid. Sedangkan item yang memiliki nilai rxy < rtabel  

dinyatakan tidak valid yaitu item nomer 1b, 3, 4a dan 6. Oleh karena itu, untuk 4 item yang tidak 

valid tersebut tidak diberikan kepada kedua kelas sampel. Sedangkan uji reliabilitas untuk instrument 

penalaran matematis menggunakan rumus Alpha. Hasil perhitungan diperoleh nilai reliabilitas r11 = 

0,467, karena r11 = 0,467 > rtabel =  0,329 berearti instrument tes kemampuan penalaran matematis 

tersebut reliabel. 
Untuk tes prestasi belajar terdapat 20 item soal. Hasil kalkulasi menyatakan bahwa 15 item 

bernilai lebih dari rtabel = 0,329 (rxy > rtabel) yang artinya 15 item dinyatakan valid. Sedangkan item 
yang memiliki nilai rxy < rtabel dinyatakan tidak valid yaitu item nomer 1, 7, 13, 16 dan 18. Oleh 
karena itu, untuk 5 item yang tidak valid tersebut tidak diberikan kepada kedua kelas sampel. 
Sedangkan hasil kalkulasi uji reliabilitas menyatakan bahwa nilai reliabilitas r11 = 0,724, karena  r11 = 
0,724 > rtabel = 0,329 maka tes prestasi belajar matematika tersebut reliabel. 

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data kemampuan awal siswa berupa 
nilai UAS siswa kelas VII SMP Negeri 1 Ngemplak. Data tersebut digunakan untuk melakukan uji 
keseimbangan sebelum diberikan perlakuanyaitu dengan uji t. Selanjutnya, pengujian hipotesis 
mengunakan anava dua jalan dengan sel tak sama. Uji tersebut dilakukan setelah uji prasyarat 
terpenuhi yaitu uji normalitas (metode Lilliefors) dan uji homogenitas (metode Bartlett). Apabila 
hasil analisis variansi tersebut menunjukkan adanyahipotesis nol ditolak, dilakukuan  uji lanjut 
setelah analisis variansi dengan menggunakan  metode Scheffe [5]. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum dilaksanakan pembelajaran matematika, kelas eksperimen yang diajar dengan 
model pembelajaran PBL berbasis AfL dan kelas kontrol yang diajar dengan PBL dipastikan 
mempunyai kemampuan awal yang sama. Oleh sebab itu, sebelum diberikan perlakuan terlebih dahulu 
dilakukan uji keseimbangan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil uji t diperoleh thitung= -
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0,444 dengan ttabel(0,025:65) =1,960; karena  thitung< ttabel sehingga H0 diterima.Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai kemampuan awal yang sama atau 
seimbang sebelum diberikan perlakuan. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis menggunakan analisis 
variansi dua jalan dengan sel tak sama setelah memenuhi syarat yaitu uji normalitas dan uji 
homogenitas. Rangkuman hasil perhitungan analisis variansi dengan sel tak sama disajikan pada tabel 
1 di bawah ini. 

Tabel 1 Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

 
 
Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa: (1)terdapat pengaruh model pembelajaran 

PBL berbasis AfL dan PBL terhadap prestasi belajar matematika, (2) terdapat pengaruh kemampuan 
penalaran  matematis terhadap prestasi belajar matematika, (3) tidak terdapat efek interaksi antara 
model pembelajaran dan kemampuan penalaran matematis terhadap prestasi belajar matematika. 
Karena H0A dan H0B ditolak selanjutnya perlu dilakukan uji lanjut untuk mengetahui perbedaan rerata 
antar baris dan antar kolom dengan metode Scheffe. Adapun rangkuman rerata antar sel lengkap 
dengan rerata marginalnya disajikan pada tabel 2 di bawah ini. 

 
Tabel 2 Rangkuman Rerata antar Sel dan Rerata Marginal 

Rerata dan Jumlah Rerata 
Rerata Marginal 

  Tinggi (B1) Sedang (B2) Rendah (B3) 

PBL Afl 94,07333333 72,30769231 55,555 73,97867521 

PBL 79,16625 62,4245454  5 45,23857143 62,27645563 

Rerata Marginal 86,61979167 67,36611888 50,39678571 
  

Pada hipotesis pertama, diperoleh H0A ditolak yang berarti perlu dilakukan uji komparasi 
ganda antar baris.Hasil uji komparansi antar baris menunjukkan bahwa model pembelajaran PBL 
berbasis AfL memberikan prestasi belajar matematika yang lebih baik dari pada model pembelajaran 
PBL.Hasil tersebut didukung di lapangan bahwa pembelajaran matematika dengan model 
pembelajaran PBL berbasis AfL, siswa terlibat aktif dalam menyelesaikan permasalahan secara 
berkelompok dan mendapatkan umpan balik terhadap hasil pekerjaan kelompok. Selain itu, dengan 
diterapkannya AfL sebelum pembelajaran berakhir siswa dapat menilai diri mereka sendiri apakah 
sudah menguasai materi pelajaran atau belum karena siswa dilibatkan secara aktif dalam penilaian dan 
pemberian umpan balik untuk soal tahap I yaitu dengan penilaian teman sejawat. Sehingga dari hasil 
penilaian dan umpan balik yang diperoleh menjadikan siswa mengetahui letak kesalahan hasil 
pekerjaannya dan dapat memperbaikinya serta guru dapat mengetahui seberapa jauh siswa menguasai 
materi pelajaran. Dengan demikian, melalui model pembelajaran PBL berbasis AfL penguasaan siswa 
terhadap materi akan lebih optimal dibandingkan model pembelajaran PBL dikarenakan siswa hanya 
menyelesaikan permasalahan secara berkelompok dan tidak ada umpan balik terhadap hasil pekerjaan 
kelompok sehingga siswa tidak dapat memperbaikinya.Hasil tersebut didukung oleh penelitian Nelly 
[6] yang menunjukkan hasil bahwa model pembelajaran dengan AfL menghasilkan prestasi 
belajarmatematika yang lebih baik daripada model pembelajarantanpa AfL. Hal ini disebabkan karena 
dalam model pembelajaran dengan AfL, siswa diberikan balikan pada setiap pekerjaan atau evaluasi 
yang dilakukan setiap akhir pembelajaran. Dengan balikan tersebut, siswa bisa mengetahui dimana 
mereka melakukan kesalahan sehingga siswa bisa memperbaiki kesalahan secara tepat. Dengan 
langkah tersebut, siswa lebih mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi yang diberikan. 

Dalam hipotesis kedua, diperoleh H0Bditolak maka perlu dilakukan uji komparasi ganda 
antar kolom.Rangkuman uji komparansi ganda antar kolom disajikan pada tabel 3 di bawah ini. 

Tabel 3 Rangkuman Uji Komparansi Ganda Antar Kolom 

 
 

Sumber JK DK RK Fobs Fa

Model Pembelajaran (A) 2205,95 1 2205,95 4,20124 3,9987

Kemampuan Penalaran (B) 14109,5 2 7054,77 13,4358 3,1487

Interaksi (AB) 83,2313 2 41,6157 0,07926 3,1487

Kesalahan 32029,4 61 525,072

Total 48428,1 66

H0 H1 Fobs 2 F0,05;2:61 Keputusan

 m.1=m.2  m.1≠m.2 7,03 6,34 H0  ditolak

 m.1=m.3  m.1≠m.3 25,69 6,34 H0  ditolak

 m.2=m.3  m.2≠m.3 6,84 6,34 H0  ditolak
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Berdasarkan tabel 2 dan tabel 3 diperoleh kesimpulan bahwa siswa dengan kemampuan 
penalaran matematis tinggi memperoleh prestasi belajar matematika  yang lebih baik dari pada siswa 
dengan kemampuan penalaran matematis sedang dan rendah, serta siswa dengan kemampuan 
penalaran matematis sedang memperoleh prestasi belajar matematika yang lebih baik dari pada siswa 
dengan kemampuan penalaran matematis rendah.Kondisi ini didukung di lapangan bahwa siswa 
dengan kemampuan penalaran matematis tinggi terlihat lebih mudah dalam mengerjakan soal 
kemampuan penalaran matematis.Sedangkan siswa dengan kemampuan penalaran matematis sedang 
sedikit mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal kemampuan penalaran matematis dan siswa 
dengan kemampuan penalaran matematis rendah kesulitan dalam mengerjakan soal kemampuan 
penalaran matematis. Kondisi ini sesuai dengan penelitian Wawan [4] yang menunjukkan hasil bahwa 
siswa dengan kemampuan penalaran matematis tinggi memberikan prestasi belajar yang lebih baik 
dibandingkan siswa dengan kemampuan penalaran matematis sedang dan rendah, serta siswa dengan 
kemampuan penalaran matematis sedang memberikan prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan 
dengan siswa dengan kemampuan penalaran matematis rendah. 

 
Dalam hipotesis ketiga, diperoleh H0AB diterima yang artinya tidak terdapatefek interaksi 

antara model pembelajaran dan kemampuan penalaran matematis terhadap prestasi belajar 
matematika. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada model pembelajaran PBL berbasis AfL dan PBL, 
prestasi belajar matematika siswa dengan kemampuan penalaran matematis tinggi lebih baik dari pada 
prestasi belajar matematika siswa dengan kemampuan penalaran matematis sedang dan rendah, serta 
siswa dengan kemampuan penalaran matematis sedang lebih baik dari pada prestasi belajar 
matematika siswa dengan kemampuan penalaran matematis rendah. Selain itu, pada siswa dengan 
kemampuan penalaran matematis tinggi, sedang dan rendah, model pembelajaran PBL berbasis AfL 
memberikan prestasi belajar yang lebih baik dari pada model pembelajaran PBL 

 
IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: (1) model 

pembelajaran PBL berbasis AfL memberikan prestasi belajar matematika yang lebih baik dari pada 
model pembelajaran PBL, (2) siswa dengan kemampuan penalaran matematis tinggi memperoleh 
prestasi belajar matematika  yang lebih baik dari pada siswa dengan kemampuan penalaran matematis 
sedang dan rendah, serta siswa dengan kemampuan penalaran matematis sedang memperoleh prestasi 
belajar matematika yang lebih baik dari pada siswa dengan kemampuan penalaran matematis rendah, 
(3) pada model pembelajaran PBL berbasis AfL dan PBL, prestasi belajar matematika siswa dengan 
kemampuan penalaran matematis tinggi lebih baik dari pada prestasi belajar matematika siswa dengan 
kemampuan penalaran matematis sedang dan rendah, serta siswa dengan kemampuan penalaran 
matematis sedang lebih baik dari pada prestasi belajar matematika siswa dengan kemampuan 
penalaran matematis rendah. Selain itu, pada siswa dengan kemampuan penalaran matematis tinggi, 
sedang dan rendah, model pembelajaran PBL berbasis AfL memberikan prestasi belajar yang lebih 
baik dari pada model pembelajaran PBL. 

 
DAFTAR PUSTAKA 

 
 [1] Depdiknas.2006.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar 

Isi.Jakarta : Depdiknas. 
[2] Hartono, Rudi. 2013. Ragam Model Mengajar Yang Mudah Diterima Murid. Jogjakarta: Diva Press. 
 [3] Warsono dan Hariyanto. 2012.Pembelajaran Aktif. Bandung: Remaja Rosdakaraya. 
[4] Wawan. 2014. “Eksperimen Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) Berbantuan Winplot dan Team Assisted Individualization (TAI) Pada Materi 
Aplikasi Turunan Fungsi Ditinjau Dari Kemampuan Penalaran Mtaematis”. Jurnal Elektronik 
Pembelajaran Matematika  ISSN: 2339-1685 Vol.2, No.8, hal 791-803, Oktober 2014. Diakses pada 
4 Maret 2015 (http://jurnal.uns.ac.id). 

[5] Budiyono. 2009. Statistika Untuk Penelitian. Surakarta: UNS Press. 
[6] Purnamasari, I Nelly. 2014. “Efektivitas Model Direct Instrustion Dengan Assessment For Learning 

Pada Materi Pokok Persamaan Garis Lurus Terhadap Prestasi Belajar Matematika”. Jurnal 
Pendidikan  Matematika ISSN 0215-9511 No. 90 Th. XXVI Desember 2014. Diakses pada 25 April 
2015 (http:// journal.unwidha.ac.id). 

 

 

http://jurnal.uns.ac.id/

