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DAMPAK STRATEGI PEMBELAJARAN DAN MOTIVASI BELAJAR 

SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

 

Abstrak 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis (1) 

pengaruh Strategi Pembelajaran Student Team Achievement Division 

(STAD) dan Quiz Team pada hasil belajar matematika, (2) pengaruh 

motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika, dan (3) pengaruh 

interaksi antara strategi pembelajaran Student Team Achievement Division 

(STAD) dan Quiz Team dengan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain kuasi 

eksperimental.Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Batik 

Surakarta tahun 2018/2019. Dua kelas telah dipilih untuk sampel 

menggunakan cluster random sampling. Kelas pertama diberi perlakuan 

dengan strategi Student Team Achievement Division (STAD) dan kelas 

kedua diberi perlakuan dengan strategi Quiz Team. Metode pengumpulan 

data menggunakan tes, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan analisis varian dua jalan dengan sel tidak sama. Uji prasyarat 

normalitas dan homogenitas. Tes lanjutan menggunakan metode Scheffe'. 

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa: (1) ada pengaruh 

strategi pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) dan Quiz 

Team terhadap hasil belajar matematika, (2) ada pengaruh motiovasi belajar 

siswa terhadap hasil belajar matematika, dan (3) tidak ada pengaruh 

interaksi antara strategi pembelajaran Student Team Achievement Division 

(STAD) dan Quiz Team dengan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 

 

Kata Kunci: Student Team Achievement Division, Quiz Team, motivasi 

belajar, hasil belajar matematika 

 

Abstract 

This study aims at evaluating: (1) there influence of the learning strategies 

Student Team Achievement Division (STAD) and Quiz Team on learning 

outcomes in mathematics, (2) there influence motivation learn students on 

learning outcomes in mathematics, (3) there interaction between learning 

strategies Student Team Achievement Division (STAD) and Quiz Team 

with motivation learn mathematics. Research this use design experiment. 

The population of this study is students of 8th grade of SMP Batik 

Surakarta. Two Classes were chosen for the sample of this study by cluster 

random sampling. The first class was treated using Student Team 

Achievement Division (STAD) strategy and the second class was treated 

using Quiz Teamstrategy. Data collection techniques are carried out with 

use method test, questionnaire, observation, and documentation. The data 

analysis technique used two way analysis of variance with unequal cell. Test 

the prerequisite of normality and homogeneity. Advanced test using 
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Scheffe'method. Based on the result of the analysis, it can be concluded that: 

(1) there is the influence of the learning strategies Student Team 

Achievement Division (STAD) and Quiz Team on learning outcomes in 

mathematics, (2) there is the influence motivation learn students on learning 

outcomes in mathematics, (3) there is no interaction between learning 

strategies Student Team Achievement Division (STAD) and Quiz Team 

with motivation learn mathematics. 

Keywords: Student Team Achievement Division, Quiz Team, motivation 

learn, learning outcomes in mathematics 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu aspek sangat penting yang dapat menunjang 

kemajuan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber 

daya manusia. Pendidikan bertujuan untuk membangun dasar yang kuat bagi 

pembangunan suatu negara dan juga untuk mengambil tantangan untuk menciptakan 

individu yang resisten, progresif, berpengetahuan, kreatif dan mampu bersaing di 

tingkat nasional (Ling dkk, 2016:17). Pendidikan merupakan hal yang sangat penting 

bagi kehidupan manusia. UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

menyatakan bahwa Pendidikan adalah 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. 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan prioritas utama dalam upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga diperlukan manusia yang utuh. 

Matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang memiliki peranan penting dalam 

pendidikan. Realisasi tentang pentingnya pelajaran matematika diajarkan pada 

peserta didik, tercermin ditempatkannya matematika sebagai salah satu ilmu dasar 

untuk semua jenis dan jenjang pendidikan. Matematika adalah mata pelajaran 

akademik inti, tidak hanya untuk domain sains, teknologi, mesin dan matematika 

tetapi untuk hampir semua siswa di hampir semua domain (Matematika Nasional 

Dewan Penasehat [NMAP] dalam Kim dkk, 2014:171). Pembelajaran matematika 
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memerlukan ketekunan dan keuletan, sehingga matematika dianggap sebagian siswa 

sebagai mata pelajaran yang membosankan dan begitu rumit, bahkan menakutkan. 

Kemendikbud (2016) menjelaskan hasil penelitian PISA (Programme for 

International Student Assessment) pada tahun 2015, Indonesia berhasil 

meningkatkan pencapaian kompetensi matematika dengan perolehan skor 386 

poin, dibandingkan pada periode sebelumnya tahun 2012 Indonesia hanya 

memperoleh skor 375 poin. Namun, hasil pencapaian tersebut masih rendah 

dibanding rerata yang ditetapkan Organization Economic Cooperation and 

Development (OECD) sebagai penyelenggara PISA yaitu 490. Selain itu, 

Kemendikbud (Putri, 2018) juga telah mengumumkan bahwa nilai Ujian Nasional 

Berbasis Komputer (UNBK) SMP tahun 2018 mengalami penurunan, dimana 

matematika terjadi penurunan sebesar 6,97 poin, lebih besar dibandingkan mata 

pelajaran lain yaitu kimia yang menurun sebesar 4.73 poin. Sementara bahasa 

Indonesia tidak mengalami penurunan dan Bahasa Inggris justru naik. Khususnya di 

SMP Batik Surakarta, hasil belajar matematika yang belum memuaskan dilihat dari 

penurunan nilai rata-rata Ujian Nasional Tahun Ajaran 2017/2018 dimana terdapat 

penurunan 5,82 poin sehingga rata-rata nilai menjadi 46,51 (Kemendikbud, 2018). 

Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya karena matematika 

dianggap mata pelajaran yang paling rumit dan sulit. 

Menurut Mulyono (Abdurrahman, 2012: 202) dari berbagai bidang studi di 

sekolah, matematika merupakan bidang studi yang dianggap paling sulit oleh para 

siswa, baik yang tidak berkesulitan belajar dan lebih-lebih bagi siswa yang 

berkesulitan belajar. Faktor yang menjadi kesulitan siswa tersebut akan 

mempengaruhi antusias siswa. Salah satunya dalam kegiatan belajar adalah motivasi. 

Skemp (Rudhumbu, 2014: 76) berpendapat bahwa masalah utama pembelajaran 

matematika oleh murid bersifat psikologis. Jika guru mampu menggabungkan 

psikologis prinsip motivasi ke dalam pengajaran matematika mereka, peserta didik 

dapat menemukan pembelajaran matematika lebih merangsang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru SMP Batik Surakarta 

kelas VIII yang mengungkapkan bahwa siswa kelas VIII memiliki motivasi belajar 

yang bervariansi mulai dari rendah hingga tinggi. Motivasi belajar yang cenderung 
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rendah disebabkan karena siswa merasa kesulitan dalam pembelajaran sehingga 

siswa kurang memiliki antusias dan minat dalam mengikuti kegiatan belajar. Selain 

itu, disebabkan kurangnya konsentrasi siswa ketika kegiatan pembelajaran dan 

kurangnya kesadaran siswa karena adanya pengaruh penggunaan gadget yang 

berlebihan. Sehingga hasil belajar matematika siswa kurang baik dan belum 

memenuhi kriteria kelulusan minimal (KKM). 

Siswa yang tidak mempunyai motivasi akan merasa kesulitan dalam 

mengikuti dan menerima pelajaran. Motivasi adalah kekuatan baik dari dalam 

maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang 

telah ditetapkan sebelumnya (Uno, 2017:1). Semakin tinggi motivasi belajar akan 

berhubungan dengan tingginya hasil belajar. Hasil belajar merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Abdurrahman (2002: 

38) menjelaskan hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar. Sehingga untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal 

siswa harus merasa nyaman terhadap kegiatan pembelajaran. Perubahan aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik yang dicapai siswa dapat diukur berdasarkan hasil 

belajar. Oleh karena itu kegiatan pembelajaran harus direncanakan dengan baik 

sehingga hasil belajar yang diperoleh optimal. 

Selain itu berbagai macam strategi yang diterapkan dalam pembelajaran juga 

mempengaruhi hasil belajar matematika. Menurut Suyono dan Hariyanto (2012: 22) 

strategi merupakan rangkaian yang saling berhubungan dengan pengelolaan yang 

menyangkut pembelajaran seperti siswa, lingkungan belajar, sumber belajar, dan 

penilaian untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam menyiapkan suatu materi 

pelajaran sampai pada saat pelaksanaannya, guru merasa kesulitan dalam 

menentukan strategi belajar yang akan diterapkan. Strategi pembelajaran berfungsi 

untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Jika strategi pembelajaran yang 

diterapkan tidak tepat, maka akan mempengaruhi antusias dan keaktifan siswa dalam 

kegiatan belajar. Strategi Student Team Achievement Division (STAD) dan Quiz 

Team merupakan salah satu contoh strategi pembelajaran yang sederhana namun 

dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.  
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STAD merupakan strategi yang mengandalkan pembelajaran dalam bentuk 

kelompok yang anggotanya akan saling membantu untuk memahami materi dan 

diakhiri dengan kuis individual. Menurut Huda (2014: 201) STAD merupakan salah 

satu strategi pembelajaran kooperatif yang didalamnya beberapa kelompok kecil 

siswa dengan level kemampuan akademik yang berbeda-beda saling bekerja sama 

untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. Sedangkan Quiz Team akan 

meningkatkan kerjasama tim dan juga sikap bertanggung jawab peserta didik untuk 

apa yang mereka pelajari melalui cara yang menyenangkan dan tidak menakutkan, 

yakni dalam bentuk kuis (Hamruni, 2012: 176). Penerapan strategi STAD dan Quiz 

Team diharapkan dapat merubah kesan siswa terhadap pelajaran matematika dan 

memberikan hasil belajar yang optimal. 

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Eksperimen Pembelajaran Matematika Dengan 

Strategi Student Team Achievement Division dan Quiz Team Terhadap Hasil Belajar 

Ditinjau dari Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII SMP Batik Surakarta Tahun 

Pelajaran 2018/2019”. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuasi-

eksperimental. Penelitian ini menggunakan dua kelas yaitu kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dengan pemberian perlakuan strategi pembelajaran. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas VIII SMP Batik Surakarta tahun pelajaran 

2018/2019 yang terdiri dari tujuh kelas. Sampel penelitian ini berjumlah 60 siswa 

yang diambil dua kelas, yaitu kelas VIII B sebagai kelas eksperimen dengan strategi 

Student Team Achievement Division (STAD) dan kelas VIII A sebagai kelas kontrol 

dengan strategi Quiz Team. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

cluster random sampling. Metode pengumpulan data menggunakan tes, angket, dan 

dokumentasi. 

Teknik uji instrumen soal tes dan angket menggunakan uji validitas dengan 

rumus korelasi Product Moment dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha Crosbach. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis variansi dua jalur dengan sel 

tak sama. Sebelum dilakukan perlakuan dilakukan uji keseimbangan terhadap kedua 
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kelas sampel. Selanjutnya uji prasyarat analisis yaitu normalitas dan homogenitas. 

Uji normalitas menggunakan uji Lilliefors dengan taraf signifikansi 5% dan uji 

homogenitas menggunakan uji Barlett dengan taraf signifikansi 5%. Uji tes lanjutan 

pasca anava yaitu komparasi ganda menggunakan metode Scheffe'. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Sebelum dilakukan perlakuan dilakukan uji keseimbangan dengan tujuan untuk 

mengetahui keseimbangan kemampuan awal kedua kelas sampel. Data yang 

digunakan untuk menguji keseimbangan yaitu nilai Ujian Akhir Semester (UAS) 

semester ganjil siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol tahun ajaran 2018/2019 

dengan menggunakan statistik uji t dengan taraf signifikansi 5%. Berdasarkan hasil 

perhitungan uji t, diperoleh hasil thitung = -0,2042 dan ttabel = 2,002. Karena -ttabel< 

thitung, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol mempunyai kemampuan yang sama sebelum dilakukan perlakuan. 

 Instrumen pada penelitian ini meliputi tes hasil belajar matematika berupa 6 

soal uraian pada materi teorema Pythagoras dan angket motivasi belajar siswa berupa 

25 soal pernyataan. Sebelum instrumen diberikan pada kelas sampel maka dilakukan 

terlebih dahulu diuji cobakan pada kelas try out. Instrumen tes hasil belajar 

matematika dan tes kemampuan pemecahan masalah diuji cobakan pada 33 siswa di 

kelas non sampel. Hasil uji validitas dengan taraf signifikansi 5% diperoleh 6 item 

soal tes hasil belajar matematika dan 20 item pernyataan motivasi belajar siswa yang 

dinyatakanvalid. Instrumen penelitian yang dinyatakan valid selanjutnya akan 

dilakukan uji reabilitas dengan taraf signifikansi 5%. Hasil dan uji reabilitas 

didapatkan bahwa instrumen tes hasil belajar matematika dan motivasi belajar siswa 

dinyatakan reliabel. Karena kedua instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel 

kemudian diberikan kepada kelas sampel penelitian. 

 Instrumen penelitian yang telah diberikan kepada kelas sampel penelitian, 

maka akan dapat diperoleh data hasil belajar matematika dan motivasi belajar siswa. 

Setelah data penelitian diperoleh dari kelas eksperimen dan kelas kontrol kemudian 

dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan homogenitas dengan taraf 

signigfikansi 5%. Berdasarkan pengujian diperoleh hasil bahwa data sampel 

berdistribusi normal dan memiliki variansi populasi yang sama (homogen).  
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 Setelah uji prasyarat yaitu data berdistribusi normal dan memiliki analisis 

variansi yang sama terpenuhi, maka dilakukan uji hipotesis dengan analisis variansi 

dua jalur dengan sel tak sama dengan taraf signifikansi 5%. Rangkuman hasil 

penelitian sebagai berikut. 

Tabel 1 rangkuman analisis variansi 2 jalur dengan sel tak sama. 

Sumber JK DK RK 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  Keputusan 

Strategi (A) 2310,6329 1 2310,6329 4,7195 4,024 Ditolak 

Motivasi Belajar 

Siswa (B) 
3466,3189 2 1733,1595 3,540 3,174 Ditolak 

Interaksi (AB) 664,7592 2 332,3796 0,6789 3,174 Diterima 

Galat 26438,185 54 489,596    

Total 32879,896 60     

Berikut disajikan tabel rangkuman rerata marginal dari kedua strategi pembelajaran 

dan motivasi belajar siswa. 

Tabel 2 Rangkuman Rerata Marginal 

Strategi 

Pembelajaran 

Motivasi Belajar Siswa Rerata 

Marginal Tinggi Sedang Rendah 

STAD 90,444 76 63,636 76,693 

Quiz Team 70,273 62,5 59,8 64,191 

Rerata 

Marginal 
80,3585 69,25 61,718  

Berdasarkan rangkuman hasil perhitungan analisis variansi 2 jalur sel tak sama maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

a. Ada perbedaan pengaruh antara strategi pembelajaran terhadap hasil belajar 

matematika 

Berdasarkan hasil analisis hipotesis pertama pada tabel 1 diperoleh 𝐹𝐴 =

4,7195 dan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 4,024. Hal ini menunjukkan bahwa 𝐻0𝐴 ditolak karena 

𝐹𝐴 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh strategi pembelajaran STAD 
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dan Quiz Team terhadap hasil belajar matematika. Karena dalam penelitian ini 

terdapat dua strategi pembelajaran maka uji lanjut pasca anava tidak perlu dilakukan 

komprasi ganda antar baris, namun dapat mengetahuinya dengan membandingkan 

rerata marginal dari masing-masing strategi pembelajaran. Berdasarkan tabel 2, dari 

hasil rerata marginal antara strategi STAD dan Quiz Team diperoleh rerata marginal 

strategi STAD yaitu 76,693 lebih tinggi daripada rerata marginal strategi Quiz Team 

yaitu 64,191. Sehingga dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

matematika dengan strategi STAD lebih baik daripada hasil belajar matematika 

dengan strategi Quiz Team. 

Hal tersebut didukung dengan kegiatan belajar selama pembelajaran pada 

kelas eksperimen. Siswa lebih aktif dalam berdiskusi menyelesaikan masalah pada 

Lembar Kerja Siswa (LKS) maupun ketika kuis. Hal tersebut terlihat selama proses 

pembelajaran berlangsung siswa berusaha menemukan penyelesaian dari 

permasalahan yang ada dengan diskusi kelompok. Siswa juga aktif dalam diskusi 

kelompok terkait masalah yang dihadapi, kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

mengumpulkan informasi tentang materi pembelajaran. Selama pembelajaran, siswa 

terlihat tidak bosan karena pembelajaran memungkinkan siswa untuk berpendapat 

dalam kelompok. 

Didukung hasil Penelitian Jamaludin dan Mokhtar (2018 : 575) bahwa teknik 

STAD pada pendekatan pembelajaran kooperatif dapat membantu interaksi teman 

sebaya dan lingkungan belajar yang kondusif. Jamaludin dan Mokhtar (2018: 575) 

menyebutkan teknik ini harus lebih dipromosikan kepada guru untuk penggunaan di 

dalam kelas. Selain itu, pendekatan ini memadukan dan mengembangkan kreativitas 

antara siswa melalui konektivitas langsung dan kerjasama yang memberdayakan 

menyenangkan belajar dan bahagia kenangan belajar yang diperlukan bagi sebagian 

besar siswa. Penelitian Ghazi (Yeung, 2015: 37) menunjukkan hasil yang signifikan, 

bahwa sebagian besar siswa menyetujui STAD karena kegunaannya, kualitas 

menyenangkan, kelayakan, dan kejelasan. Dengan demikian, strategi ini sangat 

dianjurkan. Pekerjaan Ghazi (Yeung, 2015: 37) ini berhasil membuktikan bahwa 

sebagian besar siswa memilih untuk STAD terlepas dari jenis kelamin mereka dan 

pencapaian sebelumnya. 
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Selain itu, siswa secara tidak langsung telah membaca materi pembelajaran 

secara mandiri maupun dari diskusi kelompok sehingga siswa terlibat langsung 

dalam proses pembelajaran. Sehingga strategi STAD dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika yang diperoleh siswa. Sejalan dengan hasil penelitian Karimah 

(2013: 79) menyimpulkan bahwa skenario pembelajaran model kooperatif tipe 

STAD adalah skenario  pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar peserta didik. Sejalan dengan hasil penelitian penelitian Ely dkk (2015: 90) 

tentang STAD dalam meningkatkan hasil belajar menyimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uji statistik terhadap rerata kedua sampel juga menunjukkan bahwa 

hasil belajar dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik 

dari hasil belajar dengan pembelajaran konvensional. 

Ketika pembelajaran menggunakan strategi Quiz Team, hasil belajar yang 

diperoleh siswa meningkat. Seperti hasil penelitian Pratiwi (2016: 54) yang 

menyimpulkan bahwa metode pembelajaran Quiz Team dapat meningkatkan 

aktivitas dan prestasi belajar siswa. Begitu juga hasil penelitian Cholid dkk (2015: 

516) yang menyimpulkan bahwa hasil belajar siswa mengalami perubahan menjadi 

lebih baik setelah diberi perlakuan menggunakan metode pembelajaran Quiz Team. 

Hasil penelitian Kusumawati (2017: 34) yang menyimpulkan bahwa penerapan 

metode pembelajaran Active Learning Quiz Team mampu meningkatkan keaktifan 

bertanya siswa dan kreativitas belajar siswa. Hasil tersebut berpengaruh pada hasil 

belajar kognitif siswa yang menunjukkan tingkat ketuntasan klasikal siswa dan telah 

mencapai harapan. 

Namun ketika kegiatan pembelajaran, walaupun dapat meningkatkan hasil 

belajar, kerjasama tim dan juga sikap bertanggung jawab siswa dalam bentuk kuis 

tetapi siswa malah cenderung kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dimulai 

dengan salah satu tim membuat soal untuk diujikan kepada tim yang lain, sehingga 

setiap tim dituntut untuk memecahkan soal tersebut. Pembelajaran dengan strategi 

Quiz Team siswa terlihat kurang aktif dalam pembelajaran, karena siswa 

menganggap dalam menyelesaikan soal merupakan tanggung jawab dalam tim, 

sehingga hanya siswa tertentu dalam tim yang menjawab soal kuis tersebut.  
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Ketika diskusi telah selesai dan guru meminta untuk mempresentasikan hasil 

diskusi hanya beberapa siswa yang terlihat aktif memperhatikan dan memberi 

tanggapan. Selain itu, jumlah anggota timyang terlalu banyak sehingga kegiatan 

diskusi tim juga tidak dapat berjalan dengan baik. Tidak semua siswa anggota tim 

berkonstribusi dalam jalannya diskusi tim. Sehingga hanya beberapa siswa yang 

berusaha menyelesaikan masalah yang ada dan mengakibatkan siswa tidak paham 

materi yang sedang diajarkan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi STAD 

lebih efektif digunakan yang dapat membuat siswa antusias dalam kegiatan 

pembelajaran dan menjadi lebih aktif, kreatif dan bekerja sama dengan kelompok 

sehingga dapat mengoptimalkan hasil belajar matematika. 

b. Ada perbedaan pengaruh hasil belajar matematika ditinjau dari motivasi belajar 

siswa. 

Berdasarkan hasil analisis hipotesis pada tabel 1 diperoleh  𝐹𝐵 = 3,540 dan 

𝐹0,05;2;54 = 3,174. Hal ini menunjukkan bahwa 𝐻0𝐵 ditolak karena 𝐹𝐵 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . 

Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh motivasi belajar siswa 

terhadap hasil belajar matematika. Karena H0B ditolak maka perlu dilakukan uji 

lanjut pasca anava dengan komparasi ganda antar kolom. 

Berdasarkan perhitungan uji lanjut pasca anava dengan komparasi ganda 

antar kolom diperoleh 𝐹1−2 = 2,0249 dan 2𝐹0,05;2;54 = 6,348. Karena 𝐹1−2 =

2,0249 < 𝐹0,05;2;54 = 6,348 maka 𝐻0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada perbedaan pengaruh hasil belajar matematika antara motivasi belajar siswa 

kategori tinggi dan motivasi belajar siswa kategori sedang. 

Sedangkan 𝐹1−3 = 6,4370 dan 2𝐹0,05;2;54 = 6,348. Karena 𝐹1−3 = 6,470 >

𝐹0,05;2;54 = 6,348 maka 𝐻0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan pengaruh hasil belajar matematika antara motivasi belajar siswa kategori 

tinggi dan motivasi belajar siswa kategori rendah. Dengan perolehan rerata marginal 

motivasi belajar siswa kategori tinggi yaitu 80,3585 dan rerata marginal motivasi 

belajar siswa kategori rendah yaitu 61,718. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa 

yang memiliki motivasi belajar kategori tinggi mempunyai hasil belajar yang lebih 

baik daripada siswa yang memiliki motivasi belajar kategori rendah. 
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Kemudian 𝐹1−3 = 6,4370 dan 2𝐹0,05;2;54 = 6,348. Karena 𝐹2−3 = 1,1317 <

𝐹0,05;2;54 = 6,348 maka 𝐻0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan pengaruh hasil belajar matematika antara motivasi belajar siswa kategori 

sedang dan motivasi belajar siswa kategori rendah. 

Berdasarkan tabel 2, dari hasil rerata marginal antara motivasi belajar tinggi, 

sedang, dan rendah diperoleh rerata marginal motivasi belajar tinggi yaitu 80,3585 

lebih tinggi daripada rerata marginal motivasi belajar sedang yaitu 69,25 dan 

motivasi belajar rendah yaitu 61,718. Sehingga dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar matematika siswa yang memiliki motivasi belajar 

tinggi lebih baik daripada hasil belajar matematika siswa yang memiliki motivasi 

belajar sedang maupun rendah. 

Belajar menjadi lebih efektif apabila didorong dengan motivasi, terutama 

motivasi dari dalam atas dasar kebutuhan atau kesadaran. Siswa yang mempunyai 

motivasi akan menjadi bersemangat dan tekun dalam proses pembelajaran, dan 

dengan motivasi kualitas hasil belajar dapat diwujudkan dengan baik, sehingga hasil 

belajar yang optimal akan tercapai. Tingginya motivasi belajar berhubungan dengan 

tingginya hasil belajar.Seseorang melakukan sesuatu usaha karena adanya motivasi. 

Motivasi yang lebih baik dalam beajar akan menunjukkan hasil yang baik, dengan 

kata lain bahwa dengan usaha yang tekun yang di dasari adanya motivasi, akan dapat 

melahirkan prestasi yang baik.  

Sejalan dengan penelitian Azainil (2014: 910) yang menyimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh secara bersama-sama motivasi belajar dan kebiasaan belajar 

terhadap hasil belajar matematika siswa. Hasil belajar merupakan salah satu faktor 

yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Sejalan dengan penelitian Al-

Khasawneh dan Mohammad (2015) yang menunjukkan bahwa siswa sangat 

termotivasi terhadap pembelajaran. Para siswa melaporkan skor yang lebih tinggi 

dari motivasi instrumental dari satu integratif. 

Begitu juga siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi cenderung lebih 

mudah mengingat apa yang mereka dengar maupun lihat. Siswa juga memiliki rasa 

ingin tahu dan berperan aktif dalam jalannya diskusi kelompok. Siswa cenderung 

lebih memahami permasalahan yang ada dibanding siswa yang memiliki motivasi 
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belajar rendah. Siswa yang mempunyai motivasi belajar sedang cenderung mudah 

berubah antusiasnya terhadap kegiatan pembelajaran. Serta siswa yang memiliki 

motivasi belajar rendah, lebih menyukai untuk tidak mendengarkan guru ketika 

kegiatan pembelajaran berlangsung, dan akan cenderung lebih pasif dalam diskusi 

kelompok. 

Hasil penelitian Anto dkk (2013: 5-6) selain menyimpulkan metode Student 

Team Achievement Division (STAD) lebih efektif daripada metode konvensional, 

juga menyimpulkan bahwa ada yang signifikan yang mempengaruhi motivasi dalam 

pembelajaran. Hasil penelitian Melinda (2017: 39) juga menyatakan bahwa motivasi 

belajar dapat mendorong siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga hasil 

belajarnya dapat ditingkatkan.  

Berdasarkan hasil penelitian Rudhumbu (2014:98) ada tingkat penerapan 

yang memuaskan dari strategi selama pengajaran matematika sebagai hasilnya 

menunjukkan bahwa sekitar 50% dari responden menggunakan motivasi selama 

pengajaran matematika. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan pengaruh antara motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika. Siswa yang memiliki motivasi belajar siswa kategori tinggi lebih baik 

dibandingkan dengan motivasi belajar siswa kategori sedang maupun rendah. 

c. Ada interaksi pembelajaran dan kemampaun pemecahan masalah terhadap hasil 

belajar matematika 

Berdasarkan hasil analisis hipotesis pada tabel 1 diperoleh 𝐹𝐴𝐵 = 0,6789dan 

𝐹0,05;2;54 = 3,174. Karena 𝐹𝐴𝐵 < 𝐹0,05;2;54 = 3,174 maka H0 diterima, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi antara penerapan strategi 

pembelajaran STAD dan Quiz Team dengan motivasi belajar siswa terhadap hasil 

belajar matematika. Tidak adanya interaksi strategi pembelajaran pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika didukung oleh grafik profil efek variabel strategi pembelajaran. Profil 

perbedaan pengaruh strategi STAD dan Quiz Team dengan motivasi belajar siswa 

terhadap hasil belajar matematika dapat dilihat pada gambar grafik 1sebagai berikut. 
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Gambar 1 Grafik Profil Perbedaan Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Motivasi 

Belajar Siswa 

Berdasarkan grafik profil menunjukkan bahwa kelas eksperimen dengan 

strategi STAD dan kelas kontrol dengan strategi Quiz Team tidak berpotongan, akan 

tetapi antara strategi pembelajaran dan motivasi belajr siswa memberikan hasil 

belajar matematika yang konsisten. Ada atau tidaknya interaksi dapat diduga dari 

grafik profil variabel-variabel bebasnya. Jika profil variabel bebas pertama dan profil 

variabel bebas kedua tidak berpotongan, maka kecenderungannya tidak ada interaksi 

diantara mereka (Budiyono, 2004: 222). Dengan demikian, grafik profil efek 

menyatakan bahwa tidak ada efek interaksi antara strategi pembelajaran Student 

Team Achievement Division (STAD) dan Quiz Team ditinjau dari motivasi belajar 

siswa pada kategori tinggi, sedang, maupun rendah terhadap hasil belajar 

matematika. 

Berdasarkan kedua strategi pembelajaran, ditunjukkan bahwa tidak ada 

pengaruh hasil belajar matematika antara siswa dengan motivasi belajar siswa 

kategori tinggi dan siswa yang memiliki motivasi belajar siswa kategori sedang, 

tetapi siswa yang memiliki motivasi belajar siswa kategori tinggi memperoleh hasil 

belajar matematika yang lebih baik daripada siswa yang memiliki motivasi belajar 

siswa kategori rendah. Selain itu, siswa yang memiliki motivasi belajar siswa 

kategori sedang memperoleh hasil belajar matematika yang lebih baik daripada siswa 

yang memiliki motivasi belajar siswa kategori rendah. 
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Dilihat dari motivasi belajar siswa menunjukkan strategi STAD memberikan 

hasil belajar matematika yang lebih baik daripada strategi Quiz Team. Hal itu terjadi 

dikarenakan beberapa faktor, diantaranya penerapan strategi pembelajaran. 

Pembelajaran pada kelas STAD siswa dituntut berdiskusi secara kelompok yang pada 

akhir pembelajaran harus menyelesaikan soal kuis secara individu, sedangkan pada 

kelas Quiz Team setiap tim dituntut untuk menyelesaikan soal secara berkelompok. 

Dengan demikian kelas STAD lebih baik dalam penyelesaian masalah, karena setiap 

siswa melatih dirinya dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Sehingga dapat 

disimpulkan pada kelas STAD setiap siswa mampu menggunakan pengetahuan dan 

keterampilan secara maksimal untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. 

Sejalan dengan hasil penelitian Cahyono (2018: 9) menyimpulkan tidak 

terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap 

hasil belajar matematika siswa. Selain itu, hasil penelitian Melinda (2017: 40) 

menyimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar. Namun berbeda dengan hasil penelitian Anto 

dkk (2013: 5-6) menyimpulkan bahwa ada yang signifikan yang strategi 

pembelajaran mempengaruhi motivasi dalam pembelajaran. Karena dibuktikan 

ketika kegiatan pembelajaran, siswa yang mempunyai motivasi tinggi belum tentu 

mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik di kelas dengan strategi STAD 

maupun Quiz Team. Begitu juga siswa yang mempunyai motivasi sedang maupun 

rendah, dalam kegiatan pembelajaran sesekali memiliki antusias dan rasa ingin tahu 

untuk mengerjakan soal yang diberikan. Sebaliknya penerapan strategi STAD dan 

Quiz Team juga belum tentu mempengaruhi motivasi belajar siswa dengan kategori 

tinggi, sedang, maupun rendah. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi 

antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 

4. PENUTUP 

Dengan taraf signifikansi 5% diperoleh hasil penelitian ini terdapat perbedaan 

pengaruh strategi pembelajaran STAD dan Quiz Team terhadap hasil belajar 

matematika dimana hasil belajar matematika dengan strategi STAD lebih baik 
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dibandingkan hasil belajar matematika dengan strategi Quiz Team. Selain itu juga 

terdapat pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika, dimana 

hasil belajar matematika siswa yang memiliki motivasi belajar siswa kategori tinggi 

lebih baik daripada kategori sedang maupun rendah. Namun tidak terdapat interaksi 

antara strategi pembelajaran STAD dan Quiz Team dengan motivasi belajar siswa 

terhadap hasil belajar matematika. 
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