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Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui adanya perbedaan rata-rata hasil 

belajar matematika antara siswa yang dikenai model pembelajaran Joyfull Learning 
berbantuan Media Flash dengan siswa yang dikenai model pembelajaran STAD dalam 
materi trigonometri pada siswa kelas X MIA SMA Negeri 6 Semarang tahun ajaran 
2014/2015. (2) Mengetahui bahwa rata-rata hasil belajar matematika siswa yang dikenai 
model pembelajaran Joyfull Learning berbantuan Media Flash pada materi Trigonometri 
kelas X MIA SMA Negeri 6 Semarang tahun ajaran 2014/2015 mencapai kategori baik 
yaitu 76. (3) Mengetahui adanya pengaruh motivasi siswa dalam pembelajaran model 
Joyfull Learning berbantuan media Flash terhadap hasil belajar siswa pada materi 
Trigonometri pada siswa kelas X MIA SMA Negeri 6 Semarang tahun ajaran 2014/2015. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan populasi semua siswa 
kelas X SMA N 6 Semarang yang diambil 3 kelas yaitu kelas eksperimen, kelas kontrol 
dan kelas uji coba. Berdasarkan teknik cluster random sampling diperoleh dua kelas 
yakni kelas eksperimen dengan model pembelajaran Joyfull Learning berbantuan Media 
Flash dan kelas kontrol dengan pembelajaran STAD. Data diperoleh melalui : (1) 
dokumentasi, (2) angket, dan (3) tes kemampuan kognitif. Untuk mengetahui adanya 
perbedaan hasil belajar digunakan uji banding  (OneWay Anava), untuk uji ketuntasan 
(KKM) hasil belajar dengan uji One sample T Test dan untuk mengetahui pengaruh 
motivasi terhadap hasil belajar digunakan uji analisis regresi linear sederhana. 

Hasil penelitian menunjukkan : (1) adanya perbedaan hasil belajar antara kelas 
ekperimen dan kelas kontrol, dan (2) mean hasil belajar kelas eksperimen lebih baik 
dibanding kelas kontrol, (3) hasil One sample T Test diperoleh nilai mean 84,67 dan Sig. 
(2-tailed) < 0,05 hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar kelas eksperimen  mencapai 
kategori baik yaitu 76, (4) hasil regresi linier sederhana kelas eksperimen menunjukkan 
adanya pengaruh positif antara motivasi terhadap hasil belajar matematika siswa pada 
materi Trigonometri. 


