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BAB V 

PEMBAHASAN 

Analisis data uji prasyarat data yaitu uji homogenitas dan normalitas. Uji 

homogenitas dilakukan untuk mengetahui kedua kelas yang memiliki varians 

yang sama. Hasil uji homogenitas menggunakan uji Levene’s test menghasilkan 

angka 0,958. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar 

daripada nilai   yaitu 0,958   0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelas 

mempunyai varians yang sama atau homogen.  

Setalah diuji homegenitas maka dilanjutkan dengan uji normalitas dengan 

teknik kolmogorov smirnov menggunakan bantuan aplikasi SPSS 18.00 memiliki 

angka signifikan lebih besar dari 0,05. Ini ditunjukkan  Asymp. Sig. (2-tailed)dari 

nilai angket kelas eksperimen 1 sebesar 0,596 dan kelas eksperimen 2 sebesar 

0,543. Dan hasil Asymp. Sig. (2-tailed)dari nilai hasil belajar kelas eksperimen 1 

sebesar 0,652  dan kelas eksperimen 2 sebesar 0,436. Jadi kedua data angket dan 

hasil belajar tersebut berdistribusi normal karena nilai Sig.> 0,05. 

Karena uji prasyarat (homogenitas dan normalitas) telah dilakukan dengan 

hasil tersebut maka dapat dilanjutkan dengan analisis uji hipotesis. Selanjutnya 

pembahasan hasil uji hipotesis dari rumusan masalah penelitian.  

 

 



109 
 

A. Perbedaan Model Pembelajaran Jigsaw dengan Make A Match terhadap 

Motivasi Belajar Siswa kelas VIII Materi Lingkaran MTs Negeri 5 

Tulungagung. 

Pada hasil sampel percobaan di MTs Negeri 5 Tulungagung yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Jigsaw dengan Make A 

Match menunjukkan hasil yang signifikan (lihat lampiran 29). Hal ini sesuai 

dengan hasil analisis data pada hipotesis pertama, yang menunjukkan rata-rata 

hasil nilai angket motivasi belajar dengan menggunakan model pembelajaran 

Jigsaw lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan model pembelajaran 

Make A Match dalam pembelajaran matematika materi lingkaran.  

Hasil analisis data menunjukkan bahwa perbedaan model pembelajaran 

Jigsaw dengan model pembelajaran Make A Match terhadap motivasi belajar 

menunjukkan nilai t-hitung manual sebesar 2,44 >1,99444 nilai t-tabel dan 

diperkuat dengan program SPSSdengan nilai t-hitung 2,491 >1,99444nilai t-tabel. 

Terlihat jelas pada rata-rata nilai angket kelas eksperimen 1sebesar 74,0278 lebih 

tinggi dari kelas eksperimen 2 sebesar 70,0278. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat perbedaan signifikan motivasi belajar antara siswa 

yang mengikuti pembelajaran model pembelajaran Jigsaw dengan siswa yang 

mengikuti model pembelajaran Make A Match.  

Penelitian serupa pernah yang dilaksanakan oleh Muhammad Syukron 

dengan judul “Pengaruh Strategi Make A Match terhadap Motivasi Belajar 

Matematika Siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pulau Burung 

Indragiri Hilir”. Hasil penelitian menunjukkan “bahwa Strategi Make A Match 
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berpengaruh baik terhadap motivasi belajar matematika siswa karena dengan 

pembelajaran Make A Match maka dapat menciptakan suasa belajar yang kondusif 

”.
1
 

Motivasi belajar adalah faktor psikis yang bersifat non-intelektual dan 

peranannya yang khas adalah hal penumbuhan gairah, merasa senang dan 

semangat untuk belajar.
2
  Dalam kegiatan belajar motivasi dapat dikatakan 

sebagai daya penggerak di dalam diri siswa yang dapatmenimbulkan kegiatan 

belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan 

arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh siswa dapat 

tercapai. 

Begitu pentingnya motivasi bagi siswa karena dapat mempengaruhi perilaku  

dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya, motivasi  

merupakan kekuatan bagi siswa untuk mencapai hasil yang diinginkan. Karena  

begitu pentingnya motivasi belajar, beberapa ahli mengemukakan pendapatnya  

tentang motivasi.Menurut Mc Donald, “motivasi adalah perubahan energi dalam 

diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan  

tanggapan terhadap adanya tujuan”.
3
 

Pada usia siswa MTs kelas VIII yang setara siswa SMP mereka cenderung  

lebih tertarik dan termotivasi dengan pembelajaran yang bersifat konkrit dan  

lebih memahami apa yang dipelajari dari pada pembelajaran yang bersifat  

                                                           
1
Muhammad Syukron, Pengaruh Strategi Make A Match terhadap Motivasi Belajar 

Matematika Siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pulau Burung Indragiri Hilir, 

(Riau: Skripsi Program S-1 Pendidikan Matematika UIN Sultan Syarif Kasim Riau). 
2
 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2007),hal. 75   
3
Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012), 

hal.23 
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verbal dengan metode konvensional. 

Berdasarkan uraian data tersebut dapat diketahui bahwa ada perbedaan model 

pembelajaran Jigsaw dengan Make A Match terhadap motivasi belajar matematika 

pada materi lingkaran siswa kelas VIII MTs Negeri 5 Tulungagung. 

B. Perbedaan Model Pembelajaran Jigsaw dengan Make A Match terhadap 

Hasil Belajar Siswa kelas VIII Materi Lingkaran MTs Negeri 5 

Tulungagung. 

Pada hasil sampel percobaan di MTs Negeri 5 Tulungagung yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Jigsaw dan Make A 

Matchmenunjukkan hasil yang signifikan (lihat lampiran 29). Hal ini sesuai 

dengan hasil analisis data pada hipotesis pertama, yang menunjukkan rata-rata 

hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang menggunakan model pembelajaran Make A Match 

dalam pembelajaran matematika materi lingkaran.  

Hasil analisis data menunjukkan bahwa perbedaan model pembelajaran 

Jigsaw dengan model pembelajaran Make A Match terhadap motivasi belajar 

menunjukkan nilai t-hitung manual sebesar 2,156 > 1,99444 nilai t-tabel dan 

diperkuat dengan program spss dengan nilai t-hitung 2,186 > 1,99444 nilai t-tabel. 

Terlihat jelas pada rata-rata nilai angket kelas eksperimen 1 sebesar 76,9167 lebih 

tinggi dari kelas eksperimen 2 sebesar 70,7500. Sehingga dapat ditarik simpulan 

bahwa terdapat perbedaan signifikan hasil belajar antara siswa yang mengikuti 

pembelajaran model pembelajaran Jigsaw dengan siswa yang mengikuti model 

pembelajaran Make A Match. 
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Penelitian serupa pernah yang dilaksanakan oleh Anita Fitrianingrum dengan 

judul “Efektivitas Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dan Make A Match 

terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 

Imogiri”. Hasil penelitian menunjukkan “bahwa penggunaan pembelajaran 

kooperartif tipe Jigsaw dan Make A Match lebih efektif terhadap hasil belajar 

siswa daripada menggunakan pembelajaran secara konvensional pada kelas VIII 

SMP Muhammadiyah Imogiri”. 
4
 

Pelaksanaan proses belajar tidak lepas dari melibatkan evaluasi pembelajaran. 

Dalam melihat apakah pembelajaran yang dilakukan seorang guru sudah dapat  

memaksimalkan potensi siswa diantaranya dapat dilihat dari hasil belajar siswa 

tersebut. “Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Menurut Winkel hasil belajar adalah 

perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah 

lakunya. 
5
 

Dari observasi di kelas, pada kelas yang diajar dengan metode konvensional. 

kenyataannya hasil belajar masih banyak yang dinilai dari ranah kognitif saja dan 

siswa kurang begitu aktif dalam ranah afektif dan psikomotoriknya. Ini tidak lain 

karena model pembelajaran yang digunakan kurang begitu membuat siswa aktif 

dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika.  

Berdasarkan uraian data tersebut dapat diketahui bahwa ada perbedaan model 

pembelajaranJigsawdan Make A Match terhadap hasil belajar matematikapada 

                                                           
4
 Anita Fitrianingrum, Efektivitas Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dan Make A 

Match terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah Imogiri, 

(Yogyakarta: Skripsi Program S-1 Pendidikan Matematika UIN Yogyakrta) 
5
Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yoyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hal.45 
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materi lingkaran siswa kelas VIII MTs Negeri 5 Tulungagung. 

C. Perbedaan Model Pembelajaran Jigsaw dengan Make A Match terhadap 

Motivasi dan Hasil Belajar Siswa kelas VIII Materi Lingkaran MTs 

Negeri 5 Tulungagung. 

Berdasarkan hasil sampel percobaan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Jigsaw dan Make A Matchmenunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini 

sesuai dengan hasil analisis data menggunakan uji MANOVA. Yang menunjukkan 

rata-rata hasil angket dan tes hasil belajar siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran Jigsaw lebih tinggi dari siswa yang diajar menggunakan model  

pembelajaran Make A Match. Ini ditunjukkan Hasil analisis untuk motivasi dan hasil 

belajar menggunakan analisis Multivariat Of Varian (MANOVA) diperoleh nilai ke 

empat P value (sig.) untuk pillae trace, wilk lambda, hotelling’s trace, dan Roy’s 

largest root = 0,000. Jadi nilai P value (sig.) 0,000 < 0,05 taraf signifikansi artinya 

semua nilai signifikan. Dari hasil output test of  between-subjecs effect nilai hasil tes 

memberikan harga F sebesar 4,780dengan signifikansi 0,032 sedangkan pada 

motivasi belajar memberikan harga F sebesar 6,207 dengan signifikansi 0,015. Hal 

ini menunjukkanada perbedaan model pembelajaran Jigsaw dengan Make A Match 

terhadap motivasi dan hasil belajar matematikapada materi lingkaran siswa kelas 

VIII MTs Negeri 5 Tulungagung. Adapun besarnya perbedaan model 

pembelajaran Jigsaw dengan Make A Match terhadap motivasi belajar adalah 
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59,53%. Sedangkan, besarnya perbedaan model pembelajaran Jigsaw dengan 

Make A Match terhadap hasil belajar adalah 52,29%.
6
 

 Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “ada perbedaan 

model pembelajaran Jigsaw dengan Make A Match terhadap motivasi dan hasil 

belajar matematikapada materi lingkaran siswa kelas VIII MTs Negeri 5 

Tulungagung” diterima. 

 

                                                           
6
Sari D, Penerapan Strategi Inquiry terhadap Kemandirian belajar siswa kelas X di SMA 

Negeri 2 Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hili, (Riau: Skripsi, 2016), hlm.47 

 

 

 


