
ABSTRAK 

 

Khusna, Nur Fatimatul. 2019. Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning 

terhadap Kemampuan Penalaran Logis Siswa dalam Menyelesaikan Masalah 

terkait Konsep Limit Fungsi Aljabar. Skripsi, Program Studi Pendidikan 

Matematika Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Darul 

Ulum Lamongan.Pembimbing: (1) Ali Shodikin, M. Pd., (2) M. Syaiful Pradana, 

S. Pd., M. Si. 

 

Kata kunci: Model Pembelajaran Problem Based Learning, Penalaran Logis 

 

 Salah satu potensi siswa yang dapat berperan dalam menentukan tingkat 

keberhasilan pembelajaran matematika adalah penalaran logis. Dengan penalaran logis 

siswa dapat mengungkapkan ide serta gagasan logisnya untuk menyelesaikan suatu 

masalah. Untuk itu diperlukan model pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan 

kemampuan penalaran logis siswa. Salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan 

pengembangan kemampuan penalaran logis siswa adalah model pembelajaran problem 

based learning. 

 Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui perbedaan kemampuan 

penalaran logis siswa kelas eksperimen dan kontrol, (2) untuk mengetahui apakah 

kemampuan penalaran logis siswa kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol, (3) 

untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap 

kemampuan penalaran logis siswa terkait konsep limit fungsi aljabar. Untuk populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI-IPS MA Islamiyah Attanwir 

Sumberrejo Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan jumlah 183 siswa. Sampel dalam 

penelitian ini adalah kelas XI-D2 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI-E2 sebagai kelas 

kontrol. 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes dan wawancara. 

Metode tes digunakan untuk mengetahui kemampuan penalaran logis siswa secara 

tertulis. Sedangkan wawancara digunakan untuk mengetahui kemampuan penalaran logis 

siswa secara lisan. 

 Hasil penelitian dengan uji independent t-test nilai posttest siswa dengan (equal 

variances assumed) diperoleh nilai (sig. 2-tailed) 0,002 < 0,05 yang berarti ada 

perbedaan yang signifikan antara kemampuan penalaran logis siswa pada kelas 

eksperimen dan kontrol. Selain itu nilai rata-rata kelas eksperimen yaitu 74,93 > 67,10 

dari nilai rata-rata kelas kontrol, sedangkan dalam uji n-gain nilai kelas eksperimen 

0,57 > 0,43 dari kelas kontrol yang berarti kemampuan penalaran logis kelas eksperimen 

lebih baik dari kelas kontrol. Pada uji korelasi bivariate pearson kelas eksperimen 

memperoleh nilai (𝑠𝑖𝑔 2 − 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑) sebesar 0,000 < 0,05. Pada uji regresi linier 

sederhana kelas eksperimen koefisien regresi X sebesar 1.066. Karena, koefisien regresi 

tersebut bernilai positif maka arah pengaruh vriabel X terhadap Y adalah positif. 


