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ABSTRAK
Dalam proses pembelajaran di sekolah, siswa harus berperan secara aktif. Aktif 
tidaknya siswa dalam mengikuti pelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
diantaranya adalah motivasi dan cara guru menyampaikan pelajaran di kelas. Guru 
dapat menggunakan berbagai cara dalam menyampaikan materi, salah satunya 
menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS). Hasil observasi menunjukkan guru di 
sekolah masih menggunakan metode ceramah dalam penyampaian materi. Guru 
sangat jarang menggunakan media pembelajaran, hal ini berdampak pada hasil 
belajar matematika siswa yang rendah. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi dan penggunaan Lembar Kerja Siswa 
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 1 Narmada tahun 
pelajaran 2013/2014. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian eksperimen dimana 
terdapat dua kelas dari kelas sampel, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kedua variabel tersebut 
terhadap hasil belajar matematika siswa.
Kata Kunci: Motivasi, Lembar Kerja Siswa, Hasil Belajar

ABSTRACT
The students should be involved actively in the process learning at school. Active 
or not students in following subjects are influenced by several factors, there are 
motivation and the way teachers deliver lesson in classroom. Teachers can use a 
variety of ways in presenting the material, one of them is using the student 
worksheet. The observation shows that teachers in school still using conventional 
method in deliver the subject. Teacher never used the media, and the learning results 
be low. So, the purpose of these research is to know the influence of motivation and 
the use of student worksheet toward the mathematics learning results of grade VIII 
SMPN 1 Narmada year academic 2013/2014. The type of this research is 
experimental research which there are two class from sample class, control and 
experiment class. The results shows that there is an influenced of those two variable 
toward the mathematics learning results.
Key Word: Motivation, Student Worksheet, Learning Results.

I. PENDAHULUAN

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) pasal 19 dinyatakan bahwa proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan 
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ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Aktif tidaknya siswa 

dalam proses pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah 

motivasi. Menurut Syafi’i [10], salah satu penunjang proses belajar adalah adanya 

motivasi belajar bagi peserta didik. Urgensi daripada motivasi adalah sebagai 

pendorong, penggerak, dan sebagai suatu pengarah terhadap tujuan. Motivasi ada 

yang berasal dari dalam diri seseorang (instrinsik), contohnya keinginan siswa 

untuk belajar matematika, kebutuhan akan pelajaran matematika, cita-cita masa 

depan yang menyangkut pelajaran matematika, dan lain sebagainya. Selain itu 

adapula motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (ekstrinsik), contohnya 

suasana kelas, penghargaan oleh guru, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil observasi siswa kelas VIII di SMPN 1 Narmada, sebagian 

besar siswanya sulit untuk diatur dalam proses pembelajaran. Kebanyakan siswa 

senang mengobrol dan saling mengganggu dengan temannya saat guru sedang 

menjelaskan di depan kelas. Bahkan ada yang kelasnya sangat gaduh sehingga tidak 

nyaman untuk proses pembelajaran. Padahal guru sudah berusaha maksimal untuk 

meningkatkan perhatian siswa terhadap pembelajaran di kelas. Dengan 

meningkatnya keaktifan, keseriusan, dan motivasi belajar siswa dikelas, diharapkan 

akan meningkatkan hasil belajar siswa. Namun pada kenyataannya, hasil belajar 

siswa kelas VIII masih rendah. Hal ini terlihat dari hasil ulangan semester ganjil 

tahun pelajaran 2013/2014 yang akan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Nilai Rata-rata Kelas VIII

No. Kelas Jumlah Siswa Rata-rata
Jumlah Siswa 

Tuntas
Ketuntasan Klasikal

1 VIII1 36 50,11 11 30,56 %
2 VIII2 36 50,75 8 22,22 %
3 VIII3 34 43,59 6 17,65 %
4 VIII4 32 33,91 0 0 %
5 VIII5 35 43,60 3 8,56 %
6 VIII6 35 40,57 1 2,86 %

(Sumber: Daftar Nilai Ulangan Umum Semester Ganjil tahun ajaran 2013/2014)

Selain itu hasil observasi juga menunjukkan bahwa guru matematika di SMPN 

1 Narmada masih mengunakan metode ceramah, dan hampir tidak pernah 

menggunakan media untuk membantu proses pembelajaran di kelas. Sehingga 
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mengakibatkan proses belajar mengajar yang didominasi oleh guru kemudian siswa 

hanya duduk diam mendengarkan dan mencatat apa yang di tulis oleh gurunya saja. 

Hal ini membuat siswa merasa jenuh dan mengantuk, apalagi untuk matematika di 

SMP yang materinya bersifat menanamkan konsep dasar matematika di hampir 

semua materi.  Padahal untuk materi-materi seperti ini ada banyak alternatif cara 

yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah penggunaan 

media pembelajaran yaitu Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam proses pembelajaran. 

LKS adalah lembar-lembar yang berisi langkah-langkah atau petunjuk untuk 

menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik [2]. LKS  sangat 

cocok untuk materi-materi yang sifatnya menanamkan konsep dasar karena dalam 

LKS terdapat langkah-langkah yang menuntun siswa untuk menemukan sendiri 

konsep yang akan dicari. Karena ditemukan oleh siswa itu sendiri, maka 

pelajarannya akan melekat dalam ingatan siswa tersebut. Selain itu, LKS juga bagi 

guru dapat membantu dan memudahkan tugas guru. Karena dengan adanya LKS 

guru hanya berperan sebagai fasilitator di kelas untuk membantu siswanya yang 

mengalami kesulitan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang 

diberikan secara sengaja oleh peneliti. Jenis penelitian eksperimen selalu dilakukan 

dengan maksud untuk melihat akibat dari suatu perlakuan [4]. Dalam penelitian ini 

variabel yang digunakan adalah variabel bebas dan terikat. Adapun yang menjadi 

variabel bebas dalam penelitian ini adalah Motivasi dan penggunaan LKS dalam 

proses pembelajaran. Sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar 

matematika.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas VIII SMP Negeri 1 Narmada 

yang berjumlah 13 kelas, yaitu dari VIII-1 sampai VIII-13. Sedangkan kelas yang 

peneliti ambil sebagai sampel dalam penelitian ini adalah kelas VIII-1 dan VIII-2 

di SMP Negeri 1 Narmada tahun pelajaran 2013/2014. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 buah isntrumen untuk 

mendapatkan data. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
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1. Tes

Tes adalah serentetan atau latihan yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan, sikap, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki 

oleh individu atau kelompok [6]. Adapun bentuk tes yang diberikan kepada para 

siswa yaitu pos tes yang terdiri dari 15 soal pilihan ganda. Tes ini digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap pelajaran yang diberikan. Tes 

tersebut disusun dan dikembangkan oleh peneliti.

2. Angket

Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia 

memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan pengguna [5]. Adapun 

angket yang digunakan dalam penelitian ini berisi 32 butir pernyatan tentang 

motivasi siswa SMP Negeri 1 Narmada dalam pelajaran matematika pada kelas 

VIII-1 dan VIII-2, setiap pertanyaan pada angket memuat lima opsi atau pilihan 

yang memiliki bobot berbeda sesuai dengan jenis pernyataannya (Penyataan positif 

atau pernyataan negatif). Opsi tersebut yaitu sangat setuju , setuju , ragu-ragu , tidak 

setuju , sangat tidak setuju. Setelah didapatkan skor kemudian data tersebut 

dianalisis untuk melihat tinggi rendahnya motivasi siswa terhadap pelajaran 

matematika pada kelas VIII-1 dan VIII-2.

Sebelum angket dan Soal post-tes diberikan kepada siswa dikelas kontrol 

maupun kelas eksperimen, terlebih dahulu dilakukan uji coba instrumen yang 

dilakukan diluar sampel untuk mengetahui kelayakannya sebagai alat ukur dengan 

menguji validitas dan reliabilitas instrumen.

a. Analisis Validitas

Berkaitan dengan pengujian validitas instrumen Arikunto dalam Riduwan [5]

menjelaskan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. Analisis validitas dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Pearson Product Moment yaitu

= (∑ ) − (∑ ). (∑ )
[ (∑ ) − (∑ ) ]. [ (∑ ) − (∑ ) ]

Dimana:

= Koefisien korelasi antara X dan Y
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∑ = Jumlah Skor item

∑ = Jumlah skor seluruh item

     = jumlah responden

Selanjutnya dihitung dengan Uji-t dengan rumus = √

Dimana:

= Nilai t hitung

= Koefisien korelasi antara X dan Y

    = jumlah responden

Kriteria pengujian validitas dikonsultasikan dengan harga t tabel dengan = 

5%, jika > t tabel maka item tersebut dikatakan valid [5].

b. Analisis Reliabilitas

Uji Reliabilitas ialah ukuran konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang 

sama pada kesempatan yang berbeda, yang ide pokoknya adalah sejauh mana hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya. Dalam penelitian ini analisis reliabilitas

instrumen dilakukan menggunakan metode Alpha Cronbach dengan rumus

= − 1 1 − ∑
Dimana:

r11 = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pernyataan atau pertanyaan

∑ = jumlah varian butir/item

= varian total [1]

Penentuan kategori dari reliabilitas yang mengacu pada pengklasifikasian 

reliabilitas yang dikemukakan oleh Guilford [3] adalah sebagai berikut:

0,80 < r11 ≤ 1,00 Reliabilitas sangat tinggi

0,60 < r11 ≤ 0,80 Reliabilitas tinggi

0,40 < r11 ≤ 0,60 Reliabilitas rendah

-1,00 ≤ r11  ≤ 0,20 Reliabilitas sangat rendah (tidak reliabel)

Setelah semua data didapatkan, kemudian data hasil belajar di analisis untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang pertama 
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dilakukan dalam menganalisis data adalah uji normalitas untuk data hasil belajar. 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data hasil belajar 

berdistribusi normal atau tidak. Kemudian untuk hasil belajar matematika siswa 

(efektifitas perlakuan) dianalisis dengan menggunakan Analisis Varian Dua Jalur 

(Two Ways – Anova) faktorial 2x2, karena dalam penelitian ini menggunakan dua 

variabel bebas dan setiap variabel bebas terdiri atas dua keadaan secara bersama-

sama. Anava dua jalur digunakan untuk mengetahui efektifitas keberadaan dua 

buah faktor, yang masing-masing faktornya terdiri atas beberapa kategori [9]. 

Kedua analisis ini peneliti menggunakan bantuan progran IBM SPSS Statistics 21.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada tanggal 19 – 26 April 2014 

kelas VIII-1 dan VIII-2 di SMPN 1 Narmada yang kemudian dari kedua kelas ini 

dibagi menjadi 4 kelompok yaitu siswa yang menggunakan LKS dan bermotivasi 

belajar tinggi (A1B1), siswa yang menggunakan LKS dan bermotivasi belajar 

rendah (A2B1), siswa yang tidak menggunakan LKS dan bermotivasi belajar tinggi 

(A1B2), dan siswa yang tidak menggunakan LKS dan bermotivasi belajar rendah 

(A2B2), terlihat gambaran hasil belajar dari hasil pos tes sebagaimana digambarkan 

pada grafik di bawah ini

Keterangan:

A1B1 : Hasil belajar matematika siswa dengan motivasi belajar tinggi dan 

menggunakan LKS dalam proses pembelajaran
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A2B1 : Hasil belajar matematika siswa dengan motivasi belajar rendah dan 

menggunakan LKS dalam proses pembelajaran

A1B2 : Hasil belajar matematika siswa dengan motivasi belajar tinggi 

tanpa menggunakan LKS dalam proses pembelajaran

A2B2 : Hasil belajar matematika siswa dengan motivasi belajar rendah 

tanpa menggunakan LKS dalam proses pembelajaran

Berdasarkan uji normalitas menggunakan program IBM SPSS statistics 21 

pada 4 kelompok siswa yang dikelompokkan tadi dengan α = 0,05 diperoleh hasil 

sebagai berikut:

Tabel 3.1 hasil uji normalitas
Kelompok 

Siswa
Jumlah Siswa Varians df

Sig.
Kriteria

A1B1 16 74,117 16 0,095 Berdistribusi Normal
A2B1 17 99,140 17 0,077 Berdistribusi Normal
A1B2 14 135,451 14 0,773 Berdistribusi Normal
A2B2 15 303,067 15 0,574 Berdistribusi Normal
Dari tabel di atas terlihat bahwa data nilai signifikan masing-masing kelompok 

> 0,05 yang artinya data berdistribusi normal sehingga dapat dilakukan pengujian 

lanjutan, yaitu pengujian hipotesis menggunakan anova faktorial 2x2. Dengan 

bantuan program IBM SPSS statistics 21 didapatan hasil seperti pada tabel di bawah 

ini:

Tabel 3.2 Hasil analisis anova faktorial 2x2 dengan IBM SPSS Statistics 21

Variabel terikat:   Hasil  

Sumber Jumlah 

Kuadrat

df Kuadrat 

Rerata

F Sig. Noncent. 

Parameter

Observed 

Powerb

Koreksi Model 6988,692a 3 2329,564 15,527 ,000 46,582 1,000

Intercept 394363,610 1 394363,610 2628,554 ,000 2628,554 1,000

Motivasi 1439,816 1 1439,816 9,597 ,003 9,597 ,861

LKS 4710,443 1 4710,443 31,397 ,000 31,397 1,000

Motivasi * LKS 825,668 1 825,668 5,503 ,022 5,503 ,636

Error 8701,776 58 150,031

Total 416179,000 62

Koreksi Total 15690,468 61

a. Akar R = ,445 (Adjusted R Squared = ,417)

b. Nilai alpha = ,05
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Dengan memperhatikan tabel di atas, diketahui untuk pengaruh motivasi 

belajar siswa diperoleh Sig < 0,05. Sehingga : A1B1 + A1B2 = A2B1 + A2B2 di 

tolak dan Ha : A1B1 + A1B2 ≠ A2B1 + A2B2 diterima. Artinya bahwa hasil belajar 

antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan siswa yang memiliki 

motivasi belajar rendah menunjukkan perbedaan. Sehingga motivasi belajar 

berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa. Untuk pengaruh 

penggunaan LKS diperoleh Sig < 0,05. Sehingga : A1B1 + A2B1 = A1B2 + A2B2 

ditolak dan Ha : A1B1 + A2B1 ≠ A1B2 + A2B2 diterima. Artinya bahwa hasil belajar 

antara siswa yang menggunakan LKS dalam proses pembelajarannya dan siswa 

yang diajarkan tanpa menggunakan LKS memiliki perbedaan. Sehingga 

penggunaan LKS berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa.

Adapun antara motivasi belajar siswa dan penggunaan LKS diperoleh Sig < 0,05. 

Artinya bahwa terdapat interaksi antara motivasi belajar siswa dan penggunaan 

LKS.

B. Pembahasan

Setelah melakukan pengujian dengan program IBM SPSS Statistics 21 

didapatkan beberapa hasil seperti yang dikemukakan di atas. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan Tabel 4.4 di bawah ini yang merupakan hasil dari analisis yang sudah 

disederhanakan.

Tabel 3.3 Hasil Analisis Anova Faktorial 2x2

Sumber Variasi
Jumlah 
Kuadrat

db
Kuadrat 
rerata

Fhitung
Sig.

Pengaruh motivasi belajar 1439,816 1 1439,816 9,597 0,003

Pengaruh penggunaan LKS 4710,443 1 4710,443 31,397 0,000

Interaksi atara motivasi dan 
penggunaan LKS

825,668 1 825,668 5,503 0,022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai Sigifikan untuk pengaruh 

motivasi belajar adalah 0,003. Nilai signifikan ini lebih kecil daripada nilai α yaitu 

0,05. Artinya bahwa motivasi belajar siswa memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap hasil belajar siswa. Tinggi rendahnya hasil belajar matematika siswa akan 

dipengaruhi oleh motivasi belajar matematika siswa tersebut. Baik motivasi yang 

berasal dari luar (ekstrinsik) maupun yang berasal dari dalam (intrinsik).
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Siswa yang bermotivasi belajar tinggi lebih aktif dalam proses pembelajaran, 

dan siswa tidak segan untuk bertanya bila ada yang tidak mereka mengerti. 

Sehingga siswa yang bermotivasi belajar tinggi tidak akan melanjutkan pelajaran 

dan akan terus bertanya jika materi yang diajarkan pada hari itu masih tidak mereka 

mengerti. Hal ini menunjukkan keinginan dan ketertarikan belajar matematika 

siswa lebih tinggi daripada siswa yang bermotivasi belajar rendah. Apalagi saat 

ditambahkan dengan sebuah penghargaan berupa pujian atau diberikan nilai lebih 

saat bisa menjawab soal, siswa yang bermotivasi belajar tinggi berlomba-lomba 

mengangkat tangan untuk menjawab soal yang ditugaskan oleh peneliti. Lain 

halnya dengan siswa yang bermotivasi belajar rendah. Kelompok siswa ini terlihat 

acuh kepada gurunya dan lebih suka mengobrol dengan temannya walaupun guru 

sudah berusaha untuk menarik perhatian kelompok siswa ini.

Hasil pos tes yang digambarkan pada Tabel Data Hasil Pos Tes menunjukkan 

nilai rata-rata siswa yang bermotivasi belajar tinggi baik yang menggunakan 

ataupun tidak menggunakan LKS nilai rata-ratanya lebih tiggi dibandingkan dengan 

siswa yang bermotivasi belajar rendah. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi sangat 

berperan dalam proses pembelajaran, baik yang berasal dari dalam (instrinsik) 

maupun yang berasal dari luar (ekstrinsik). Hal ini senada dengan apa yang 

dikemukakan oleh Statin [8] yang mengatakan bahwa hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah motivasi. Menurut Statin 

seseorang akan berhasil dalam belajar kalau pada dirinya sendiri ada keinginan 

untuk belajar. Inilah prinsip dan hukum pertama dalam kegiatan pendidikan dan 

pengajaran. Keinginan atau dorongan untuk belajar inilah yang disebut dengan 

motivasi.

Pada Tabel hasil analisis anova faktorial 2x2 juga menunjukkan nilai Sigifikan 

untuk penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebesar 0,000. Nilai signifikan ini 

lebih kecil daripada nilai α yaitu 0,05. Ini berarti bahwa penggunaan LKS memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa. Pada kelas yang 

menggunakan LKS dalam proses pembelajarannya, siswa terlihat lebih antusias dan 

semangat. Hal ini terlihat dari bagaimana siswa membentuk kelompok, 

mengerjakan LKS, sampai mempresentasikan LKS yang mereka jawab. Semua 
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dilakukan dengan bersemangat, bahkan pada saat presentasi ada kelompok yang 

semua anggotanya berebut untuk menjelaskan di depan kelas. Namun disamping 

itu, ada juga kelompok yang anggota hanya beberapa saja yang antusias 

mengerjakan tugasnya. 

Dari hasil post tes terlihat nilai rata-rata siswa yang belajar menggunakan LKS 

baik yang bermotivasi belajar tinggi maupun yang rendah nilai rata-ratanya lebih 

tinggi dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan metode ceramah. Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan LKS dalam proses 

pembelajarannya lebih baik daripada hasil belajar siswa yang tanpa menggunakan 

LKS. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran khususnya materi luas permukaan 

dan volume kubus dan balok lebih efektif jika menggunakan LKS sebagai media 

pembelajaran daripada mengajar dengan metode ceramah tanpa bantuan LKS.

Hasil serupa juga ditemukan oleh Saputra [7] dalam meneliti pengaruh 

penggunaan LKS terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII. Ternyata 

prestasi belajar matematika siswa yang menggunakan LKS lebih baik daripada 

prestasi belajar matematika siswa yang tanpa menggunakan LKS. Maka peran LKS 

sebagai panduan untuk melakukan  kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah 

sangat tepat. Apalagi jika digunakan pada materi-materi SMP yang umumnya 

merupakan menanamkan konsep dasar pada siswa.

Untuk interaksi motivasi dengan penggunaan LKS, digambarkan pada grafik 

hasil uji anova antara motivasi dan nilai rata-rata di bawah ini
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Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa grafik nilai rata-rata siswa yang 

menggunakan LKS tidak sejajar dengan grafik nilai rata-rata siswa yang tanpa 

menggunakan LKS. Artinya kedua garis ini akan berpotongan di satu titik. Titik 

perpotongan ini adalah pertemuan antara grafik pembelajaran yang menggunakan 

LKS dan tanpa menggunakan LKS dengan motivasi belajar terhadap nilai rata-rata 

hasil belajarnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat interaksi antara 

motivasi dan penggunaan LKS terhadap hasil belajar matematika siswa. Dengan 

kata lain, motivasi dan penggunaan LKS secara bersama-sama dapat 

mempengaruhi hasil belajar matematika siswa.

Dalam penerapannya, proses pembelajaran yang menggunakan LKS juga 

masih terdapat kendala yaitu susana kelas menjadi cukup gaduh. Hal ini 

dikarenakan adanya  diskusi dari setiap anggota kelompok pada masing-masing 

kelompok. Karena di kelas terdiri dari 6 kelompok sehingga menyebabkan kelas 

menjadi sedikit gaduh. Selain itu juga perbedaan kecepatan masing-masing 

kelompok dalam menyelesaikan LKS yang diberikan mengakibatkan kelompok 

yang sudah selesai cenderung mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti 

berbicara dengan teman kelompoknya, bermain, dan saling mengganggu.

Pada akhirnya, berdasarkan pembahasan di atas disimpulkan bahwa motivasi 

dan penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) di kelas VIII SMPN 1 Narmada tahun 

pelajaran 2013/2014 berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data hasil belajar siswa yang didapat 

dari hasil pos tes, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas VIII di SMPN 1 Narmada Tahun Pelajaran 2013/2014. Dimana siswa 

yang memiliki motivasi tinggi hasil belajarnya lebih baik daripada siswa yang 

memiliki motivasi rendah.

2. Ada pengaruh penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII di SMPN 1 Narmada Tahun Pelajaran 
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2013/2014. Dimana hasil belajar siswa yang belajar dengan menggunakan 

LKS lebih tinggi daripada siswa yang belajar tanpa LKS.

3. Ada interaksi antara motivasi belajar siswa dan penggunaan LKS terhdapap 

hasil belajar matematika siswa kelas VIII di SMPN 1 Narmada Tahun 

Pelajaran 2013/2014.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berkaitan dengan hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kepada semua guru pada umumnya, dan khususnya para guru bidang studi 

matematika untuk terus memberikan motivasi kepada siswa agar siswa 

termotivasi untuk belajar sehingga tidak ada lagi siswa yang memiliki 

motivasi rendah dalam pembelajaran matematika.

2. Menggunakan media pembelajaran yang beragam agar siswa tidak bosan. 

Pada materi yang sifatnya menanamkan konsep, gunakanlah LKS sebagai 

media pembelajaran.

3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan mengadakan penelitian lebih lanjut 

tentang pengaruh motivasi dan penggunaan LKS yang belum dibahas dalam 

penelitian ini.
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