
 EKSPERIMENTASI MODEL PROJECT BASED LEARNING (PjBL) 

PADA MATERI TEOREMA PYTHAGORAS TERHADAP HASIL 

BELAJAR MATEMATIKA DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR 

 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I 

pada Jurusan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 

 

Oleh: 

ADIK TITIN KURNIA 

A410160085 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2020



ii 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

 

EKSPERIMENTASI MODEL PROJECT BASED LEARNING (PjBL) PADA 

MATERI TEOREMA PYTHAGORAS TERHADAP HASIL BELAJAR 

MATEMATIKA DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR 

 

 

PUBLIKASI ILMIAH 

 

 

 

Oleh: 

 

 

 

ADIK TITIN KURNIA 

NIM. A410160085 

 

 

 

 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh: 

 

 

 

 

Dosen Pembimbing 

 

 

 

 

 

 

Muhamad Toyib, S.Pd, M.Pd. 

0605098401

i 



iii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

EKSPERIMENTASI MODEL PROJECT BASED LEARNING (PjBL) PADA 

MATERI TEOREMA PYTHAGORAS TERHADAP HASIL BELAJAR 

MATEMATIKA DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR 

 
 

Oleh: 

ADIK TITIN KURNIA  

A410160085 

 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  

Universitas Muhammadiyah Surakarta  

Pada hari Selasa, 11 Agustus 2020  

dan dinyatakan telah memenuhi syarat 

 

Dewan Penguji: 

 

1. Muhamad Toyib, S.Pd., M.Pd.  (           ) 

(Ketua Dewan Penguji) 

2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd.   (           )  

(Anggota 1 Dewan Penguji) 

3. Nuqthy Faiziyah, S.Pd., M.Pd.  (           )  

(Anggota II Dewan Penguji) 

 
 

ii 



iv 
 

PERNYATAAN 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini, 

Nama    : Adik Titin Kurnia 

NIM    : A410160085 

Program Studi   : Pendidikan Matematika 

Judul Proposal Penelitian : Eksperimentasi Model Project Based Learning 

(PjBL) pada Materi Teorema Pythagoras Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Ditinjau dari Motivasi Belajar 

 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa artikel publikasi yang saya serahkan ini 

benar-benar hasil karya sendiri dan bebas plagiat karya orang lain, kecuali yang 

secara tertulis diacu/dikutip dalam naskah dan disebutkan pada daftar pustaka. 

Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini hasil plagiat, saya bertanggung jawab 

sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

Surakarta, 14 Juni 2020      

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

 

Adik Titin Kurnia 

             A410160085 

iii 



1 
 

EKSPERIMENTASI MODEL PROJECT BASED LEARNING (PjBL) PADA 

MATERI TEOREMA PYTHAGORAS TERHADAP HASIL BELAJAR 

MATEMATIKA DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR 

 

Abstrak 

 

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

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

peserta didik terhadap hasil belajar matematika. (3) interaksi antara model 

pembelajaran dan motivasi  terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian 

yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain 

kuasi eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 

VIII SMP Negeri 3 Delanggu yang terdiri dari kelas VIII A sampai dengan VIII G 

dengan sampel penelitian yang digunakan ada dua kelas yaitu kelas VIII A dan 

VIII B yang diplih dengan teknik cluster random sampling. Sebelum dilakukan 

analisis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas dengan 

teknik pengumpulan data yaitu teknik angket, tes, dan dokumentasi.. Teknik 

analisis data dengan analisis variansi dua jalan dengan α = 5%. Hasil penelitian 

yang diperoleh: (1) terdapat perbedaan pengaruh model pembelajaran Project 

Based Learning (PjBL) dan model pembelajaran konvensional terhadap hasil 

belajar matematika peserta didik pada materi teorema pythagoras. (2) Terdapat 

perbedaan pengaruh tingkat motivasi belajar peserta didik terhadap hasil belajar 

matematika. (3) Tidak ada interaksi antara model pembelajaran dan tingkat 

motivasi peserta didik terhadap hasil belajar matematika. 

Kata Kunci: Project Based Learning, konvensional, hasil belajar, motivasi 

belajar 

 

Abstract 

 

The purpose of the research are to study and analyze: (1) the effect of learning 

models on mathematics learning outcomes. (2) the effect of student’s motivation 

on mathematics learning outcomes. (3) the interaction between learning models 

and motivation on mathematics learning outcomes. Type of research in this study 

is quantitative research with quasi-experimental design. The population in this 

research were all students of class VIII SMP Negeri 3 Delanggu consisting of 

classes VIII A to VIII G with the research sample used there were two classes, 

namely classes VIII A and VIII B are selested technique by cluster random 

sampling. Before to the analysis, first tested the normality and homogeneity tests 

with data collection techniques using questionnaires, tests, and documentation. 

The hypothesis test use two way analysis of variance with α = 5%. Research 

results obtained: (1) there was the effect of Learning Projects Learning Model 

(PjBL) and conventional learning models of mathematics learning outcomes of 

students in the pythagorean theorem material. (2) there was effect of student's 

learning motivation to learning outcomes in mathematics. (3) There was not 
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interaction between learning model and the level of motivation of students on 

learning outcomes in mathematics. 

Keywords: Project Based Learning, conventional, learning outcomes, learning 

motivation 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern dan mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu 

dan berkembangnya daya pikir manusia. Sehingga, agar dapat menguasai dan 

menciptakan teknologi serta bertahan di masa depan diperlukan penguasaan 

matematika yang kuat sejak dini.  

Cockroft (dalam Abdurrahman, 2003:253) mengemukakan bahwa 

matematika perlu diajarkan kepada siswa karena (1) selalu digunakan dalam 

segi kehidupan; (2) semua bidang studi memerlukan keterampilan matematika 

yang sesuai; (3) sarana komunikasi yang singkat, kuat dan jelas; (4) digunakan 

untuk menyajikan informasi dalam berbagi cara; (5) meningkatkan kemampuan 

berpikir logis, ketelitian, dan kesadaran keruangan (spatial sense); dan (6) 

memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang menantang. 

Matematika diajarkan mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama, sampai Sekolah Menengah Atas dengan jumlah jam pelajaran yang 

relatif banyak dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Namun hal itu 

tidak membuat peserta didik mendapatkan nilai yang memuaskan. Matematika 

masih dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dan menakutkan. Salah 

satunya adalah geometri yang berpusat pada materi teorema pythagoras kelas 

VIII pada jenjang SMP. Peserta didik kurang memahami fakta-fakta 

matematika mengenai konsep teorema pythagoras dan kemungkinan kurang 

tepatnya model pembelajaran yang digunakan.  

Data PAMER UN 2018/2019 se-Indonesia pada jenjang SMP diperolah 

nilai rata-rata bahasa Indonesia 65,69; bahasa Inggris 50,23; matematika 46,56; 

dan IPA 48,79. Sedangkan Nilai UN di SMP Negeri 3 Delanggu diperoleh nilai 

rata-rata bahasa Indonesia 79,59; bahasa Inggris 60,91; matematika 60,59; dan 

IPA 63,14. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi belajar matematika di SMP 
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Negeri 3 Delanggu lebih baik dibandingkan dengan rerata UN se-Indonesia 

namun masih dalam kategori rendah atau cukup.  

Dikutip oleh Carnine, Jitendra, dan Silbert (dalam Van 

Steenbrugge:2010) menyatakan bahwa individu yang mengalami kesulitan 

belajar bukan berarti memiliki kekurangan atau gangguan dalam intelektual 

atau kecerdasan, namun juga disebabkan hasil desain dari pembelajaran yang 

kurang efektif.  

Faktor penyebab peserta didik kesulitan dalam pemecahan masalah 

matematika yaitu terbiasa belajar dengan cara menghafal dan kurangnya minat 

serta motivasi peserta didik untuk belajar. Sardiman (2012: 84) menjelaskan 

bahwa hasil belajar akan optimal jika terdapat motivasi. Motivasi memiliki 

peran penting dalam memberikan semangat belajar peserta didik. Tanpa 

motivasi, seseorang akan mudah menyerah karena tidak ada yang 

diperjuangkan. Saeed & Zyngier (2012) juga menyatakan bahwa peserta didik 

yang memiliki motivasi akan menunjukkan adanya keterlibatan dalam 

pembelajaran dan hasil belajar yang diperoleh akan lebih baik. 

Motivasi yang rendah dapat dipengaruhi oleh kegiatan pembelajaran 

yang monoton. Pembelajaran matematika masih berlangsung secara tradisional 

dengan karakteristik berpusat pada guru, menggunakan pendekatan yang 

bersifat ekspositori sehingga pendidik lebih mendominasi proses aktivitas 

pembelajaran di kelas sedangkan peserta didik pasif, selain itu latihan yang 

diberikan lebih banyak soal-soal bersifat rutin sehingga kurang melatih daya 

nalar dalam pemecahan masalah dan kemampuan berfikir siswa hanya pada 

tingkat rendah.  

Belagra, Benachaiba & Draoui (2012) menemukan bahwa guru merasa 

sulit untuk memotivasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Vero & 

Puka (2017) juga menemukan bahwa peserta didik termotivasi dalam berbagai 

cara dan bentuk. Beberapa peserta didik fokus pada materi belajar, peserta 

didik yang lain aktif berdiskusi, dan yang lain fokus pada kegiatan non 

pembelajaran. Sehingga pendidik juga berperan untuk memotivasi peserta 

didik dalam proses pembelajaran.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Mashitoh (2018) di SMP Negeri 5 

Surakarta menyatakan bahwa materi teorema pythagoras memiliki hasil 

ulangan yang paling rendah dibandingkan dengan materi yang lain. Hal 

tersebut dikarenakan peserta didik kesulitan terhadap soal yang dikembangkan 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian dari Kuswanti, Sudirman, 

dan Nusantara (2018) menunjukkan bahwa peserta didik masih kurang tepat 

dalam membuat ekspresi matematika yang sesuai, kurang dapat 

mengumpulkan informasi dari soal yang diberikan, dan peserta didik kurang 

teliti dalam proses perhitungan. Penelitian yang dilakukan oleh Naido & 

Kapofu (2020) juga menemukan bahwa peserta didik mengalami kesulitan, 

bingung, stres, dan menghabiskan waktu saat belajar matematika. 

Wati dan Saragih (2018) melakukan penelitian terhadap peserta didik 

kelas VII Sekolah ABC Lampung menunjukkan bahwa (1) peserta didik 

kesulitan dalam mempelajari matematika berkaitan dengan konsep antara lain: 

kesulitan mengidentifikasi konsep, kesulitan menggunakan simbol untuk 

mempresentasikan konsep, kesulitan mengidentifikasi sifat-sifat konsep yang 

diberikan dan mengenali kondisi yang ditentukan suatu konsep, kesulitan 

menerjemahkan dari suatu model presentasi ke model presentasi lainnya; (2) 

Faktor yang memengaruhi peserta didik mengalami kesulitan adalah pengaruh 

kesulitan pada suatu topik tertentu dan kesulitan dalam mengabstraksi.  

Dalam penyampaian pembelajaran matematika, seorang guru perlu 

memiliki trik atau cara agar materi dapat dipahami oleh peserta didik dengan 

cepat. Salah satu penunjang dalam pembelajaran yaitu adanya suatu model 

pembelajaran. Untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik maka kita harus menggunakan model, metode, atau pendekatan yang 

sesuai dengan kemampuan itu sendiri agar dapat menunjang hasil yang 

maksimal. Menurut Kumar & Bhardwaj (2016) bahwa model Project Based 

Learning adalah salah satu model dimana penilaian hasil belajar peserta didik 

melibatkan mental maupun fisik sehingga dapat meningkatkan kreatifitas dan 

kemampuan. 
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Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, alternatif penyelesaian yang 

ditawarkan adalah model pembelajaran Project Based Learning yang dapat 

membuat peserta didik lebih aktif, mandiri, kreatif dan merasa dihadapkan 

pada keadaan nyata dalam menyelesaikan permasalahan sehingga tidak hanya 

membayangkan dan lebih menyenangkan. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah desain kuasi eksperimen. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII SMP 

Negeri 3 Delanggu yang terdiri dari kelas VIII A sampai dengan VIII G dengan 

jumlah peserta didik 220. Sampel penelitian yang digunakan ada dua kelas 

yaitu kelas VIII A dengan jumlah peserta didik 32 sebagai kelas eksperimen 

yang menggunakan model Project Based Learning dan VIII B dengan jumlah 

peserta didik 32 merupakan kelas kontrol yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional. Teknik yang digunakan untuk pengambilan 

sampling adalah cluster random sampling. Dilakukan uji keseimbangan antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberi perlakuan. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

angket, tes, dan dokumen. Memberikan angket motivasi belajar kepada peserta 

didik berdasarkan kisi-kisi. Memberikan tes berupa soal uraian pada akhir 

pembelajaran untuk mengukur intelegensi peserta didik. Dokumen yang berupa 

nama dan nilai ulangan tengah semester peserta didik kelas VIII SMP Negeri 3 

Delanggu. 

Teknik untuk uji instrumen menggunakan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Uji validitas menggunakan rumus Product Moment dan uji 

reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronsbach. Teknik analisis data 

penelitian menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak sama. Terlebih 

dahulu dilakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas 

sebelum dilakukan analisis variansi. Uji normalitas pada penelitian ini 

menggunakan metode lilliefors dengan taraf signifikansi 5% dan uji 
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homogenitas dengan metode Bartlett dengan taraf signifikansi 5%. Kemudian 

akan dilanjutkan dengan uji analisis dua jalan sel tak sama.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini menggunakan dua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Kelas VIII A sebagai kelas eksperimen menggunakan model 

pembelajaran Project Based Learning dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Sebelum dilakukan tindakan, terlebih dahulu dilakukan uji 

keseimbangan untuk memastikan bahwa kedua kelas dalam keadaan seimbang 

kemampuannya. Berdasarkan hasil uji keseimbangan dengan uji t diperoleh 

yaitu thitung = 0,0067 dan ttabel  = 1,960 yang artinya bahwa thitung bukan anggota 

DK maka H0 diterima. Kesimpulan yang diperoleh adalah peserta didik kelas 

eksperimen dan kelas kontrol mempunyai kemampuan awal yang sama atau 

seimbang. 

Kemudian dilakukan tindakan pada kelas eksperimen dengan model 

pembelajaran Project Based Learning dan kelas kontrol dengan model 

pembelajaran konvensional. Berdasarkan hasil perhitungan data hasil belajar 

kelas eksperimen memperoleh nilai tertinggi 98 dan nilai terendah 43. Nilai 

rerata dari 32 peserta didik sebesar 78.078, standar deviasi (SD) 14, median  

82, dan modus 69 dan 83. Sedangkan perhitungan data hasil belajar kelas 

kontrol diperoleh nilai tertinggi yaitu 95 dan nilai terendah yaitu 21. Nilai 

rerata dari 32 peserta didik sebesar 61.03, standar deviasi (SD) 19, median 62, 

dan modus 57. 

Perhitungan data motivasi belajar peserta didik kelas eksperimen 

diperoleh nilai angket motivasi tertinggi 177 dan nilai terendah yaitu 116. Nilai 

rerata peserta didik yaitu 149, standar deviasi (SD) yaitu 17, median yaitu 157, 

dan modus yaitu 157. Sedangkan kelas kontrol diperoleh nilai tertinggi 166 dan 

nilai terendah yaitu 116. Nilai rerata peserta didik yaitu 150, standar deviasi 

(SD) yaitu 11, median yaitu 152, dan modus yaitu 156. 
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Berdasarkan tes hasil belajar dan angket motivasi belajar peserta didik 

maka dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Hasil uji normalitas 

menggunakan metode Lilliefors dengan taraf signifikansi 5%. Rangkuman uji 

normalitas dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1  

Rangkuman Uji Normalitas 

Sumber Kelas Uji Lhitung Ltabel Kesimpulan 

Hasil 

Belajar 

Eksperimen 

Kontrol 

0,1326 

0,0840 

0,157 

0,157 

Diterima 

Diterima 

Tingkat 

Motivasi 

Peserta 

Didik 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

0,1364 

0,1701 

0,1401 

0,171 

0,200 

0,195 

Diterima 

Diterima 

Diterima 

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh Lhitung < Ltabel berarti H0 

diterima artinya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Sedangkan hasil uji homogenitas menggunakan uji bartlett dengan taraf 

signifikansi 5%. Rangkuman uji homogenitas dapat diliha pada Tabel 2. 

Tabel 2  

Rangkuman Uji Homogenitas 

Sumber     
        

  Kesimpulan 

Hasil Belajar 1,008 3,841 Homogen 

Tingkat 

Motivasi 

Peserta Didik 

5,068 5,991 Homogen  

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh  

    
  <       

  berarti H0 diterima artinya sampel berasal dari populasi yang 

homogen. 
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Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan analisis 

variansi dua jalan sel tak sama pada taraf signifikansi 5%. Rangkuman hasil uji 

analisis variansi dua jalan sel tak sama dapat dilihat pada Tabel 3.  

 

Tabel 3 

Rangkuman Uji Analisis Variansi Dua Jalan 

Sumber JK Dk RK Fobs Ftabel 
Keputusan  

H0 

Model 

Pembelajaran 

(A) 

5070,18 1 5070,18 22,351 4,01 Ditolak 

Motivasi 

Peserta Didik 

(B) 

1457,92 2 9846,075 43,405 3,16 Ditolak 

Interaksi 

(AB) 
7,51 2 3,753 0,016 3,16 Diterima 

Galat (G) 13156,542 58 226,836       

Total (T) 19692,15 63 
 

      

 

Tabel 4 

Rangkuman Rerata Antar Sel dan Rerata Marginal 

Model 

Pembelajaran 

Tingkat Motivasi Belajar Rerata 

Marginal Tinggi Sedang Rendah 

PjBL 83,750 78,667 71,818 78,078 

Konvensional 64,933 61,444 53,250 61,03 

Rerata 74,34 68,056 60,659  

 

Tabel 5  

Rangkuman Analisis Uji Komparasi Antar Kolom 

Komparasi H0 H1 Fhitung Ftabel Keputusan 

    V        =            0,8869 6,32 Diterima 
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    V        =             6,889 6,32 Ditolak 

    V        =             2,305 6,32 Diterima 

 

Berdasarkan Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 5 dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut. 

Hipotesis pertama berdasarkan Tabel 3 diperoleh FA = 22,351 > Ftabel = 

4,01 maka H0A ditolak. Ini berarti terdapat pengaruh model pembelajaran 

Project Based Learning dan konvensional terhadap hasil belajar matematika 

peserta didik pada materi teorema pythagoras.  

Berdasarkan Tabel 4 Hasil perhitungan rerata marginal model 

pembelajaran Project Based Learning sebesar 78,078 dan rerata model 

pembelajaran konvensional sebesar 61,03. Hal ini menunjukkan bahwa model 

pembelajaran Project Based Learning lebih baik dibandingkan dengan model 

pembelajaran konvensional.  

Hasil analisis tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Rohim 

(2011) yang menunjukkan bahwa rerata kemampuan peserta didik dengan  

menggunakan model Project Based Learning lebih baik dibandingkan peserta 

didik yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Penelitian 

Kymak, Almas & Nurbavliyev (2020) menemukan bahwa pembelajaran 

proyek menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran 

tradisonal dan terdapat peningkatan motivasi belajar pada peserta didik. Chen, 

Lin, Tzeng, Hung & Wang (2002) juga menemukan bahwa melalui 

pembelajaran proyek peserta didik dapat tumbuh lebih berpengalaman dan 

mencerminkan kualitas yang lebih baik.  Hal ini didukung di lapangan bahwa 

pada proses pembelajaran menggunakan model Project Based Learning materi 

teorema pythagoras, peserta didik terlihat antusias dan berpartisipasi aktif 

dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan pada proses pembelajaran dengan 

model konvensional materi teorema pythagoras, peserta didik malu untuk 

bertanya dan kurang aktif. Peserta didik hanya diam sehingga guru lebih sering 

menerangkan. 
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Hipotesis kedua berdasarkan Tabel 3 diperoleh FB = 43,405 > Ftabel = 

3,16 maka H0B ditolak. Ini berarti terdapat pengaruh tingkat motivasi belajar 

terhadap hasil belajar matematika peserta didik pada materi teorema 

pythagoras. Hal ini sesuai dengan penelitian Pamuja (2017) yang menunjukkan 

bahwa kemampuan berpikir tinggi peserta didik di SMA Negeri 1 Lamongan 

memiliki motivasi berprestasi yang lebih baik dibandingkan dengan peserta 

didik yang memiliki motivasi berprestasi rendah. Tella (2007) juga melakukan 

penelitian dengan hasil yang menunjukkan bahwa peserta didik memiliki hasil 

belajar sesuai dengan sejauh mana mereka termotivasi. Peserta didik yang 

memiliki motivasi tinggi memiliki nilai yang lebih tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gabriell (2003) juga menunjukkan 

bahwa peserta didik yang memiliki tingkat motivasi tinggi memiliki nilai yang 

lebih baik dibandingkan dengan peserta didik motivasi rendah. Hal tersebut 

juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman dan Garba 

(2014) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam 

akademik matematika peserta didik yang mempunyai motivasi tinggi dan 

motivasi rendah. Pengkategorian tingkat motivasi peserta didik mengakibatkan 

perbedaan tingkat motivasi terhadap materi yang diajarkan. Maka dari itu 

dilakukan uji komparasi ganda untuk mengetahui perbedaan rerata hasi belajar 

matematika terhadap tingkat motivasi tinggi, sedang, dan rendah.  

Berdasarkan Tabel 5 Uji Komparasi Ganda diperoleh:       = 0,8869;  

       = 6,889;         = 2, 305; DKi.j = { Fi.j │ Fi.j > 6,32   menunjukkan 

bahwa hasil belajar peserta didik yang memiliki motivasi tinggi relatif sama 

dengan peserta didik yang memiliki motivasi sedang tetapi lebih baik 

dibandingkan dengan peserta didik tingkat motivasi rendah.  

Hal ini didukung dengan keadaan di lapangan bahwa peserta didik 

dengan tingkat motivasi belajar tinggi mampu memahami materi lebih baik 

dibandingkan dengan peserta didik dengan tingkat sedang maupun rendah. 

Peserta didik dengan tingkat  motivasi belajar tinggi terlihat lebih antusias dan 

aktif dalam pembelajaran.  
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Hipotesis ketiga berdasarkan Tabel 3 diperoleh FAB = 0,016 < Ftabel = 

3,16 maka H0AB diterima artinya tidak ada interaksi antara model pembelajaran 

dan tingkat motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Janita (2017) yang menunjukkan bahwa 

tidak ada interaksi antara model pembelajaran dan tingkat motivasi pesera 

didik terhadap hasil belajar matematika. Penelitian Amanda, Subagia, Tika 

(2014) juga menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh interaksi antara 

model pembelajaran dan self efficacy terhadap hasil belajar IPA. 

Hasil penelitian yang berbeda dilakukan Sirjon (2016) menemukan 

bahwa terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan motivasi 

berprestasi terhadap hasil belajar matematika. Model pembelajaran yang 

digunakan adalah model pembelajaran ARCS dan kelompok model 

pembelajaran ekspositori. 

 

Gambar 1 Grafik Profil Efek Variabel Model Pembelajaran 

Berdasarkan Gambar 1, profil efek kelas Project Based Learning dan 

profil kelas model konvensional tidak berpotongan. Selain itu rerata hasil 

belajar matematika peserta didik dengan model Project Based Learning lebih 

tinggi dibandingkan peserta didik dengan model konvensional.  

Dengan memerhatikan Tabel 4 dan Tabel 5 maka disimpulkan bahwa 

model pembelajaran Project Based Learning lebih baik daripada model 

pembelajaran konvensional untuk setiap tingkat motivasi belajar peserta didik, 

serta model pembelajaran Project Based Learning maupun model 
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pembelajaran konvensional dengan tingkat motivasi belajar tinggi memperoleh 

hasil belajar matematika lebih baik daripada peserta didik dengan tingkat 

motivasi rendah.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% dan pembahasan 

yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: (1) terdapat 

pengaruh model pembelajaran Project Based Learning pada kelas eksperimen 

dan model pembelajaran konvensional pada kelas kontrol terhadap hasil belajar 

matematika pada materi teorema pythagoras. Hasil perhitungan rerata marginal 

model pembelajaran Project Based Learning sebesar 78,078 dan rerata model 

pembelajaran konvensional sebesar 61,03. Hal ini menunjukkan bahwa model 

pembelajaran Project Based Learning lebih baik dibandingkan dengan model 

pembelajaran konvensional. (2) terdapat perbedaan pengaruh tingkat motivasi 

belajar peserta didik terhadap hasil belajar matematika. Hal ini menunjukkan 

bahwa hasil belajar peserta didik yang memiliki motivasi tinggi relatif sama 

dengan peserta didik yang memiliki motivasi sedang tetapi lebih baik 

dibandingkan dengan peserta didik tingkat motivasi rendah. (3) tidak ada 

interaksi antara  model pembelajaran dan tingkat motivasi peserta didik 

terhadap hasil belajar matematika.  
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