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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penerapan model pembelajaran dan motivasi berprestasi 

terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas III 

Sekolah Dasar. Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimen yang menggunakan rancangan penelitian 

treatment by level 2x2 serta menggunakan metode analisis 

data Anava dua jalur. Penentuan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik Multistage Random Sampling. Sehingga 

dapat ditentukan dua kelompok sampel, yaitu siswa kelas III di 

SD Negeri 007 Taupe sebagai kelas eksperimen serta siswa 

kelas III di SDN 002 Mamasa sebagai kelas kontrol. Hasil 

penelitian ini menunjukkan: pertama, terdapat perbedaan 

yang signifikan pada hasil belajar matematika antara 

kelompok model pembelajaran ARCS dan kelompok model 

pembelajaran ekspositori. Kedua, terdapat interaksi antara 

model pembelajaran dengan motivasi berprestasi dalam 

pengaruhnya terhadap hasil belajar matematika. Ketiga, 

kelompok siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi, 

terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar 

matematika antara kelompok siswa yang mengikuti model 

pembelajaran ARCS dan kelompok siswa yang mengikuti 

model ekspositori. Keempat, kelompok siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi rendah, terdapat perbedaan yang 

signifikan pada hasil belajar matematika antara kelompok 

siswa yang mengikuti model pembelajaran ARCS dan 

kelompok siswa yang mengikuti model model pembelajaran 

ekspositori.  

 

Kata kunci: Berprestasi, Matematika, Model, Motivasi, 

Pembelajaran.  

 

PENDAHULUAN 

Matematika sebagai salah 

satu cabang ilmu pengetahuan 

mempunyai peran penting dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Perkembangan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi 

tersebut membuat pola pikir 

manusia selalu berubah dan 

kompetitif. Untuk itu manusia 

perlu memiliki kemampuan dalam 

mengelola informasi, serta 

kemampuan untuk berpikir kritis, 

sistematis dan logis. Kemampuan 

seperti ini dapat dikembangkan 

melalui proses pembelajaran 

matematika.  

Menurut Wijaya (2012: 3), 

matematika adalah suatu bentuk 

aktvitas manusia (mathematics as a 

human activity)”. Matematika 

sebagai salah satu mata pelajaran 

di sekolah dinilai sangat 

memegang peranan rasional, kritis, 

cermat, efektif, dan efisien. Oleh 

karena itu, pengetahuan 

matematika harus dikuasai sedini 

mungkin oleh siswa. Hal ini seperti 

yang dikatakan Stacey (Wijaya, 

2012: 17) bahwa bahwa 

kemampuan berfikir matematis 

memiliki konstribusi dalam 

mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah atau problem 

solving skill. 

Tujuan pembelajaran 

matematika di sekolah dasar 

adalah agar peserta didik memiliki 

kemampuan; a) Memahami konsep 

matematika, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep, 

mengaplikasikan konsep atau 

logaritma secara luwes, akurat, 

efisien dan tepat dalam pemecahan 

masalah, b) menggunakan 

penalaran pada pola dan sifat, 

melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, c) 

memecahkan masalah merancang 

model matematika, menjelaskan 

model dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh (Depdiknas, 2006). Di 

samping itu, siswa diharapkan 

dapat menggunakan matematika 

dan pola pikir matematika dalam 

kehidupan sehari-hari dan dalam 

mempelajari berbagai ilmu 

pengetahuan yang penekanannya 

pada penataan nalar dan 

pembentukan sikap siswa serta 

keterampilan dalam penerapan 

matematika.  

Proses pembelajaran yang 

baik tidak terlepas dari peranan 

guru mengelolanya, tetapi 

kenyataan di lapangan 

mengungkapkan bahwa siswa 

belum mampu mengembangkan 

segala potensi yang dimilikinya 

secara optimal dalam belajar 

matematika sehingga berdampak 

pada rendahnya hasil belajar 

matematika siswa pada SDN No. 

007 Taupe Kabupaten Mamasa. 

Dari data hasil belajar matematika 

yang diberikan oleh guru dan 

kepala sekolah tersebut, 

menunjukkan bahwa ketuntasan 

belajar matematika hanya 

mencapai 26,47 %. Hal ini 

disebabkan karena  (1) proses 

pembelajaran masih terpusat pada 

guru. Guru menjadi satu-satunya 

sumber informasi (sumber belajar) 

dalam pembelajaran sehingga 

siswa menjadi pasif dalam 

pembelajaran. Hal ini sangat 

bertentangan dengan pandangan 

konstruktivisme yang menyatakan 

bahwa pengetahuan harus 
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dibangun sendiri oleh siswa. (2) 

guru mengajar berorientasi 

mengejar target kurikulum, 

sehingga guru harus berusaha 

menghabiskan materi pelajaran 

dengan cepat, (3) Tidak adanya 

pemanfaatan model-model 

pembelajaran inovatif, (4) Guru 

kurang memperhatikan 

karakteristik siswa dalam 

pembelajaran, dan (4) kurangnya 

sarana pendukung termasuk media 

untuk pembelajaran.  

Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, guru 

sebagai komponen utama dalam 

pembelajaran harus mencarikan 

solusi agar keadaan tersebut dapat 

diatasi, sehingga kompetensi yang 

diinginkan dapat tercapai. Salah 

satu solusi atau alternatif 

pembelajaran yang dapat 

dilakukan adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran 

yang inovatif, tetapi pemilihan 

model pembelajaran tentunya 

disesuaikan dengan karakteristik 

siswa, materi dan kondisi 

lingkungan tempat proses belajar 

mengajar dilakukan. Salah satunya 

adalah model pembelajaran yang 

mengedepankan pengembangan 

motivasi siswa yaitu model 

pembelajaran ARCS (attention, 

relevance, confidence dan 

satisfaction). Model pembelajaran 

ini mengklasifikasikan motivasi 

siswa dalam pembelajaran menjadi 

empat variabel yaitu perhatian 

(attention), relevansi (relevance), 

keyakinan (confidence) dan 

kepuasan (satisfaction). Motivasi 

dan keaktifan belajar siswa dapat 

diketahui dari seberapa jauh 

perhatian siswa dalam mengikuti 

pelajaran, siswa merasakan adanya 

kaitan atau relevansi isi 

pembelajaran dengan 

kebutuhannya, siswa merasa yakin 

dengan kemampuannya dalam 

mengerjakan tugas-tugas 

pembelajaran, serta siswa merasa 

puas dalam kegiatan belajar yang 

telah dilakukan. Keempat variabel 

tersebut merupakan bagian yang 

penting dari pengelolaan interaksi 

siswa dengan pembelajaran. Model 

pembelajaran ini memiliki 

keunikan yang sekaligus menjadi 

keunggulannya, yaitu: (1) 

Memberikan petunjuk: aktif dan 

memberi arahan tentang apa yang 

harus dilakukan oleh siswa, (2) 

Cara penyajian materi dengan 

model ARCS ini bukan hanya 

dengan teori yang penerapannya 

kurang menarik, tetapi ditunjang 

oleh pemanfaatan media 

pembelajaran seperti macromedia 

flash, (3) Model motivasi yang 

diperkuat oleh rancangan bentuk 

pembelajaran berpusat pada siswa, 

(4) Penerapan model ARCS dapat 

meningkatkan motivasi untuk 

mengulang kembali materi lainnya 

yang pada hakekatnya kurang 

menarik, dan (5) Penilaian 

menyeluruh terhadap kemampuan-

kemampuan yang lebih dari 

karakteristik siswa-siswa agar 

strategi pembelajaran lebih efektif. 

Selain model pembelajaran, 

keberhasilan siswa dalam 

pendidikannya juga dipengaruhi 
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oleh motivasi berprestasi yang 

dimiliki. Motivasi berprestasi 

merupakan daya penggerak untuk 

mencapai taraf prestasi belajar 

setinggi mungkin demi 

pengharapan kepada dirinya 

sendiri. Motivasi berprestasi 

sebagai daya dorong yang 

memungkinkan seseorang berhasil 

mencapai apa yang diidamkan. 

Seseorang yang memiliki motivasi 

berprestasi tinggi cenderung untuk 

selalu berusaha mencapai apa yang 

diinginkan walaupun mengalami 

hambatan dan kesulitan dalam 

meraihnya. Pada kenyataannya 

motivasi berprestasi yang dimiliki 

oleh seseorang cenderung sering 

mengalami penurunan dan diwaktu 

lain mengalami peningkatan. 

Motivasi berprestasi yang dimiliki 

seseorang idealnya selalu 

mengalami progresif atau 

kemajuan sehingga akan 

mempercepat apa yang 

diidamkan..  

Berdasarkan pemaparan 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar matematika 

dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Pemilihan model pembelajaran 

yang tepat akan mempengaruhi 

hasil belajar matematika karena 

model pembelajaran akan 

menggambarkan langkah-langkah 

dan kegiatan pembelajaran yang 

nantinya sangat mempengaruhi 

hasil belajar matematika siswa. 

Salah satu alternatif solusi yang 

dapat digunakan dalam 

pembelajaran matematika adalah 

penggunaan model pembelajaran 

ARCS. Penggunaan model 

pembelajaran ini relevan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh I 

Komang Budi Mas Aryawan, dkk 

yang mengungkapkan bahwa 

model pembelajaran attention, 

relevance, confidence, satisfaction 

(ARCS) dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Untuk itu penulis 

mencoba untuk mengkaji lebih 

jauh tentang model pembelajaran 

dengan memperhatikan motivasi 

berprestasi, sebagai sebuah inovasi 

dalam pengembangan 

pembelajaran melalui suatu kajian 

penelitian yang berjudul pengaruh 

model pembelajaran dan motivasi 

berprestasi terhadap hasil belajar 

matematika siswa (Studi 

Eksperimen pada siswa kelas III 

SDN No. 007 Taupe Kabupaten 

Mamasa Tahun 2015). 

Model Pembelajaran 

Model pembelajaran 

menurut Husdarta dan Saputra 

(2013: 39) merupakan sebuah 

rencana yang dimanfaatkan untuk 

merancang pengajaran. Isi yang 

terkandung di dalam model 

pembelajaran adalah berupa 

strategi pengajaran yang 

digunakan untuk mencapai tujuan 

instruksional. Model pembelajaran 

menurut Arend (2008: 259) adalah 

mencakup pendekatan 

pembelajaran secara keseluruhan, 

luas dan bukan strategi atau teknik 

tertentu. Joyce, dkk (2008: 25) 

berpendapat bahwa model 

pembelajaran adalah suatu rencana 

atau pola yang digunakan untuk 

membentuk rencana pembelajaran 
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jangka panjang, merancang bahan-

bahan pembelajaran, dan 

membimbing pembelajaran di 

kelas.  

Hamzah dan Muhlisrarini 

(2014: 153) mendefinisikan model 

pembelajaran sebagai suatu 

rencana atau pola yang digunakan 

dalam menyusun kurikulum, 

mengatur materi peserta didik, dan 

memberi petunjuk kepada pengajar 

di kelas dalam setting pengajaran 

atau setting lainnya. Menurut 

Rusman (2014: 133-134) Sebelum 

menentukan model pembelajaran 

yang akan digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran, ada 

beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan sebagai berikut : 

(1) Pertimbangan terhadap tujuan 

yang akan dicapai: apakah tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai, 

bagaimana kompleksitas tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai, 

apakah untuk mencapai tujuan itu 

memerlukan keterampilan 

akademik; (2) Pertimbangan yang 

berhubungan dengan bahan atau 

materi pembelajaran; apakah 

materi pelajaran berupa fakta 

konsep hukum atau teori tertentu, 

apakah untuk mempelajari materi 

pembelajaran itu memerlukan 

prasyarat atau tidak, apakah 

tersedia bahan atau sumber-sumber 

yang relevan untuk mempelajari 

materi itu?; (3) Pertimbangan dari 

sudut siswa; apakah sesuai dengan 

tingkat kematangan siswa, apakah 

sesuai dengan minat, bakat dan 

kondisi siswa, apakah sesuai 

dengan gaya belajar siswa. 

Ciri-ciri model pembelajaran 

menurut Rusman (2014: 136) 

adalah sebagai berikut : (1) 

berdasarkan teori pendidikan dan 

teori belajar dari para ahli tertentu; 

(2) mempunyai misi atau tujuan 

pendidikan tertentu; (3) dapat 

dijadikan pedoman untuk 

perbaikan kegiatan belajar 

mengajar di kelas; (4) memiliki 

bagian-bagian model yang 

dinamakan (a) urutan langkah-

langkah pembelajaran (syntax) (b) 

adanya prinsip-prinsip reaksi (c) 

sistem sosial (d) sistem 

pendukung; (5) memiliki dampak 

sebagai akibat terapan model 

pembelajaran; (6) membuat 

persiapan mengajar (desain 

instruksional) dengan pedoman 

model pembelajaran yang 

dipilihnya. 

Berdasarkan beberapa 

pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran adalah 

kerangka konseptual yang 

memiliki basis teoritis yang 

koheren dan melukiskan prosedur 

yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu, dan berfungsi 

sebagai pedoman bagi para 

perancang pembelajaran dan para 

pengajar dalam merencanakan 

aktifitas belajar mengajar. 

Motivasi Berprestasi 

Pembahasan tentang 

motivasi berprestasi telah lama 

diiakukan oleh para ahli. Motivasi 

berprestasi menurut Djaali (2014: 

107) didefinisikan sebagai 
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dorongan untuk mengerjakan suatu 

tugas dengan sebaik-baiknya 

berdasarkan standar keunggulan. 

Selanjutnya Mylsidayu (2014: 34) 

mendefinisikan motivasi 

berprestasi sebagai dorongan yang 

terjadi dalam diri individu untuk 

senantiasa meningkatkan kualitas 

tertentu dengan sebaik-baiknya 

atau lebih baik dari yang biasa 

dilakukan. Motivasi berprestasi 

menurut Husdarta (2010: 38) 

didefenisikan sebagai dorongan 

untuk berbuat baik berdasarkan 

standar yang paling baik. 

Seseorang yang memiliki 

kebutuhan untuk berprestasi yang 

kuat cenderung berkeinginan untuk 

sukses. 

Menurut Komaruddin (2013: 

25), motivasi berprestasi pada 

hakikatnya merupakan keinginan, 

hasrat, kemauan, dan pendorong 

untuk dapat unggul yaitu 

mengungguli prestasi yang pernah 

dicapainya atau yang dicapai orang 

lain. Motivasi berprestasi 

merupakan dorongan untuk 

berpacu dengan keunggulan, baik 

keunggulan dirinya sendiri, 

keunggulan orang lain, atau 

kesempurnaan dalam 

melaksanakan tugas tertentu. Dari 

uraian di atas, orang yang 

mempunyai motivasi berprestasi 

yang tinggi, jika dihadapkan 

dengan suatu tugas yang harus 

dilakukan dalam situasi yang 

memaksa, akan menunjukkan 

motivasi yang terkuat. Jika 

kesukaran tugas itu sedang; jika 

mereka dihadapkan pada tugas 

yang lebih sukar atau lebih mudah, 

motivasi yang ditunjukkannya 

akan lebih rendah. Sebaliknya 

orang yang gagal, mereka akan 

berusaha lebih keras lagi sampai 

mencapai sukses (Clelland, 1989: 

161). Sedangkan motivasi 

berprestasi menurut Gallerman 

dalam Khairani (2013: 182) adalah 

sebagai suatu cara berpikir tertentu 

apabila terjadi pada diri seseorang 

cenderung membuat orang itu 

bertingkah laku secara giat untuk 

meraih suatu hasil atau prestasi.  

Heckhausen dalam Khairani 

(2013: 182), menyatakan bahwa 

seseorang yang motivasi 

berprestasinya tinggi mempunyai 

disposisi penilaiaan antara lain : 

(a) Jika motivasi berprestasi lebih 

kuat, perbedaan antara bayangan 

diri yang nyata dan yang ideal 

akan lebih besar, (b) Orang yang 

berorientasi sukses akan lebih 

mengharapkan kemungkinan 

sukses, dan yang berorientasi gagal 

akan lebih mengharapkan 

kemungkinan kegagalan dalam 

mencapai kegagalan, (c) Tingkat 

aspirasi yang berorientasi sukses 

biasanya hanya sedang, dan yang 

berorientasi gagal biasanya terlalu 

tinggi atau terlalu rendah, (d) 

Subjek yang dimotivasi sukses 

menganggap sukses sebagai akibat 

faktor yang mantap seperti 

kemampuan dan menganggap 

kegagalan bukan karena faktor 

tersebut, tetapi sebagai akibat 

kurangnya usaha. 

Dari pengertian-pengertian 

di atas, dapat disimpulkan bahwa 
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motivasi berprestasi adalah 

keinginan, hasrat, kemauan, dan 

pendorong yang sangat kuat untuk 

menggerakan sesorang menjadi 

lebih efektif dalam usaha mencapai 

keberhasilan dan keunggulan yang 

sangat tinggi dan memuaskan. 

Hasil Belajar Matematika 

Menurut Uno dan Kuadrat 

(2009: 110), hakikat belajar 

matematika adalah "suatu aktivitas 

mental untuk memahami arti dan 

hubungan-hubungan serta simbol-

simbol, kemudian diterapkannya 

pada situasi nyata". Sedangkan 

Schoenfeld dalam Uno (2009: 

110), mendefinisikan bahwa 

belajar matematika berkaitan 

dengan apa dan bagaimana 

menggunakannya dalam membuat 

keputusan untuk memecahkan 

masalah. Matematika melibatkan 

pengamatan, penyelidikan dan 

keterkaitannya dengan fenomena 

fisik dan sosial. Kemudian 

Muhsetyo (2011: 1.26), 

mengungkapkan bahwa 

pembelajaran matematika adalah 

"proses pemberian pengalaman 

belajar kepada peserta didik 

melalui serangkaian kegiatan yang 

terencana sehingga peserta didik 

memperoleh kompetensi tentang 

bahan matematika yang 

dipelajari".  

Gagne dalam Uno (2009: 

110), mengemukakan delapan tipe 

belajar yang dilakukan secara 

prosedural atau hierarki dalam 

belajar matematika. Kedelapan tipe 

belajar tersebut, yaitu (1) belajar 

sinyal (signal learning), (2) belajar 

stimulus respons (stimulus-respons 

learning), (3) belajar merangkai 

tingkah laku (behavior chaining), 

(4) belajar asosiasi verbal (verbal 

chaining learning) (5) belajar 

diskriminasi (discrimination 

learning), (6) belajar konsep 

(concept learning), (7) belajar 

aturan (rule learning), dan (8) 

belajar memecahkan masalah 

(problem solving learning). 

Menurut Muhsetyo (2011: 

1.26), salah satu komponen yang 

menentukan ketercapaian 

kompetensi adalah penggunaan 

strategi pembelajaran matematika 

yang sesuai dengan (1) topik yang 

sedang dibicarakan, (2) tingkat 

perkembangan intelektual peserta 

didik, (3) prinsip dari teori belajar, 

(4) keterlibatan aktif peserta didik, 

(5) keterkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari, dan (6) pengembangan 

dan pemahaman penalaran 

matematis.  Menurut Liebeck 

dalam Abdurrahman (2003: 253), 

ada dua macam hasil belajar 

matematika yang harus dikuasai 

oleh siswa, "perhitungan 

matematis (mathematics 

calculation) dan penalaran 

matematis (mathematics 

reasoning)". Berdasarkan hasil 

belajar matematika semacam itu 

maka Lerner dalam Abdurrahman 

(2003: 253), mengemukakan 

bahwa kurikulurn bidang studi 

matematika hendaknya mencakup 

tiga elemen, "(1) konsep, (2) 

keterampilan (3) pemecahan 

masalah". Dalam penelitian ini, 

difokuskan pada penguasaan 
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konsep dan kemampuan 

pemecahan masalah. 

Dari berbagai konsep yang 

ada di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar 

matematika adalah kemampuan 

aktual (tingkat penguasaan konsep 

atau kemampuan pemecahan 

masalah) dalam bidang 

matematika yang dicapai melalui 

kegiatan pembelajaran. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini jenis 

penelitian yang dilaksanakan 

adalah penelitian eksperimen. 

Desain yang digunakan pada 

penelitian adalah desain faktorial 

treatment by level 2x2. Populasi 

target dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa SDN di kecamatan 

Mamasa, Kabupaten Mamasa. 

Oleh karena keterbatasan peneliti, 

maka ditetapkan populasi 

terjangkau dalam penelitian ini. 

Populasi terjangkau pada 

penelitian ini adalah seluruh siswa 

SDN No. 007 Taupe Kabupaten 

Mamasa dan SDN 002 Mamasa. 

Dalam penelitian ini, teknik 

pengambilan sampel dilakukan 

dengan teknik multistage 

sampling. Berdasarkan teknik 

pengambilan sampel tersebut, 

ditetapkan kelas III SD Negeri 007 

Taupe sebagai kelas eksperimen, 

dan kelas III SDN 002 Mamasa 

sebagai kelas kontrol. Kelas 

eksperimen diberi perlakuan model 

pembelajaran ARCS, dan kelas 

kontrol diberi perlakuan model 

pembelajaran ekspositori. 

Penelitian ini menggunakan tiga 

variabel penelitian. Hasil belajar 

matematika sebagai variabel 

terikat, model pembelajaran, yang 

dibedakan menjadi dua kelompok, 

yaitu model pembelajaran ARCS 

(A1) dan model pembelajaran 

ekspositori (A2) sebagai variabel 

bebas, dan motivasi berprestasi 

(B), yang dibedakan menjadi dua 

kelompok, yaitu motivasi 

berprestasi tinggi (B1) dan 

motivasi berprestasi rendah (B2) 

sebagai variabel mederator. Teknik 

pengambilan data dalam penelitian 

ini yakni dengan metode tes. 

Metode tes digunakan untuk 

memperoleh data hasil belajar 

matematika siswa pada materi 

keliling dan luas persegi dan 

persegi panjang. Soal tes ini dalam 

bentuk pilihan ganda. Teknik tes 

hasil belajar matematika siswa 

dilakukan setelah perlakuan 

diberikan kepada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dengan tujuan 

mendapatkan data akhir. Setelah 

data diperoleh kemudian dilakukan 

analisis dan selanjutnya disusun 

laporan hasil penelitian. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis 

varians (ANAVA) dua jalur 

dengan desain faktorial 2 x 2 

treatment by level.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perbedaan hasil belajar 

matematika antara kelompok 

model pembelajaran ARCS dan 

kelompok model pembelajaran 

ekspositori 
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Dari hasil analisis diketahui 

nilai Fhitung A  = 9,39 dan nilai 

Ftabel = 4,08. Karena Fhitung A = 

9,39 > Ftabel = 4,08 atau H0 

ditolak, jadi terdapat perbedaan 

rata-rata hasil belajar matematika 

antara kelompok siswa yang diberi 

model pembelajaran ARCS dan 

kelompok siswa yang diberi model 

pembelajaran ekspositori. 

Pengaruh interaksi antara 

model pembelajaran dengan 

motivasi berprestasi terhadap hasil 

belajar matematika siswa 

Dari hasil analisis diketahui 

nilai Fhitung AB = 16,94 dan nilai 

Ftabel = 4,08. Karena Fhitung AB 

= 16,94 > Ftabel = 4,08 atau H0 

ditolak, jadi terdapat pengaruh 

interaksi yang signifikan antara 

faktor A (model pembelajaran) dan 

faktor B (motivasi berprestasi) 

terhadap hasil belajar matematika 

siswa. Pengaruh interaksi tersebut 

dapat dilihat pada gambar berikut : 

Gambar 4 

Grafik Interaksi Model  

Pembelajaran dan Motivasi 

berprestasi  terhadap Hasil belajar 

IPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbedaan hasil belajar 

matematika antara kelompok siswa 

dengan motivasi berprestasi tinggi, 

yang mengikuti model 

pembelajaran ARCS dengan 

kelompok siswa dengan motivasi 

berprestasi tinggi yang mengikuti 

model pembelajaran ekspositori 

Berdasarkan hasil 

perhitungan, diketahui nilai rata-

rata kelompok A1B1 sebesar 32,36 

dan A2B1 sebesar 28,64. 

Selajutnya dari hasil analisis 

diketahui bahwa nilai Qhitung 

A1B1-A2B1 = 7,18. Dari tabel 

Critical Values Of Q (Tukey) 

dengan α = 0,05, k = 4 dan n = 11 

diketahui nilai Qtabel (0,05; 4; 11) 

= 4,26. Karena nilai rata-rata 

A1B1 = 32,36 > A2B1 = 28,64 dan 

Qhitung A1B1-A2B1 = 7,18 > 

Qtabel = 4,26 atau H0 ditolak, 

maka dapat disimpulkan bahwa 

ada perbedaan hasil belajar 

matematika siswa yang diberi 

model pembelajaran ARCS dan 

yang  memiliki motivasi 

berprestasi tinggi dengan 

kelompok siswa yang diberi model 

pembelajaran ekspositori dan yang 

memiliki motivasi berprestasi 

tinggi. 

Perbedaan hasil belajar 

matematika antara kelompok siswa 

dengan motivasi berprestasi 

rendah, yang mengikuti model 

pembelajaran ARCS dengan 

kelompok siswa dengan motivasi 

berprestasi rendah yang mengikuti 

model pembelajaran ekspositori 

Berdasarkan hasil 

perhitungan, diketahui nilai rata-
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rata kelompok A1B2 sebesar 28,36 

dan A2B2 sebesar 28,9. 

Selanjutnya dari hasil analisis 

diketahui bahwa nilai Qhitung 

A1B2-A2B2 = -1,05. Dari tabel 

Critical Values Of Q (Tukey) 

dengan α = 0,05, k = 4 dan n = 11 

diketahui nilai Qtabel (0,05; 4; 11) 

= 4,26. Karena nilai rata-rata 

A1B2 ˂ A2B2 dan Qhitung A1B2-

A2B2 = -1,05 ˂ Qtabel = 4,26 atau 

H0 ditolak, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan 

hasil belajar matematika siswa 

yang diberi model pembelajaran 

ARCS dan yang  memiliki 

motivasi berprestasi rendah dengan 

kelompok siswa yang diberi model 

pembelajaran ekspositori dan yang 

memiliki motivasi berprestasi 

rendah. 

Berdasarkan hasil 

pengolahan data dan perhitungan 

yang telah dideskripsikan 

sebelumnya diperoleh bahwa 

terdapat perbedaan antara siswa 

yang diberi model pembelajaran 

ARCS dengan siswa yang diberi 

model pembelajaran ekspositori. 

Hasil yang didapat menunjukkan 

bahwa hasil belajar matematika 

pada siswa yang diberi model 

pembelajaran ARCS lebih tinggi 

daripada siswa yang diberi model 

pembelajaran ekspositori.  

Meskipun kedua model 

pembelajaran ini sama-sama 

memiliki pengaruh dalam hasil 

belajar matematika siswa, namun 

berdasarkan hasil penelitian, 

pembelajaran ARCS memberikan 

hasil yang lebih baik dalam 

kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan dibandingkan dengan 

pembelajaran ekspositori. 

Berdasarkan temuan yang 

diperoleh dari hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar matematika pada kelompok 

siswa yang diberi model 

pembelajaran ARCS lebih tinggi 

daripada kelompok siswa yang 

diberi model pembelajaran 

ekspositori. 

Interaksi mengandung 

pengertian bahwa adanya 

kerjasama antara dua variabel 

bebas dalam mempengaruhi 

variabel terikat. Signifikansi 

interaksi ini akan berpengaruh 

pada bentuk interaksi yang terjadi. 

Artinya pengaruh interaksi akan 

mempunyai makna penting jika 

dilakukan pengujian dari setiap 

tingkat perlakuan. 

Berdasarkan hasil 

pengolahan data dan perhitungan 

data yang telah dilakukan 

sebelumnya diperoleh bahwa ada 

pengaruh interaksi antara model 

pembelajaran dan motivasi 

berprestasi terhadap hasil belajar 

matematika. Hasil yang didapat 

menjelaskan bahwa kelompok 

siswa yang memiliki motivasi 

berprestasi tinggi dan diberi model 

pembelajaran ARCS, hasil belajar 

matematika yang diperoleh lebih 

tinggi daripada anak yang diberi 

model pembelajaran ekspositori. 

Pada kelompok siswa yang 

memiliki motivasi berprestasi 

rendah dan diberi model 

pembelajaran ARCS lebih rendah 
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dibandingkan model pembelajaran 

ekspositori. Hal ini menunjukkan 

bahwa pemilihan model 

pembelajaran yang sesuai dengan 

materi pembelajaran dan sesuai 

dengan karakterisrik siswa akan 

berpengaruh terhadap 

perkembangan kognitif siswa 

terutama pada perolehan hasil 

belajar matematika. Dari temuan 

yang diperoleh pada penelitian ini, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat 

interaksi antara model 

pembelajaran dan motivasi 

berprestasi  terhadap hasil belajar 

matematika. 

Berdasarkan hasil 

pengolahan dan perhitungan data 

yang dilakukan sebelumnya 

diperoleh bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar matematika 

pada kelompok siswa yang diberi 

model pembelajaran ARCS dan 

yang memiliki motivasi berprestasi 

tinggi dengan kelompok siswa 

yang diberi model pembelajaran 

ekspositori dan yang memiliki 

motivasi berprestasi tinggi. Hasil 

yang didapat menunjukkan bahwa 

hasil belajar matematika pada 

kelompok siswa yang diberi model 

pembelajaran ARCS dan yang 

memiliki motivasi berprestasi 

tinggi lebih tinggi dibandingkan 

kelompok siswa yang diberi model 

pembelajaran ekspositori dan yang 

memiliki motivasi berprestasi 

tinggi. 

Temuan penelitian ini 

menyatakan bahwa pada kelompok 

siswa yang memiliki motivasi 

berprestasi tinggi skor rata-rata 

hasil belajar matematika yang 

diberi model pembelajaran ARCS 

(32,36) lebih tinggi dibandingkan 

kelompok siswa yang diberi model 

pembelajaran ekspositori (28,63). 

Hal ini merupakan bukti empiris 

bahwa kombinasi perlakuan untuk 

siswa yang memiliki motivasi 

berprestasi tinggi dengan model 

pembelajaran ARCS lebih efektif 

dibandingkan dengan siswa yang 

memiliki motivasi berprestasi 

tinggi dengan model pembelajaran 

ekspositori. 

Berdasarkan hasil 

pengolahan dan perhitungan data 

yang dilakukan sebelumnya 

diperoleh bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar matematika 

pada kelompok siswa yang diberi 

model pembelajaran ARCS dan 

yang memiliki motivasi berprestasi 

rendah dengan kelompok siswa 

yang diberi model pembelajaran 

ekspositori dan yang memiliki 

motivasi berprestasi rendah. Hasil 

yang didapat menunjukkan bahwa 

hasil belajar matematika pada 

kelompok siswa yang diberi model 

pembelajaran ARCS dan yang 

memiliki motivasi berprestasi 

rendah lebih rendah dibandingkan 

kelompok siswa yang diberi model 

pembelajaran ekspositori dan yang 

memiliki motivasi berprestasi 

rendah. 

Fakta yang mendukung 

alasan tersebut adalah pencapain 

skor rata-rata hasil belajar 

matematika yang diberi model 

pembelajaran ARCS (28,36) lebih 

rendah dibandingkan kelompok 
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siswa yang diberi model 

pembelajaran ekspositori (28,90). 

Hal ini merupakan suatu bukti 

empiris bahwa perlakuan antara 

siswa yang diberi model 

pembelajaran ARCS tidak begitu 

efektif dibandingkan dengan siswa 

yang diberi model pembelajaran 

ekspositori pada kelompok siswa 

yang memiliki motivasi berprestasi 

rendah. 

Melihat pengaruh dari model 

pembelajaran dan motivasi 

berprestasi terhadap hasil belajar 

matematika siswa dapat dikaji dari 

landasan multidisipliner dan 

interdisipliner yang berkaitan 

dengan dengan variabel dan hasil 

penelitian, dalam hal ini adalah 

praktik, psikologi, sosiologi, 

moral, dan pedagogik. Dilihat dari 

sudut landasan praktis, landasan 

praktis diperlukan karena proses 

pembelajaran yang dilakukan 

diperlukan perencanaan. Landasan 

praktis akan mengatasi permasalah 

yang sering muncul dalam 

pembelajaran sekarang ini, yakni 

pembelajaran yang cenderung 

lebih bersifat lintas mata pelajaran 

(interdisipliner) sehingga perlu 

usaha untuk melakukan kolaboratif 

antara berbagai mata pelajaran 

untuk memecahkan masalah dalam 

proses belajar. Berdasakan hasil 

dari penelitian ini, guru sebelum 

melakukan proses belajar mengajar 

harus mempersiapkan semua 

perangkat pembelajaran agar 

proses belajar dapat berjalan 

dengan maksimal dan dapat 

mencapai tujuan yang ingin 

dicapai. 

Kajian dari landasan 

psikologis, psikologi adalah ilmu 

pengetahuan yang menyelidiki dan 

membahas tingkah laku terbuka 

dan tertutup pada manusia, baik 

selaku individu maupun kelompok, 

dalam hubungannya dengan 

lingkungan (Muhibbin Syah, 

2010:22). Dari hasil penelitian ini 

dapat dijelaskan dalam 

melaksanakan pembelajaran pada 

SD kelas awal harus dilandasi oleh 

psikologi sebagai acuan dalam 

menentukan apa dan bagaimana 

perilaku setiap siswa harus 

dikembangkan. Siswa adalah 

individu yang berada dalam proses 

perkembangan dan pertumbuhan. 

Pertumbuhan tersebut meliputi 

pertumbuhan dari tubuh (fisik) 

sedangkan untuk proses 

perkembangan seperti 

perkembangan intelektual, sosial, 

emosional dan moral. Pada 

dasarnya seorang siswa adalah 

individu yang memiliki berbagai 

kemampuan yang dimiliki dan 

harus diberi kesempatan untuk 

mengembangkan perkembangan 

tersebut. Kajian dari sudut 

sosiologi, Siti dan Sukardi yang 

dikutip Haryanto (2011:83) 

menjelaskan pengertian sosiologi 

sebagai ilmu yang mempelajari 

hubungan sosioal antara sesama 

manusia (individu dan individu), 

antara individu dan ide-ide sosial. 

Dengan penelitian ini yang 

mengangkat salah satu variabel 

yaitu motivasi berprestasi, disini 



PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN DAN MOTIVASI 

BERPRESTASI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA 

 

Jurnal Cakrawala PAUD  | 27 

terlihat peran sosial sangat penting 

dalam dalam kaitannya dengan 

motivasi ekstrinsik bagi siswa. 

Motivasi siswa akan berkembang 

baik jika ada stimulus dan 

penguatan dari orang-orang yang 

ada di sekitarnya. Salah satu 

landasan yang sangat penting yang 

berhubungan dengan penelitian ini 

adalah landasan pedagogik. 

Sadulloh (2010:2) mendefinisikan 

pedagogik merupakan ilmu yang 

mempelajari masalah membimbing 

anak kearah tujuan tertentu yaitu 

supaya anak mampu untuk 

membimbing tugas hidupnya. 

Berdasarkan hasil penelitian ini 

terlihat bahwa penerapan model 

pembelajaran yang tepat akan 

memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menyelesaikan tugas 

yang diberikan guru (mengaktifkan 

siswa dalam pembelajaran). Disini 

anak akan diberi kesempatan untuk 

melakukan hal-hal yang dapat 

menyelesaikan tugasnya seperti 

mengamati proses, mengeluarkan 

pendapat, melakukan 

penganalisasian, dan semua itu 

dapat mereka lakukan sendiri. 

Dengan proses yang demikian guru 

dapat menjadikan dirinya sebagai 

fasilitator bagi semua siswa dalam 

menyelesaikan tugasnya.  

Bagan 1  

Hubungan Multidisipliner dan 

Interdisipliner 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan diperoleh 

simpulan; (1) Hasil belajar 

matematika pada kelompok siswa 

yang diberi model pembelajaran 

ARCS lebih tinggi dibandingkan 

hasil belajar matematika pada 

kelompok siswa yang diberi model 

pembelajaran ekspositori, (2) 

Terdapat pengaruh interaksi antara 

model pembelajaran dan motivasi 

berprestasi terhadap hasil belajar 

matematika, (3) Hasil belajar 

matematika pada kelompok siswa 

yang memiliki motivasi berprestasi 

tinggi yang diberi model 

pembelajaran ARCS lebih tinggi 

dibandingkan kelompok siswa 

yang diberi model pembelajaran 

Ekspositori, (4) Hasil belajar 

matematika pada kelompok siswa 

yang memiliki motivasi berprestasi 

rendah yang diberi model 

pembelajaran ARCS lebih rendah 

dibandingkan kelompok siswa 

yang diberi model pembelajaran 

ekspositori. 
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