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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 1) pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe IOC 

terhadap hasil belajar; 2) pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar; dan 3) interaksi efek Model 

Pembelajaran Kooperatif tipe IOC dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas VIII SMPN 2 

Tuntang. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu dengan desain the randomize control group 
pretest-posttest design, serta populasi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Tuntang. Sampel diambil dengan teknik 

cluster random sampling dan diperoleh 31 siswa di Kelas VIIIF sebagai kelas eksperimen dan 30 siswa di 

kelas VIIIG sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket dan tes. Analisis 

yang digunakan yaitu normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, homogenitas dengan Levene serta uji beda 

rerata menggunakan Independent sample t-test. Analisis hasil kondisi awal kedua kelas menyatakan kondisi 

awal kedua kelompok sampel seimbang dengan nilai signifikansi 0,925. Berdasarkan hasil Uji Anava 

diperoleh 1) nilai signifikansi sebesar 0,02<0,05 yang berarti ada pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif 

tipe IOC terhadap hasil belajar siswa; 2) nilai signifikansi sebesar 0,045<0,05 yang berarti ada pengaruh 

motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa; dan 3) nilai signifikansi sebesar 0,793>0,05 yang berarti tidak 

terdapat interaksi efek Model Pembelajaran Kooperatif tipe IOC dan motivasi belajar terhadap hasil belajar 

siswa kelas VIII SMP N 2 Tuntang. 
 

Kata Kunci: Inside-Outside Circel(IOC), motivasi belajar, lingkaran 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran matematika pada hakekatnya adalah suatu proses yang dengan sengaja 

dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana memungkinkan seseorang 

melaksanakan kegiatan belajar matematika (Apino, 2012). Pembelajaran matematika 

memiliki tujuan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut 

diperlukan agar peserta didik memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak 

pasti dan kompetitif (BSNP, 2006: 109). Keberhasilan proses pembelajaran matematika 

dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai siswa.  

Tujuan pembelajaran matematika yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Program 

Pengajaran (GBPP) matematika menurut Suherman, dkk (2003: 58) meliputi dua hal, yakni 
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mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan 

dan di dunia yang selalu berkembang melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara 

logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efisien, dan efektif serta mempersiapkan siswa agar 

dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari 

dan menerapkannya dalam mempelajari ilmu pengetahuan lainnya. Senada dengan 

pendapat tersebut Dewi (2010) menyatakan bahwa matematika berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan menghitung, mengukur, menurunkan, dan menggunakan 

rumus matematika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk 

mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan gagasan melalui model matematika 

yang dapat berupa kalimat dan persamaan matematika, diagram, grafik/tabel. Matematika 

sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, karena pada dasarnya aktivitas yang dilakukan 

manusia setiap harinya tidak terlepas dari hitung-menghitung. Begitu penting fungsi dan 

tujuan pembelajaran matematika maka matematika diberikan di pendidikan dasar, 

menengah, dan tinggi. 

Matematika yang mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari ini 

tetapi merupakan mata pelajaran yang ditakuti oleh siswa dan ini berdampak pada hasil 

belajar siswa. Dimyati (2013: 3) mendefinisikan hasil belajar sebagai hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri 

dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya 

penggal dan puncak proses belajar. Senada dengan pendapat tersebut, Nasution (2003:36) 

menjelaskan bahwa hasil belajar adalah hasil dari interaksi tindak belajar mengajar yang 

biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru. Proses belajar mengajar 

dikatakan berhasil apabila hasil belajar siswa mengalami perkembangan dan peningkatan. 

Fakta menunjukkan bahwa hasil belajar matematika adalah masalah utama pada 

pembelajaran matematika (Suhendra, dkk, 2007). Masalah hasil belajar dalam pembelajaran 

matematika juga dialami oleh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Tuntang. Permasalahan yang 

terjadi yaitu belum optimalnya hasil belajar matematika siswa. Hal tersebut diantaranya 

dapat dilihat dari nilai siswa kelas VIII pada tes tengah semester I yang hanya mencapai 

rata-rata 69,47. Tampaklah nilai rerata yang dicapai siswa belum sesuai dengan harapan 

guru dan masih berada dibawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Selain itu, 



 

 
 

berdasarkan hasil observasi pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 ini juga dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar siswa tidak memperhatikan saat pembelajaran 

matematika berlangsung sehingga tidak dapat menerima pembelajaran dengan baik, serta 

perhatian dan konsentrasi siswa masih rendah. Selain itu, saat pembelajaran berlangsung 

ada beberapa siswa yang bermain dengan alat tulis mereka, ada juga yang berbicara dengan 

teman, dan bahkan ada beberapa siswa yang sibuk sendiri tanpa memperhatikan penjelasan 

dari guru. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika masih rendah 

baik dalam ranah kognitif maupun ranah afektif.  

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor ekstern dan faktor intern. 

Faktor intern yaitu faktor yang timbul dari dalam diri siswa sedangkan faktor ekstern yaitu 

faktor dari luar diri siswa (Pratutik, 2013). Faktor ekstern meliputi kurikulum, program, 

model pembelajaran, sarana dan prasarana, guru sedangkan faktor intern meliputi minat, 

kecerdasan, bakat, motivasi, kemampuan kognitif (Syaiful, 2011: 180-190).  

Model pembelajaran merupakan salah satu faktor ekstern yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Model pembelajaran merupakan pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial (Suprijono, 2012: 46). 

Terdapat berbagai jenis model pembelajaran inovatif yang dapat digunakan guru dan salah 

satunya adalah Model Pembelajaran Kooperatif.  

Model pembelajaran kooperatif menurut Suprijono (2012) yaitu model pembelajaran 

dengan membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda-

beda dengan tujuan setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling 

membantu untuk memahami materi pelajaran dan menyelesaikan tugas kelompoknya. 

Belajar dengan model pembelajaran kooperatif dapat diterapkan untuk memotivasi siswa 

agar berani mengemukakan pendapatnya, menghargai pendapat teman, dan saling 

memberikan pendapat (sharing ideas). Selain itu dalam belajar biasanya siswa dihadapkan 

pada latihan soal-soal atau pemecahan masalah. Oleh karena itu, model pembelajaran 

kooperatif sangat baik untuk dilaksanakan karena siswa dapat bekerja sama dan saling 

tolong menolong mengatasi tugas yang dihadapinya. Model Pembelajaran Kooperatif 

terdiri dari beberapa tipe pembelajaran, yakni Jigsaw, Think-Pair-Share, Numbered Heads 



 

 
 

Together, Group Investigation, Two Stay Two Stray, Inside-Outside Circle, Bamboo 

Dancing, Listening Team, dll (Suprijono, 2012).  

Model Pembelajaran Kooperatif tipe IOC adalah suatu model pembelajaran 

kooperatif yang terdiri dari dua kelompok siswa yang berpasangan membentuk lingkaran 

(Suprijono, 2009). Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe IOC (lingkaran dalam-

lingkaran luar) pada hakekatnya merupakan salah satu teknik yang dirancang untuk peserta 

didik agar belajar berkelompok dalam suasana gotong royong untuk saling berbagi 

informasi serta dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi serta memotivasi siswa 

dalam proses pembelajaran (Lie, 2008:65). Model pembelajaran kooperatif tipe IOC dapat 

mendorong peserta didik untuk belajar dengan baik secara individu maupun kelompok. Hal 

ini diperoleh dari hasil diskusi yang dilakukan oleh setiap anggota kelompok kecil maupun 

kelompok besar yang dipaparkan setelah pasangan awal bertemu sehingga terjadi diskusi 

antar kelompok besar. Sintaks model pembelajaran kooperatif tipe IOC dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif tipe IOC 

No. Langkah pembelajaran Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Satu kelompok dibagi menjadi dua 
kelompok yang terdiri dari 

kelompok dalam dan kelompok 
luar, sehingga siswa yang di 
lingkaran luar dan lingkaran dalam 
saling berhadap-hadapan. 

Guru membagi kelompok dalam satu 
kelompok terdiri dari kelompok luar dan 

kelompok dalam, sehingga siswa saling 
berhadapan 

Siswa menempatkan 
diri kedalam 

kelompok. 

2. Setiap pasangan siswa dari 
kelompok dalam dan luar saling 
berbagi informasi tentang materi. 
Kelompok luar memulai pertukaran 

informasi, setelah itu kelompok 
yang berada di lingkaran dalam 
berbagi informasi 

Guru membagikan materi yang sama setiap 
pasangan. setiap pasangan mendiskusikan 
materi. Kemudian lingkaran luar berputas 
searah jarum jam dan bertemu dengan 

pasangan berbeda dan membahas materi. 

Siswa membahas 
materi bersama. 

3. Siswa yang berada di lingkaran 
luar diam di tempat, sementara 
siswa berada dilingkaran dalam 
bergeser satu atau dua langkah 

searah jarum jam. Dengan cara ini, 
masing-masing siswa mendapatkan 
pasangan yang baru untuk berbagi 
informasi. 

Guru mengarahkan siswa untuk kelompok 
luar diam di tempat dan kelompok dalam 
bergeser dua langkah yang berlawanan arah 
searah jarum jam. sehingga siswa 

mendapatkan pasangan yang baru untuk 
berbagi informasi. 

Siswa mengikuti 
arahan dari guru. 

4. Siswa yang berada di lingkaran 
dalam membagikan informasi. 
demikian seterusnya sampai 
bertemu dengan pasangan yang 

sama. 

Guru mengarahkan siswa yang berada di 
lingkaran besar untuk membahas materi, dan 
berputar sampai bertemu dengan pasangan 
yang sama. Selanjutnya siswa 

mempresentasikan materi dari hasil diskusi 
dari kelompok kecil dan besar. Dan guru 
mengevaluasi. 

Siswa mengikuti 
arahan guru dan 
mempersentasikan 
materi. 



 

 
 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe IOC bertujuan untuk menumbuh kembangkan 

keaktifan siswa dalam belajar. Salah satu keunggulan teknik ini adalah adanya stuktur yang 

jelas dan memungkinkan siswa untuk berbagi dengan pasangan yang berbeda dengan 

singkat dan teratur. Selain itu, siswa bekerja dengan sesama siswa dalam suasana gotong 

royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan 

menumbuhkembangkan keterampilan berkomunikasi. Oleh karena itu, model pembelajaran 

kooperatif tipe IOC berpengaruh terhadap hasil belajar siswa (Susanti, 2012).     

Selain faktor ekstern, terdapat pula faktor intern yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar. Salah satu faktor intern adalah motivasi belajar siswa. Hal ini didukung oleh 

pendapat Sri (2010) yang menyatakan bahwa motivasi belajar merupakan salah satu faktor 

intern yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Motivasi belajar adalah kekuatan 

mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Siswa yang mempunyai motivasi belajar 

cenderung mencurahkan segala kemampuannya untuk mendapatkan hasil belajar yang 

optimal sesuai hasil belajar yang diinginkan. Motivasi dipandang sebagai dorongan mental 

yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Dalam 

motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, 

dan mengarahkan sikap dan perilaku individu belajar (Dimyati, 2013: 80). Lebih lanjut, 

Prayitno dalam Fibriani (2011) menyatakan bahwa siswa yang termotivasi dengan baik 

dalam belajar melakukan kegiatan lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan siswa 

yang kurang termotivasi dalam belajar. Hal ini menyebabkan hasil yang diraih akan lebih 

baik apabila mempunyai motivasi yang tinggi. 

Berdasarkan dari permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini 

yakni 1) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 

Inside-Outside Circle terhadap hasil belajar siswa kelas VIII SMP N 2 Tuntang; 2) 

mengetahui ada tidaknya pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas VIII 

SMP N 2 Tuntang; dan 3) mengetahui ada tidaknya interaksi efek model pembelajaran 

kooperatif tipe Inside-Outside Circle dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 

VIII SMP N 2 Tuntang. Serta hipotesis dalam penelitian ini yaitu 1) Terdapat pengaruh 

model pembelajaran kooperatif tipe Inside-Outside Circle terhadap hasil belajar; 2) 

Terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar; dan 3) Terdapat interaksi efek 



 

 
 

model pembelajaran kooperatif tipe Inside-Outside Circle dan Motivasi Belajar terhadap 

hasil belajar siswa SMP Negeri 2 Tuntang. 

  

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu (Quasi 

Experimental).  Menurut Sugiyono (2010), penelitian eksperimental semu bertujuan untuk 

memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dari 

eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol 

dan memanipulasi semua variabel yang relevan. Model pembelajaran yang akan digunakan 

pada kelas eksperimen adalah Model Pembelajaran Kooperatif tipe Inside-Outside Circle, 

sementara pada kelas kontrol akan digunakan Model Pembelajaran Konvensional. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Tuntang 

Tahun Ajaran 2015/2016 yang terdiri dari 222 siswa yang terbagi dalam 7 kelas. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling dan diperoleh dua 

kelompok siswa, yakni sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen yang 

digunakan adalah kelas VIIIF yang terdiri dari 32 siswa dengan 1 siswa tidak mengikuti 

pembelajaran sehingga jumlah siswa dalam kelas eksperimen ini adalah 31 siswa 

sedangkan kelas kontrolnya adalah kelas VIIIG yang terdiri dari 30 siswa. Desain yang 

digunakan pada penelitian ini adalah The Randomized Control Group Pretest-Posttest 

Design. 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket dan metode tes. Metode 

angket untuk mengukur motivasi belajar siswa dan metode tes untuk mengukur hasil belajar 

siswa. Instrumen motivasi belajar meliputi 50 pernyataan yang didasarkan pada kisi-kisi 

angket motivasi belajar. Kisi-kisi angket motivasi belajar pada Tabel 2. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel 2. Kisi-Kisi Angket Motivasi Belajar 

Aspek 
Sub 

Aspek 
Indikator 

No Item Jumlah Soal 

F UF Valid 
Tidak 

Valid 

Motivasi 

belajar 

Motivasi 

instrinsik 

1. Kemampuan 

 

1*, 2, 6*, 7*, 14 3, 4, 5, 8, 9 7 3 

2. Cita-cita 10, 11, 12, 18*, 20* 13, 15, 16, 17, 
19* 

7 3 

3. Kondisi Siswa 21*, 22*, 25, 29, 30 23, 24, 26, 28, 38 8 2 

Motivasi 

Ekstrinsik 

1. Lingkungan 

sekolah 

33, 34*, 37, 40 27, 31*, 32*, 35, 

36, 39 

7 3 

2. Lingkungan 

luar sekolah 

43, 44, 47, 50 41, 42, 45, 46, 

48, 49 

10 0 

Total    39 11 

*: item tidak valid 

Setelah menggunakan uji instrumen terpakai diperoleh 39 item yang valid dan 11 item yang 

tidak valid. Sedangkan untuk tes akhir (posttest) yang terdiri dari 5 soal dan yang 

didasarkan pada kisi-kisi tes pada Tabel 3.  

Tabel 3. Kisi-Kisi Tes Akhir 

KD Indikator  No 

Soal 

2.1   Menentukan unsur 

dan bagian-bagian 
lingkaran. 

1. Siswa dapat mengidentifikasikan unsur-unsur dan 

bagian-bagian lingkaran. 
 

1-2 

 
 

2.2   Menghitung 

keliling dan luas 
lingkaran 

2. Siswa dapat menghitung keliling  

3. Siswa dapat menghitung luas lingkaran.  
4. Siswa dapat menyelesaikan soal yang berhubungan 

dengan keliling dan luas lingkaran 

3 

4 
5 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi Awal Hasil Belajar Matematika Siswa 

1. Analisis Deskriptif 

Pretest ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal dari kedua sampel dalam 

penelitian ini. Hasil analisis dekriptif disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kondisi Awal Siswa Kelas VIII SMP N 2 Tuntang 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kelas Eksperimen 

(Kelas VIIIF) 
31 27 94 69.28 16.623 

Kelas Kontrol (Kelas 

VIIIG) 
30 40 98 69.67 15.241 

Valid N (listwise) 30     



 

 
 

Hasil perhitungan statistik deskriptif dari 32 siswa di kelas eksperimen menghasilkan 

nilai minimum (29) dan maksimum (94) yang lebih rendah dibandingkan nilai minimum 

dan maksimum (98) dari 30 siswa pada kelas kontrol.Tampaklah bahwa nilai rerata antara 

kelas eksperimen dengan kelas kontrol terdapat sedikit perbedaan dan dapat dikategorikan 

hampir sama. Untuk memastikannya maka digunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan 

uji beda rerata untuk mengetahui keseimbangan kedua kelas ini.  

 

2. Analisis Inferensial 

Uji inferensial meliputi uji prasyarat yang meliputi uji normalitas data dan uji homogenitas 

data serta uji beda rerata. 

a. Uji Normalitas Data Kemampuan Awal 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan 

hasilnya dapat dilihat pada Tabel 5. Uji ini menghasilkan nilai signifikansi lebih dari 0,200. 

Nilai ini lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelas berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Kemampuan Awal Siswa 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova 

 Statistic df Sig. 

Nilai kontrol .088 30 .200* 

eksperimen .104 32 .200* 

a. Lilliefors Significance Correction  

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

b. Uji Homogenitas Data dan Uji Beda Rerata Kemampuan Awal 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi 

yang variansi yang sama atau tidak. Uji homogenitas menggunakan metode Levene’s dan 

hasil pengujiannya dapat dilihat pada Tabel 6.  Berdasarkan perhitungan uji beda rerata 

Tabel 6 diperoleh hasil taraf signifikasi uji homogenitas kemampuan awal kelas eksperimen 

dan kelas kontrol sebesar 0,506 > 0,05 yang berarti dapat disimpulkan bahwa kedua 

kelompok tersebut memiliki variansi yang sama atau bersifat homogen.  

 



 

 
 

Tabel 6. Hasil Uji Homogenitas Data Kemampuan Awal Siswa 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Lower Upper 

Nilai Equal variances 

assumed 
.447 .506 .095 60 .925 .385 4.059 -7.733 8.504 

Equal variances 
not assumed 

  .095 59.973 .924 .385 4.047 -7.710 8.481 

Atas dasar uji homogenitas ini, maka untuk beda rata-rata kedua kelompok sampel 

maka digunakan Independent sample t-test pada kolom equal variances assummed . Hasil uji 

dapat dilihat pada Tabel 6. Uji ini menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,925 > 0,05 yang 

berarti tidak terdapat perbedaan nilai rerata kelas eksperimen dan kelas kontrol. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa antara siswa yang berada di kelas eksperimen maupun 

siswa yang berada di kelas kontrol memiliki kemampuan awal yang sama.  

 

B. Kondisi Akhir Hasil Belajar Matematika Siswa 

1. Analisis Deskriptif 

Hasil posttest ini dilakukan untuk mengetahui kondisi akhir dari kedua kelas yang 

diambil sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun hasil analisis deskriptif untuk kondisi 

akhir siswa dapat dilihat dalam tabel berikut ini 

Tabel 7 Hasil Analisis Deskriptif Kemampuan Akhir 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EKSPERIMEN (VIII F) 31 42 99 76.42 14.615 

KONTROL(VIII G) 30 29 96 59.63 18.513 

Valid N (listwise) 30     

Berdasarkan Tabel 7 diatas diperoleh hasil untuk kelas eksperimen, nilai minimumnya 

sebesar 42, nilai maksimumnya sebesar 99 dengan nilai rerata sebesar 76,42. Sedangkan 

untuk kelas kontrol, nilai minimumnya sebesar 29, nilai maksimumnya sebesar 96 dengan 

nilai rerata sebesar 59,63. Terlihat bahwa nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, 

dan standar deviasi dari 31 siswa yang ada di kelas eksperimen lebih baik daripada 30 

siswa yang ada di kelas kontrol. 



 

 
 

 

2. Analisis Inferensial 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji normalitas dari kelas eksperimen, kelas 

kontrol, kelompok sampel dengan kategori motivasi belajar tinggi, motivasi belajar sedang 

dan motivasi belajar rendah. Hasil perhitungan uji normalitas hasil belajar matematika 

dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini 

Tabel 8. Uji Normalitas Kondisi Akhir Hasil Belajar Matematika Kelas 

Eksperimen dan Kontrol 

 

KELAS 

Kolmogorov-Smirnova 

 Statistic df Sig. 

NILAI EKSPERIMEN .100 31 .200* 

KONTROL .134 30 .178 

a. Lilliefors Significance Correction  

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas hasil belajar matematika pada Tabel 8 

diatas diperoleh
 
nilai signifikansi uji normalitas untuk kelas eksperimen sebesar 0,200 dan 

nilai signifikansi uji normalitas untuk kelompok kontrol sebesar 0,178 dimana kedua nilai 

signifikansi tersebut lebih dari 0,05 artinya hasil belajar matematika dari kedua kelompok 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk hasil perhitungan normalitas data 

nilai siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi, sedang dan rendah dapat dilihat dalam 

Tabel 9. 

Tabel 9. Hasil Normalitas Hasil Belajar Matematika dan Motivasi Belajar Siswa 

Tinggi, Sedang, dan Rendah 

 

KATEGORI 

Kolmogorov-Smirnova 

 Statistic Df Sig. 

MOTIVASI TINGGI .169 21 .122 

SEDANG .093 31 .200* 

RENDAH .259 9 .083 

a. Lilliefors Significance Correction  



 

 
 

 

KATEGORI 

Kolmogorov-Smirnova 

 Statistic Df Sig. 

MOTIVASI TINGGI .169 21 .122 

SEDANG .093 31 .200* 

RENDAH .259 9 .083 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas hasil belajar matematika pada Tabel 9 

diatas diperoleh nilai signifikan uji normalitas data kelompok siswa yang mempunyai 

motivasi belajar tinggi sebesar 0,122; nilai signifikan uji normalitas data kelompok siswa 

yang mempunyai motivasi belajar sedang sebesar 0,200 dan nilai signifikan uji normalitas 

data kelompok siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah sebesar 0,083 dimana ketiga 

nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05 yang berarti untuk nilai kemampuan akhir pada 

kelompok siswa yang motivasi belajar tinggi, sedang, dan rendah berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

 

b. Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data kelas eksperimen dan 

kontrol memiliki variansi yang sama. Adapun hasil uji homogenitas nilai kondisi akhir 

dapat dilihat dalam Tabel 10 dan Tabel 11 berikut ini 

Tabel 10. Uji Homogenitas Kondisi Akhir Hasil Belajar Matematika Kelas 

Eksperimen dan Kontrol 

 

F df1 df2 Sig. 

1.879 1 59 .176 

Berdasarkan Tabel 10 menghasilkan uji homogenitas hasil belajar matematika dengan 

nilai signifikansi 0,176 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika 

kedua kelas mempunyai variansi yang sama (homogen). Uji homogenitas nilai kelompok 

siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi, sedang, dan rendah dapat dilihat pada Tabel 

11. 

 



 

 
 

Tabel 11. Uji Homogenitas Siswa yang Memiliki Motivasi Belajar Tinggi, 

Sedang, dan Rendah 

 

 

 

Berdasarkan uji homogenitas motivasi belajar siswa menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi 0,186 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kategori motivasi belajar 

siswa memiliki variansi yang sama (homogen). 

 

c. Uji Anava Dua Jalan 

Pada penelitian ini tidak hanya ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh model 

kooperatif IOC terhadap hasil belajar dan motivasi belajar terhadap hasil belajar saja, tetapi 

juga untuk mengetahui interaksi antara model kooperatif IOC dan motivasi belajar terhadap 

hasil belajar. Oleh karena itu, uji yang dalam penelitian ini adalah uji anava dua jalan.  

Adapun hasil uji anava dapat dilihat pada Tabel 12.  

Tabel 12 Uji Anava Dua Jalan 

Source 
Type III Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 6230.402a 5 1246.080 4.755 .001 

Intercept 213447.703 1 213447.703 814.575 .000 

KELAS 2807.302 1 2807.302 10.713 .002 

MOTIVASI 1718.492 2 859.246 3.279 .045 

KELAS * MOTIVASI 122.333 2 61.167 .233 .793 

Error 14411.959 55 262.036   

Total 304068.000 61    

Corrected Total 20642.361 60    

Berdasarkan Tabel 12 perhitungan hasil uji Anava dua jalan diperoleh nilai 

signifikansi uji beda rerata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol sebesar 0,02 < 0,05. 

Hal ini berarti ada perbedaan nilai rerata kelas eksperimen dan kelas kontrol dan di Tabel 

tersebut terlihat bahwa rata-rata kelas eskperimen 76,42 sedangkan di kelas kontrol (59,63) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model kooperatif IOC terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Tuntang. Tampaklah bahwa nilai rerata 

kelas eksperimen lebih baik daripada nilai rerata kelas kontrol.  

F df1 df2 Sig. 

1.734 2 58 .186 



 

 
 

Tabel 13 Analisis Deskriptif Skor Kelompok Motivasi Belajar Siswa 

 
N Min Max Mean 

Std. 

Dev 

Skor Motivasi Belajar Kelas Eksperimen 

Skor Motivasi Belajar Kelas Kontrol 

Skor Motivasi Belajar Tinggi 

Skor Motivasi Belajar Sedang 

Skor Motivasi Belajar Rendah 

31 

30 

21 

31 

9 

74 

71 

112 

92 

71 

123 

133 

133 

112 

92 

76.42 

59.63 

76.71 

63.39 

64.67 

14.615 

18.513 

19.779 

16.995 

15.000 

Berdasarkan Tabel 13, dari 31 siswa pada kelas eksperimen skor terendah yaitu 74 

sedangkan kelas kontrol yaitu 71, dengan skor teringgi masing-masing kelas yaitu kelas 

eksperimen 123 dan kelas kontrol 133. Rata-rata skor motivasi belajar siswa kelas 

eksperimen adalah 76.42 lebih tinggi dari kelas kontrol yang hanya sebesar 59.63, dengan 

standart deviation berturut-turut pada kelas eksperimen dan kontrol adalah 14.615 dan 

18.513.  

Sementara itu dari ketiga kategori motivasi belajar tinggi memiliki nilai rata-rata hasil 

belajar matematika 76.71 lebih baik daripada kategori motivasi belajar sedang 63.39 dan 

motivasi belajar rendah 64.67, dengan standar deviation berturut-turut pada motivasi 

belajar tinggi, sedang, dan rendah adalah 19.779, 16.995, dan 15.000. Motivasi belajar 

siswa dikategorikan ke dalam tiga tingkatan, yakni tinggi, sedang, dan rendah. 

Pengkategorian ini menggunakan interval dengan rumus skor tertinggi dikurangi skor 

terendah dibahi jumlah kelas interval (Widoyoko, 2013: 110).  

Adapun nilai signifikansi uji beda rerata antara motivasi belajar tinggi, sedang, dan 

rendah sebesar 0,045, hal ini berarti terdapat perbedaan. Untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajar berdasarkan motivasi belajar pada kelas tersebut maka perlu dilakukanuji lanjut 

pasca anava. Hasil uji lanjut pasca anava dapat dilihat pada Tabel 14. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel 14. Uji Lanjut Pasca Anava  

 
(I) 
KATEGORI 

(J) 
KATEGORI 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

 
Lower Bound Upper Bound 

Scheffe TINGGI SEDANG 13.33* 4.575 .019 1.82 24.84 

RENDAH 12.05 6.449 .184 -4.18 28.27 

SEDANG TINGGI -13.33* 4.575 .019 -24.84 -1.82 

RENDAH -1.28 6.129 .978 -16.70 14.14 

RENDAH TINGGI -12.05 6.449 .184 -28.27 4.18 

SEDANG 1.28 6.129 .978 -14.14 16.70 

Tabel 14 menunjukkan bahwa hasil uji pasca anava diperoleh nilai signifikan dari 

siswa dengan kategori motivasi belajar tinggi dengan motivasi belajar sedang adalah 0,019 

< 0,05, yang artinya ada perbedaan nilai rerata siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi 

dengan nilai rerata siswa yang memiliki motivasi belajar sedang. Terlihat pula nilai 

signifikansi uji beda rerata siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi dengan nilai 

rerata siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah adalah 0,184 > 0,05 yang artinya 

tidak ada perbedaan nilai rerata siswa yang motivasi belajar tinggi dengan siswa yang 

mempunyai motivasi belajar rendah. Selain itu dapat dilihat juga nilai signifikansi motivasi 

belajar sedang dengan motivasi belajar rendah yaitu 0,978 > 0,05 artinya ada perbedaan 

hasil belajar matematika siswa yang mempunyai motivasi belajar sedang dan siswa yang 

memiliki motivasi rendah. 

Lebih lanjut, Tabel 14 menunjukkan nilai signifikansi antara variabel model dan 

kategori motivasi belajar terhadap hasil belajar adalah 0,793 > 0,05. Artinya, tidak terdapat 

interaksi efek model kooperatif IOC dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Tuntang. Hal ini berarti 

1) Berdasarkan Tabel.14 maka dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan nilai rerata siswa 

yang mempunyai motivasi belajar tinggi dengan nilai rerata siswa yang mempunyai 

motivasi belajar sedang baik di kelas eksperimen  maupun kelas kontrol. Hal ini nampak 

dari nilai signifikansinya sebesar 0,019 < 0,05. Selain itu, nampak dari nilai rata-rata 

motivasi belajar tinggi kelas eksperimen sebesar 85,16 dan nilai rata-rata motivasi 

belajar sedang sebesar 71,07. Begitu juga pada kelas kontrol nilai rata-rata motivasi 

belajar tinggi sebesar 65,44 dan nilai rata-rata motivasi belajar sedang sebesar 57,05. 

Tampaklah bahwa baik di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol, terdapat perbedaan 



 

 
 

nilai rerata siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi dengan nilai rerata siswa yang 

mempunyai motivasi belajar sedang dimana nilai rerata siswa yang mempunyai motivasi 

belajar tinggi lebih baik daripada yang mempunyai motivasi belajar sedang.  

2) Berdasarkan Tabel.14 maka dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan nilai rerata 

siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi dengan nilai rerata siswa yang 

mempunyai motivasi belajar rendah baik di kelas eksperimen  maupun kelas kontrol. Hal 

ini nampak dari nilai signifikansinya sebesar 0,186 > 0,05. Selain itu, tampaklah bahwa 

nilai rata-rata siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi kelas eksperimen sebesar 

85,16 dimana nilai ini lebih baik daripada nilai rata-rata siswa yang mempunyai motivasi 

belajar rendah sebesar 70,40. Begitu juga di kelas kontrol nilai rata-rata siswa yang 

memiliki motivasi belajar tinggi sebesar 65,44 dimana nilai ini lebih baik daripada nilai 

rata-rata siswa yang memiliki motivasi belajar rendah sebesar 57,50. Dengan kata lain, 

di kelas eksperimen terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rerata antara siswa 

yang mempunyai motivasi belajar tinggi dengan nilai rata-rata siswa yang mempunyai 

motivasi belajar rendah. Sebaliknya, di kelas kontrol tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara nilai rerata antara siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi 

dengan nilai rata-rata siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah. 

3) Berdasarkan Tabel.14 maka dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan nilai rerata 

siswa yang mempunyai motivasi belajar sedang dengan nilai rerata siswa yang 

mempunyai motivasi belajar rendah baik di kelas eksperimen  maupun kelas kontrol. Hal 

ini nampak dari nilai signifikansinya sebesar 0,978 > 0,05. Selain itu, nilai rata-rata 

motivasi belajar sedang kelas eksperimen sebesar 71,07 dan nilai rata-rata motivasi 

rendah sebesar 70,40. Begitu juga di kelas kontrol nilai rata-rata siswa yang memiliki 

motivasi belajar sedang sebesar 57,05 dan nilai rata-rata siswa yang memiliki motivasi 

belajar rendah sebesar 57,50. Dengan kata lain, baik di kelas eksperimen maupun di 

kelas kontrol tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rerata antara siswa 

yang mempunyai motivasi belajar sedang dengan nilai rata-rata siswa yang mempunyai 

motivasi belajar rendah.   

4) Nilai rerata siswa pada kelas eksperimen yang memiliki motivasi belajar tinggi lebih 

baik daripada siswa yang memiliki motivasi belajar sedang, nilai rerata siswa yang 



 

 
 

memiliki motivasi sedang sama dengan siswa yang memiliki motivasi rendah, dan nilai 

rerata siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi sama dengan siswa yang memiliki 

motivasi belajar rendah. 

5) Nilai rerata siswa pada kelas kontrol yang memiliki motivasi belajar tinggi lebih baik 

daripada siswa yang memiliki motivasi belajar sedang, nilai rerata siswa yang memiliki 

motivasi sedang sama dengan siswa yang memiliki motivasi rendah, dan nilai rerata 

siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi sama dengan siswa yang memiliki motivasi 

belajar rendah. 

 

C. Pembahasan 

1. Hipotesis Pertama 

Hasil uji Anava dua jalan menunjukkan nilai signifikansi antara model IOC dan hasil 

belajar matematika adalah 0,002 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 

nilai rerata kelas eksperimen dan kelas kontrol. Artinya ada pengaruh model IOC terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Tuntang. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai rerata kelas eksperimen sebesar 76,42 dan nilai rerata kelas kontriol sebesar 59,63. 

Tampaklah bahwa nilai rerata kelas eksperimen lebih baik daripada nilai rerata kelas 

kontrol.  

Proses pembelajaran dengan model kooperatif IOC pada kelas eksperimen dilakukan 

secara berkelompok dan pembagian kelompok dibentuk secara heterogen. Hal ini terlihat 

selama proses pembelajaran berlangsung, semua kelompok berdiskusi tentang unsur-unsur 

lingkaran, keliling, dan luas lingkaran kemudian membagikan hasil diskusi mereka dengan 

teman kelompok lain secara melingkar. Sementara itu, pada kelas kontrol siswa diberi 

model pembelajaran konvensional dengan metode diskusi. Hal inilah yang menyebabkan 

mengapa hasil belajar siswa yang dikenai model kooperatif IOC berbeda dengan hasil 

belajar siswa dengan model konvensional.  

Proses pembelajaran dengan model kooperatif IOC juga sudah dilaksanakan sesuai 

dengan RPP. Hal ini terlihat selama proses pembelajaran berlangsung, semua kelompok 

dapat mendiskusikan materi yang diberikan baik dalam pertemuan pertama, kedua, ketiga, 

kempat, dan kelima. Kegiatan dan kerjasama antara anggota kelompok saat mencari 



 

 
 

informasi berdasarkan materi yang diberikan guru berjalan baik. Sementara itu, pada kelas 

kontrol siswa diminta untuk mendiksusikan dengan materi yang sama dan tanpa harus 

bertukar informasi dengan anggota kelompok yang lain. Hal ini yang menyebabkan 

mengapa hasil belajar siswa yang dikenai model kooperatif IOC lebih baik daripada hasil 

belajar siswa dengan model konvensional. Kesimpulan ini sama dengan hasil penelitian 

Susanti (2012) pada siswa kelas II SD Negeri Semingkir berpengaruh terhadap hasil belajar 

matematika siswa pada materi operasi hitung bilangan. 

2. Hipotesis Kedua 

Hasil uji anava nilai signifikansi antara variabel motivasi belajar dan hasil belajar 

adalah 0,045 < 0,05 sehingga     ditolak, atau dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

nilai rerata siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi, sedang, dan rendah. Artinya, 

terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Tuntang. Hal ini dapat dilihat dari nilai rerata siswa yang mempunyai motivasi belajar 

tinggi sebesar 76,71; nilai rerata siswa yang mempunyai motivasi belajar sedang sebesar 

63,39; dan nilai rerata siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah sebesar 64,67.  

Berdasarkan hasil uji pasca anava maka diperoleh nilai signifikan dari siswa dengan 

kategori motivasi belajar tinggi dengan motivasi belajar sedang adalah 0,019 < 0,05, yang 

artinya ada perbedaan nilai rerata siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dengan nilai 

rerata siswa yang memiliki motivasi belajar sedang. Terlihat pula nilai signifikansi uji beda 

rerata siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi dengan nilai rerata siswa yang 

mempunyai motivasi belajar rendah adalah 0,184 > 0,05 yang artinya tidak ada perbedaan 

nilai rerata siswa yang motivasi belajar tinggi dengan siswa yang mempunyai motivasi 

belajar rendah. Selain itu dapat dilihat juga nilai signifikansi motivasi belajar sedang 

dengan motivasi belajar rendah yaitu 0,978 > 0,05 artinya tidak ada perbedaan hasil belajar 

matematika siswa yang mempunyai motivasi belajar sedang dan siswa yang memiliki 

motivasi rendah. Kesimpulan ini sesuai dengan hasil penelitian Pratutik (2013) pada siswa 

Negeri 1 Kranggan Temanggung yang mengatakan bahwa motivasi belajar berpengaruh 

terhadap hasil belajar PKn. 



 

 
 

Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi selalu berusaha untuk memahami materi 

yang diberikan selama proses pembelajaran baik pada kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol.  

3. Hipotesis Ketiga 

Hasil uji anava menghasilkan nilai signifikansi antara variabel model dan kategori 

motivasi belajar terhadap hasil belajar adalah 0,793 > 0,05 artinya      untuk hipotesis 

ketiga diterima, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi efek model kooperatif 

IOC dengan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Tuntang. Hal ini dapat dilihat dalam diagram Gambar 1 dan Gambar 2. 

 
Gambar 1. Perkiraan Rata-rata Marginal 

berdasarkan kelas 

 
Gambar 2. Perkiraan Rata-rata Marginal 

berdasarkan Kategori Motivasi Belajar  

 

Gambar 1 menunjukkan untuk kategori motivasi belajar tinggi (warna biru), kategori 

motivasi sedang (warna hijau), dan kategori motivasi belajar rendah (warna coklat). Pada 

Gambar 2 menunjukkan bahwa nilai rerata siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi 

lebih baik daripada nilai rata-rata siswa yang mempunyai motivasi sedang dan rendah, serta 

nilai rata-rata siswa yang mempunyai motivasi belajar sedang lebih baik daripada nilai rata-

rata siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah. Hal ini berlaku di kelas eksperimen. 

Sedangkan di kelas kontrol, nilai rerata siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi lebih 

baik daripada nilai rata-rata siswa yang mempunyai motivasi sedang dan rendah, serta nilai 

rata-rata siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah lebih baik daripada nilai rata-rata 

siswa yang mempunyai motivasi belajar sedang. Hal ini bermakna bahwa model kooperatif 

IOC sangat efektif mempengaruhi hasil belajar siswa yang mempunyai motivasi belajar 



 

 
 

tinggi sedangkan untuk siswa yang mempunyai motivasi belajar sedang dan rendah, model 

kooperatif IOC cukup efektif mempengaruhi hasil belajar siswa. Begitu juga dengan model 

pembelajaran konvensional. Untuk lebih rincinya efek Model kooperatif IOC dan Motivasi 

belajar terhadap hasil belajar siswa adalah sebagai berikut     

1) Terdapat perbedaan nilai rerata siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi 

dengan nilai rerata siswa yang mempunyai motivasi belajar sedang baik di kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol dimana nilai rerata siswa yang mempunyai 

motivasi belajar tinggi lebih baik daripada yang mempunyai motivasi belajar sedang.  

2) Tidak terdapat perbedaan nilai rerata siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi 

dengan nilai rerata siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah baik di kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya perbedaan 

yang signifikan antara nilai rerata antara siswa yang mempunyai motivasi belajar 

tinggi dengan nilai rata-rata siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah di kelas 

kontrol. 

3) Tidak terdapat perbedaan nilai rerata siswa yang mempunyai motivasi belajar sedang 

dengan nilai rerata siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah baik di kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol. 

4) Nilai rerata siswa pada kelas eksperimen yang memiliki motivasi belajar tinggi lebih 

baik daripada siswa yang memiliki motivasi belajar sedang, nilai rerata siswa yang 

memiliki motivasi sedang sama dengan siswa yang memiliki motivasi rendah, dan 

nilai rerata siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi sama dengan siswa yang 

memiliki motivasi belajar rendah. 

5) Nilai rerata siswa pada kelas kontrol yang memiliki motivasi belajar tinggi lebih baik 

daripada siswa yang memiliki motivasi belajar sedang, nilai rerata siswa yang 

memiliki motivasi sedang sama dengan siswa yang memiliki motivasi rendah, dan 

nilai rerata siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi sama dengan siswa yang 

memiliki motivasi belajar rendah.   

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut: 

1. Sebagian anak dalam pengisisan angket tidak mengisi sesuai dengan keadaan mereka 

tetapi melihat jawab dari teman sehingga dimungkinkan hasil dari motivasi belajar 



 

 
 

mereka tidak mencerminkan keadaan semestinya, seperti anak yang mempunyai 

kemampuan rendah duduk dismaping anak yang mempunyai kemmampuan tinggi dan 

dalam mengisi angketnya bertanya kepada teman yang mempunyai kemammpuan yang 

tinggi. hal tersebut dapat dibuktikan dari  

a. Berdasarkan teori anak yang mempunyai motivasi belajar tinggi seharusnya 

mempunyai nilai rerata tinggi, anak yang mempunyai motivasi sedang mempunyai 

nilai rerata dibawah anak yang motivasi tinggi dan anak yang mempunyai motivsi 

belajar rendah mempunyai nilai rerata di bawah sedang dan tinggi. 

b. Berdasarkan data lapangan yakni nilai akhir dan angket pada kelas eksperimen maka 

diperoleh pada posttest anak yang mempunyai motivasi belajar tinggi yang 

memperoleh nilai pada kategori rendah sebanyak 2 orang. Sedangkan untuk siswa 

yang memiliki motivasi belajar rendah memperoleh nilai pada kategori tinggi 

sebanyak 3 orang anak dan untuk anak yang mempunyai motivasi belajar sedang 

memperoleh nilai pada kategori sedang sebanyak 26 anak. Pada kelas kontrol anak 

yang memiliki motivasi belajar tinggi memperoleh nilai dengan kategori rendah 

sebanyak 5 orang anak dan anak yang memiliki motivasi belajar rendah memperoleh 

nilai dengan kategori tinggi ada 1 orang. Sedangkan pada anak yang memiliki 

motivasi belajar sedang memperoleh nilai kategori sedang sebanyak 24 anak. Dari 

data tersebut diperoleh sebagian siswa siswa yang mempunyai motivasi belajar 

tinggi, dan rendah hasilnya tidak sesuai dengan teori yang sudah ada. 

2. Tatkala siswa mengerjakan soal tes ada beberapa anak baik dikelas eksperimen maupun 

kelas kontrol ada yang mengerjakan soal tes dengan cara mencontek temannya. Serta 

didapatkan satu anak mendapatkan soal tes dari kelas kontrol. Meskipun anak tersebut 

mengaku belum mengerjakannya. Hal ini bermakna bahwa independensi data tes dan 

data angket motivasi belajar untuk masing-masing anak belum bisa dijamin 100% 

karena ada faktor kerjasama dari siswa.  

3. Saat proses pembelajaran di kelas eksperimen dan kelas kontrol ada beberapa hal yang 

terjadi  



 

 
 

a. Di kelas eksperimen sebelum tes akhir dibahas PR terlebih dahulu sehingga anak 

sebelum mengerjakan tes diberi pengulasan materi terlebih dahulu. Dampaknya nilai 

di kelas eksperimen dengan kelas kontrol terdapat selisih yang signifikan.  

b. Di kelas kontrol jumlah pertemuaanya sebanyak 4 kali dan juga di selingi dengan try 

out, sedangkan di kelas eksperimen jumlah pertemuaanya sebanyak 5 kali meskipun 

juga diselingi dengan try out. 

c. Antara kelas eksperimen dan kelas kontrol pada dasarnya diberi perlakuan berupa 

kerja kelompok sehingga perlakuaanya tidak signifikan perbedaannya. 

Hal ini dimungkinkan nilai rerata kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan nilai 

rerata kelas kontrol.  

 

Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa  

1) Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif tipe IOC terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Tuntang membuktikan bahwa model ini dapat 

diterima dan sesuai dengan karakter siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Tuntang. Seperti 

halnya hasil penelitian Susanti, hasil penelitian ini telah memberikan data empiric 

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe IOC. Hal ini berarti Model 

Pembelajaran Kooperatif tipe IOC sesuai dengan karakter siswa SMP N 2 Tuntang. 

2) Motivasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor dari luar dan dalam diri siswa. 

Guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa, jika 

guru dan kondisi lingkungan sekolah disesuaikan dengan kebutuhan siswa maka guru 

dan kondisi lingkungan sekolah dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Hal ini 

dilatarbelakangi bahwa motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Ini 

sesuai dengan penelitian Fatmawati (2013) yang menyatakan bahwa motivasi belajar 

berpengaruh terhadap hasil belajar. 

 

 

 

 

 



 

 
 

SIMPULAN 

A. Simpulan 

Simpulan dari penelitian ini adalah  

1. Berdasarkan tabel perhitungan hasil uji Anava dua jalan diperoleh nilai signifikansi 

uji beda rerata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol sebesar 0,02 < 0,05 berarti 

ada perbedaan nilai rerata kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dengan kata lain, ada 

pengaruh model IOC terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 

2 Tuntang. Hal ini dapat dilihat dari nilai rerata kelas eksperimen sebesar 76,42 dan 

nilai rerata kelas kontriol sebesar 59,63. Tampaklah bahwa nilai rerata kelas 

eksperimen lebih baik daripada nilai rerata kelas kontrol.  

2. Berdasarkan tabel perhitungan hasil uji Anava dua jalan diperoleh nilai signifikansi 

nilai rerata siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi, sedang dan rendah sebesar 

0,045 < 0,05. Artinya, terdapat perbedaan nilai rerata siswa yang mempunyai 

motivasi belajar tinggi, sedang, dan rendah. Artinya, terdapat pengaruh motivasi 

belajar terhadap hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Tuntang. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai rerata siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi sebesar 76,71 

nilai rerata siswa yang mempunyai motivasi belajar sedang sebesar 63,39; dan nilai 

rerata siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah sebesar 64,67. 

3. Berdasarkan uji anava menunjukkan nilai signifikansi antara variabel model dan 

kategori motivasi belajar terhadap hasil belajar adalah 0,793 > 0,05 artinya      

diterima dan      ditolak. Artinya, tidak terdapat interaksi efek model IOC dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Tuntang. 

Artinya, tidak ada perbedaan nilai rata-rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 

dengan siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, sedang, rendah dengan kelas 

kontrol siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, sedang, rendah. Tidak adanya 

interaksi berarti motivasi belajar tinggi mempunyai nilai rerata siswa lebih baik 

daripada motivasi belajar sedang dan motivasi belajar rendah, dan nilai rerata 

motivasi belajar sedang lebih baik daripada motivasi belajar rendah. 

 

 



 

 
 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan pertama maka disarankan bagi guru untuk memperhatikan 

model pembelajaran yang digunakan saat proses pembelajaran. Pemilihan model 

pembelajaran yang tepat dapat menumbuhkembangkan keaktifan ada dalam pembelajaran 

sehingga mereka tidak hanya pasif untuk menerima informasi saja. Pemilihan model 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa diharapkan dapat mengoptimalkan 

peran siswa dalam pembelajaran. Sementara itu, berdasarkan simpulan kedua maka 

disarankan pula bagi guru untuk memperhatikan motivasi belajar siswa dan sarankan guru 

untuk ikut membantu meningkatkan motivasi belajar siswa karena motivasi belajar siswa 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.  
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