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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model Project 
Based Learning terhadap motivasi dan hasil belajar IPS siswa kelas Atas 
di UPT SPF SD Negeri Mangkura IV Makassar.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan quasi 
eksperimental design. Desain penelitian eksperimen yang digunakan 
dalam bentuk noneequivalent control group desain. Sampel dalam 
peneltian ini adalah siswa kelas V.7 sebagai kelas control yang berjumlah 
30 siswa dan kelas V.8 sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 33 
siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pemberian 
angket dan pemberian tes hasil belajar siswa. Teknik analisis data dengan 
menggunakan statistik deskriptif, N-Gain dan uji manova.  

dengan nilai perolehan nilai motivasi pada kelas control 71,7 dan 
hasil belajar 73,9 serta pada kelas eksperimen nilai motivasi 86,15 dan 
hasil belajar 84,64. Untuk mengetahui efektifitas serta perbedaan hasil 
belajar IPS antara kelas eksperimen dan kelas kontrol maka dilakukan uji 
N-Gain. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus N-Gain 
diperoleh hasil untuk kelas eksperimen menunjukkan N-Gain skor sebesar 
0,62 sementara pada kelas kontrol menunjukkan N-Gain skor sebesar 
0,34. Dengan demikian hasil belajar pada kelas eksperimen dan kelas 
kontrol berada dalam kategori sedang.  Sebagai prasyarat, dilakukan uji 
normalitas dan uji homogenitas dengan menggunakan Kolmogorov-
Smirnov dan Levene’s test. Berdasarkan hasil analisis uji manova 
multivariate dengan pengambilan keputusan bahwa nilai signifikan 0,000 < 

0,05 maka 𝐻𝑜 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima menunjukkan nilai signifikansi 
sebesar 0,000 atau 0,000 < 0,05.  Berdasarkan hasil tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dalam penggunaan 
Model Project based learning Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar IPS 
Siswa Kelas Atas di UPT SPF SD Neg. Mangkura IV Makassar.  
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