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PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN MODEL STUDENT TEAM 

ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) DAN TWO STAY–TWO STRAY (TS-TS) 

DITINJAU DARI MOTIVASI SISWA 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji: (1) pengaruh model 

pembelajaran terhadap hasil belajar matematika. (2) pengaruh motivasi siswa terhadap 

hasil belajar matematika. (3) adanya interaksi antara model pembelajaran dan motivasi 

siswa terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan desain 

penelitian eksperimen semu. Populasi penelitian 248 siswa kelas VII SMP N 2 

Colomadu. Sampel yang diambil sebanyak 2 kelas, kelas pertama dengan model 

Student Team Achievement Division dan kelas kedua dengan model Two Stay–Two 

Stray. Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling. Teknik 

pengumpulan data dengan metode tes, angket dan dokumentasi. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis variansi dua jalur dengan sel tak sama. Berdasarkan hasil 

penelitian dengan taraf signifikansi 5% diperoleh: (1) terdapat pengaruh penggunaan 

model pembelajaran terhadap hasil belajar matematika, Student Team Achievement 

Division lebih baik daripada Two Stay–Two Stray. (2) terdapat pengaruh motivasi 

siswa terhadap hasil belajar matematika. (3) tidak ada interaksi antara model 

pembelajaran dan motivasi siswa terhadap hasil belajar matematika. 

 

Kata kunci: student team achievement division, two stay–two stray, hasil belajar 

matematika, motivasi siswa 

 

Abstract 

This study aims at analyze and test: (1) the influence of learning model on learning 

mathematics outcomes. (2) the influence of students’ motivation on learning 

mathematics outcomes. (3) the existence of interactions between teaching model and 

students’ motivation on learning mathematics outcomes. This study is a quantitative 

research with quasi-experimental research design. The population of this study is 248 

students of 7th grade of SMP N 2 Colomadu, Two classes were chosen for the sample 

of this study by cluster random sampling. The first class was treated using Student 

Team Achievement Division model and the second class was treated using Two Stay–

Two Stray model. The data collection was conducted using test, questionnaire, and 

documentation. Morever, the data was analized using different number of cell analysis 

of variance with 5% significance level. The conclusion are: (1) there is influence of 

learning model on learning mathematics outcomes, Student Team Achievement 

Division a give better learning outcomes of Two Stay–Two Stray. (2) there is influence 

of students’ motivation toward learning mathematics outcomes. (3) there is no 

interaction between the teaching model and students’ motivation on learning 

mathematics outcomes. 

 

Keywords: student team achievement division, two stay–two stray, mathematics 

learning outcomes, student’s motivation



 
 

2 
 

1. PENDAHULUAN  

Pendidikan merupakan proses yang dialami oleh seseorang untuk menjadikan 

dirinya sendiri tumbuh sejalan dengan bakat, watak, kemampuan dan hati 

nuraninya secara utuh (Mulyasana, 2011: 2).  Pendidikan juga proses yang harus 

dijalani seseorang untuk mengembangkan potensi ataupun kemampuan yang 

dimilikinya serta membentuk manusia yang berkarakter, mampu bersaing, dan 

membentuk manusia yang berkualitas. Pendidikan itu sendiri secara langsung 

berkembang seiring bertambahnya usia, mengingat bahwasanya pendidikan 

berlangsung di keluarga, sekolah dan lingkungan sekitar. Menurut Mahmud (2011: 

38) “Pendidikan merupakan usaha pengembangan kualitas diri manusia dalam 

segala aspeknya. Pendidikan merupakan aktivitas yang disengaja untuk mencapai 

tujuan tertentu dan melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan antara satu 

dan lainnya sehingga membentuk satu sistem yang saling mempengaruhi”. Salah 

satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses 

pembelajaran (Sanjaya, 2013: 1). Pembelajaran yang tidak membosankan akan 

memacu motivasi siswa dalam proses pembelajaran, sehingga hasil belajar yang 

didapatkan sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai. 

Hasil belajar matematika sangat penting, hasil belajar digunakan untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. 

Purwanto (2011: 46) mengatakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan 

tingkah laku akibat belajar untuk mencapai penguasaan terhadap suatu materi yang 

berupa dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Menurut Supardi (2015) 

prestasi atau hasil belajat adalah hasil belajar yang dicapai oleh siswa berbentuk 

kemampuan pengetahuan, sikap, ketrampilan, kecerdasan, sosial, kepribadian, dan 

moral. Hasil belajar matematika merupakan kemampuan yang harus dimiliki siswa 

dalam pemahaman materi selama proses belajar berlangsung. 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OECD (Organisation for Economic 

Co -operation and Development) 5 peringkat teratas dari pendidikan dunia tahun 

2015 dipegang oleh negara-negara Asia. Hasil survei ini berdasarkan hasil tes di 

72 negara yang menujukkan hubungan antara pendidikan dengan pertumbuhan 

ekonomi. seperti yang dilansir direktur pendidikan OECD, Andreas Schleicher 
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mengatakan bahwa ini pertama kalinya mereka mengadakan skala global dalam 

menilai kualitas pendidkan. Analisis yang digunakan oleh OECD berdasarkan 

pada hasil tes matematika dan ilmu pengetahuan menggunakan tes PISA (Program 

for International Student Assessment) yang juga telah diikuti indonesia sejak tahun 

2000. Indonesia menempati peringkat 63 untuk matematika dari 72 negara yang 

mengikuti tes PISA tahun 2015. Semua yang mengikuti tes adalah siswa yang 

berumur 15 tahun dan berjumlah 540 ribu siswa. Karena itu dari hasil survei 

terlihat jelas bahwa kemampuan matematika siswa indonesia masih tergolong 

rendah. 

Berdasarkan data Litbang Kemendikbud, secara umum perolehan nilai rerata 

Ujian Nasional SMP/MTs Tahun Pelajaran 2016/2017 menurun dibanding dengan 

Tahun Pelajaran 2015/2016 dari nilai 58,61 menjadi 54,25. Nilai rata-rata Mata 

Pelajaran Matematika sendiri masih rendah. Hasil ini dapat dilihat dengan 

perolehan nilai rata-rata Ujian Nasional Matematika hanya 50,31 yang jauh lebih 

rendah dibandingkan nilai rata-rata Ujian Nasional Bahasa Indonesa 64,32 dan IPA 

52,19. Sementara itu, SMP N 2 Colomadu memperoleh peringkat 75 dari 102 

sekolah negeri dan swasta se-Kabupaten Karanganyar dengan perolehan nilai rata-

rata Ujian Nasional Matematika hanya 45,51. 

Rendahnya hasil belajar matematika salah satu diantaranya dipengaruhi oleh 

tingkat kecerdasan, bakat, sikap, minat, motivasi, keaktifan, keyakinan, kesadaran, 

kedisiplinan dan tanggung jawab (Hanafiah, 2009: 9). Motivasi adalah keseluruhan 

daya penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar. Menurut 

Srinivasa dan Digumarti (2003: 23) motivasi adalah kekuatan yang memberikan 

energi dan memberikan arahan kepada perilaku yang mendasari kecenderungan 

bertahan atau mendorong bergerak atau bertindak dan berperilaku. Sedangkan 

pengertian belajar adalah sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia 

yang ditunjukan dengan peningkatan  kualitas dan tingkah laku. Motivasi belajar 

siswa dapat di tunjukkan dengan; 1) Adanya dorongan dan kebutuhan belajar, 2) 

Adanya hasrat dan keinginan berhasil, 3) Menunjukkan perhatian dan minat 

terhadap tugas-tugas yang diberikan, 4) Tekun menghadapi tugas, 5) Ulet 

menghadapi kesulitan. 
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Selain motivasi siswa, salah satu penyebab masih rendahnya hasil belajar 

matematika adalah model pembelajaran yang diterapkan dalam proses 

pembelajaran. Model pembelajaran yang kurang menarik membuat siswa kurang 

aktif dalam proses pembelajaran, sehingga hasil belajar matematika menjadi 

rendah. Sufanti (2012: 50) menyatakan bahwasanya pembelajaran kooperatif 

adalah sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk 

bekerjasama antar kelompok dalam proses pembelajaran. Terdapat berbagai 

macam model pembelajaran kooperatif yang bisa diterapkan dalam proses 

pembelajaran Matematika diantaranya yaitu Student Team Achievement Division 

(STAD)  dan Two Stay – Two Stray (TS-TS). Student Team Achievement Division 

(STAD)  merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif yang 

menekankan pada prestasi berdasarkan rekognisi tim yang diperoleh dari jumlah 

seluruh skor kemajuan individual setiap anggota tim. Dalam pembelajaran ini, 

siswa dikelompokkan menjadi beberapa tim terdiri atas 4-5 siswa yang mewakili 

seluruh bagian dari kelas dalam kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan etnisitas 

(Karunia dan Mokhammad 2015: 45). Two Stay - Two Stray merupakan salah satu 

tipepembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok 

untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan kelompok lain (Karunia dan 

Mokhammad (2015: 51). 

Terdapat tiga hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 1) terdapat pengaruh 

penggunaan model pembelajaran (Student Team Achievement Division dan Two 

Stay – Two Stray) terhadap hasil belajar matematika, 2) terdapat pengaruh motivasi 

belajar siswa terhadap hasil belajar matematika, dan 3) terdapat interaksi antara 

model pembelajaran (Student Team Achievement Division dan Two Stay – Two 

Stray) dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. Penelitian ini 

memliki tiga tujuan; 1) untuk menguji dan menganalisis pengaruh model 

pembelajaran terhadap hasil belajar matematika siswa, 2) untuk menguji dan 

menganalisis pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika, 

dan 3) untuk menguji dan menganalisis interaksi antara model pembelajaran dan 

motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. 
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2. METODE  

Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatannya, termasuk penelitian kuantitatif 

dengan desain penelitiannya quasi experiment. Sutama (2015: 57) memaparkan 

desain quasi experiment merupakan pengembangan dari eksperimental sejati yang 

praktis sulit dilakukan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua kelas sebagai 

sampel, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen merupakan 

kelompok siswa yang diberi perlakuan dengan model pembelajaran Student Team 

Achievement Division dan kelas kontrol yang diberi perlakuan dengan model 

pembelajaran Two Stay-Two Stray. 

Teknik untuk uji instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji 

validitas tes dan angket menggunakan rumus korelasi Product Moment. Uji 

reliabilitas tes dan angket menggunakan rumus Cronbach’s Alpha (𝛼).Teknik 

analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak 

sama. Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis 

variansi yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas data bertujuan 

untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil penelitian berditribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Liliefors 

dengan taraf signifikansi 5%. Uji Homogenitas digunakan untuk mengetahui 

apakah variansi-variansi dari sejumlah populasi sama atau tidak. Metode yang 

digunakan untuk uji homogenitas yaitu metode Bartlett dengan taraf signifikansi 

5%. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum kedua kelas sampel diberikan perlakuan, terlebih dahulu dilakukan uji 

keseimbangan untuk memastikan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

mempunyai kemampuan awal yang sama atau seimbang. Berdasarkan perhitungan 

uji t, maka diperoleh thitung yaitu 1.3010 dan ttabel untuk taraf signifikansi 5% yaitu 

1.99962. Karena - ttabel<thitung< ttabel maka 𝐻0 diterima sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai kemampuan awal yang 

sama sebelum perlakuan. 
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Pelaksanaan penelitian ini dilakukan sebanyak empat kali pertemuan. Pada 

akhir pertemuan yaitu  pertemuan keempat, siswa diberikan tes evaluasi hasil 

belajar matematika. Tes hasil belajar matematika digunakan sebagai instrumen 

untuk memperoleh data hasil belajar siswa. Setelah data diperoleh, terlebih dahulu 

data hasil belajar matematika siswa diuji normaliatas dan homogenitas sebagai 

syarat pengujian hioptesis dengan analisis variansi dua jalan. 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari 

hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan adalah 

metode Lillefors dengan taraf signifikasi 5% dan dikatakan normal apabila 

Lmaks/hitung< Ltabel. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh Lmaks/hitung< Ltabel untuk 

setiap sampel.Ini menunjukkan bahwa 𝐻0diterima, sehingga sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Setelah uji normalitas, perlu dilakukan uji 

homogenitas. 

Uji homogenitas adalah suatu pengujian untuk mengetahui apakah antara dua 

variabel bebasnya mempunyai variansi yang sama atau tidak. Untuk menguji 

homogenitas dalam penelitian ini, menggunakan metode Bartllet dengan taraf 

signifikasi 5%. Pada sampel kelompok model pembelajaran, diperoleh χ 2
<χ2

tabel 

begitupula untuk sampel kelompok keaktifan siswa. Ini menunjukkan bahwa 

𝐻0diterima, sehingga data hasil analisis yang diperoleh mempunyai variansi yang 

sama atau data yang dianalisis tersebut berasal dari populasi yang homogen. 

Setelah data yang terkumpul dinyatakan berdistribusi normal dan homogen 

selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan uji analisis variansi dua jalan sel 

tak sama. Hasil perhitungan dapat dirangkum sebagai berikut: 

Tabel 1 Hasil Analisis Dua Jalan dengan Sel Tak Sama 

Sumber JK DK RK Fobs Ftabel Keputusan 

Model (A) 1613.06 1 1613.06 4.4744 4,0099 H0 Ditolak 

Motivasi  

Siswa (B) 
5860.27 2 2930.14 8.1278 3,1588 H0 Ditolak 

Interaksi 

(AB) 
1041.29 2 520.65 1.4442 3,1588 H0 Diterima 

Galat 20549.07 57 360.51   - 

Total 29063.70 62    - 



 
 

7 
 

Berdasarkan Tabel 1 peneliti dapat mengintepretasikan hasil dari analisis 

variansi dua jalan dengan sel tak sama sebagai berikut: 

Uji antar baris (A) diperoleh hasil analisis variansi dua jalan dengan sel tak 

sama menunjukkan H0 ditolak.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh model Student Team Achievement Division dan Two Stay – Two Stray 

terhadap hasil belajar matematika. 

Uji antar kolom (B) diperoleh hasil analisis variasi dua jalan dengan sel tak 

samamenunjukkan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh motivasi siswa terhadap hasil belajar matematika. 

Uji interaksi (AB) diperoleh hasil analisis variasi dua jalan dengan sel tak sama 

menunjukkan H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi 

antara model pembelajaran Student Team Achievement Division dan Two Stay – 

Two Stray dengan motivasi siswa terhadap hasil belajar matematika. 

Pengujian prasyarat analisis terdiri dari uji keseimbangan, uji normalitas dan 

uji homogenitas. Diperoleh bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol seimbang, 

berdistribusi normal, dan sampel-sampelnya berasal dari populasi homogen. 

Dengan demikian pengujian hipotesis dengan menggunakan uji analisis dapat 

dipertanggungjawabkan. Berdasarkan keputusan uji pada analisis variansi dua 

jalan dengan sel tak sama diperoleh bahwa 𝐻0𝐴 ditolak, dan 𝐻0𝐵 ditolak, maka perlu 

dilakukan uji komparasi ganda dengan metode Scheffe’. Untuk melakukan 

komparasi ganda ditentukan dahulu rerata masing-masing sel dan rerata marginal, 

yang hasilnya disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2 Rerata Hasil Belajar dan Motivasi Siswa 

 

Model 
Motivasi Siswa Rerata 

marginal Tinggi(b1) Sedang(b2) Rendah(b3) 

STAD (A1) 80.262 60.609 46.643 62.504 

TS-TS (A2) 61.015 48.010 47.411 52.145 

Rerata marginal 70.638 54.310 47.027  

Ukuran sampel 26 21 16  
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Hipotesis pertama menunjukkan bahwa 𝐻0𝐴 ditolak, maka terdapat 

pengaruh model pembelajaran STAD dan TS-TS terhadap hasil belajar matematika 

siswa. Karena hanya ada dua kategori pada rerata antar baris, maka untuk 

mengetahui model pembelajaran mana yang lebih baik tidak perlu dilakukan uji 

lanjut. Dengan melihat rerata marginalnya kita dapat mengetahui model 

pembelajaran mana yang lebih baik. Pada Tabel 4.2 terlihat bahwa model 

pembelajaran STAD memiliki rerata marginal sebesar 62,504 dan model 

pembelajaran TS-TS memiliki rerata marginal sebesar 52,145. Hal ini 

menunjukkan bahwa model pembelajaran STAD lebih baik dibanding model 

pembelajaran TS-TS.  

Hal ini didukung dengan keadaan di lapangan bahwa proses pembelajaran 

dengan model pembelajaran STAD, siswa merasa tertarik untuk memahami materi 

persamaan garis lurus selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga terhihat 

antusisas dan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Senada dengan penelitian Alijanian, dkk (2012) tentang The Effect of Student 

Teams Achievement Division Technique on English Achievement of Iranian EFL 

Learners menunjukkan bahwa kelompok STAD memiliki prestasi signifikan lebih 

tinggi dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan menggunakan metode 

tradisional atau konvensional. Penelitian Aliajanian ini sama-sama menunjukkan 

bahwa STAD lebih baik dbanding model pembelajaran lainnya. Hasil penelitian 

Miftachudin dkk (2015) menyimpulkan bahwa model pembelajaran 

mempengaruhi hasil belajar siswa dan model pembelajaran TS-TS lebih baik 

disbanding model pembelajaran konvensional. Berdasarkan pemaparan 

sebelumnya, maka hasil penelitian ini sudah sesuai dengan hipotesis yang 

dikemukakan oleh peneliti 

Hipotesis kedua, menyatakan bahwa dari uji analisis dua jalan dengan sel tak 

sama diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa ada pengaruh hasil belajar 

matematika ditinjau dari motivasi belajar siswa. Dengan kata lain motivasi belajar 

siswa memengaruhi hasil belajar matematika siswa. Hasil ini senada dengan 

penelitian yang dilakukan Susanti dan Nuriyatin (2015) tentang motivasi belajar 

matematika siswa terhadap prestasi belajarnya, yang menyatakan bahwa motivasi 
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sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Penelitian Khasawneh dan Omari 

(2015) tentang Motivations towards Learning English: The Cased of Jordanian 

Gifted Students menyimpulkan bahwa motivasi didukung dengan penyajian materi 

oleh guru yang sesuai dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara efektif. 

Setelah dilakukan perhitungan uji komparasi ganda pada rerata antar kolom, 

diperoleh hasil analisis sebagai berikut. 

Tabel 3 Hasil Komparasi Ganda Rerata Antar Kolom 

Komparasi 

Antar Kolom (B) 
Fhitung Ftabel Keterangan 

Keputusan 

Uji 

𝝁𝑩𝟏 ∨ 𝝁𝑩𝟐 8.5920 6.318 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Ditolak 

𝝁𝑩𝟐 ∨ 𝝁𝑩𝟑 1.3359 6.318 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Diterima 

𝝁𝑩𝟏 ∨ 𝝁𝑩𝟑 15.3170 6.318 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Ditolak 

Uji komparasi ganda menggunakan metode Scheffe diperoleh hasil 𝐹1−2 =

 8.5920 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =  6,318 maka H0 ditolak Berarti terdapat perbedaan yang 

signifikan terhadap hasil belajar matematika antara siswa yang memiliki tingkat 

motivasi tinggi dengan siswa yang memiliki tingkat motivasi sedang. Rerata 

marginal tingkat motivasi tinggi sebesar 70,638 sedangkan tingkat motivasi siswa 

sedang memiliki rerata marginal sebesar 54,310. Diperoleh kesimpulan bahwa 

siswa dengan tingkat motivasi tinggi lebih baik dari siswa dengan tingkat motivasi 

sedang. 𝐹2−3 = 1.3359 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 6.318 maka H0 diterima. Berarti tidak ada 

perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar matematika antara siswa yang 

memiliki tingkat motivasi sedang dengan siswa yang memiliki tingkat motivasi 

rendah. Hal ini menunjukkan siswa dengan tingkat motivasi sedang dan siswa 

dengan tingkat motivasi rendah memiliki hasil belajar matematika yang sama. 

𝐹1−3 = 15,317 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =6.318 maka H0 ditolak yang berarti terdapat perbedaan 

yang signifikan terhadap hasil belajar matematika antara siswa yang memiliki 

tingkat motivasi tinggi dengan siswa yang memiliki tingkat motivasi rendah. Rerata 

marginal tingkat motiivasi tinggi sebesar 70,638 sedangkan tingkat motivasi siswa 

rendah memiliki rerata marginal sebesar 47,027. Diperoleh kesimpulan bahwa 
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siswa dengan tingkat minat tinggi lebih baik dari siswa dengan tingkat minat 

rendah. 

Hal ini didukung dengan keadaan di lapangan bahwa siswa dengan tingkat 

motivasi tinggi mampu memahami materi yang telah disampaikan dengan lebih 

baik dibandingkan siswa dengan tingkat motivasi sedang dan rendah. Hasil belajar 

siswa dengan tingkat motivasi tinggi cenderung bagus, hal ini dikarenakan motivasi 

siswa selama proses pembelajaran meningkatkan keaktifan belajar siswa. Berbeda 

dengan siswa dengan tingkat motivasi rendah, mereka cenderung pasif dan tidak 

mau memperhatikan materi yang disampaikan sehingga hasil belajar yang didapat 

cenderung belum sesuai dengan harapan. 

Hipotesis ketiga, dengan uji analisis dua jalan dengan sel tak sama diperoleh  

FAB = 1.4442 dan Ftabel dengan taraf signifikansi 5%, dk model (dkAB) 2 dan dk 

galat (dkG) 57 adalah 3.1588. Hasil perhitungan menunjukkan   FAB< Ftabel yaitu 

1.4442 < 3.1588 sehingga H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

interaksi antara model pembelajaran STAD dan TS-TS dengan motivasi siswa 

terhadap hasil belajar matematika. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pada penelitian yang dilakukan di SMP N 02 Colomadu tidak terjadi 

interaksi antara model pembelajaran yang diberikan dengan minat siswa terhadap 

hasil belajar matematika siswa. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, diperoleh tiga kesimpulan. Pertama, 

terdapat pengaruh model pembelajaran STAD dan TS-TS terhadap hasil belajar 

matematika. Artinya, proses pembelajaran dengan menggunakan model STAD dan 

TS-TS memberikan pengaruh yang berbeda terhadap hasil belajar matematika. 

Hasil belajar matematika siswa yang diberikan model pembelajaran STAD 

cenderung lebih baik dari hasil belajar matematika siswa yang diberikan model 

pembelajaran TS-TS. Kedua, terdapat pengaruh hasil belajar matematika ditinjau 

dari motivasi siswa. Artinya, tingkat motivasi siswa yang berbeda-beda 

memberikan pengaruh terhadap hasil belajar matematika. Tingkat motivasi siswa 

tinggi lebih baik dibandingkan motivasi siswa sedang dan rendah terhadap hasil 
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belajar matematika. Sedangkan untuk tingkat motivasi siswa sedang memberikan 

pengaruh yang sama terhadap hasil belajar matematika dengan tingkat minat siswa 

rendah. Dengan kata lain,  motivasi siswa berpengaruh terhadap hasil belajar 

matematika siswa. Ketiga, tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran 

STAD dan TS-TS dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. 
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