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ABSTRAK 

 

PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN  

INSIDE OUTSIDE CIRCLE (IOC) UNTUK  MENINGKATKAN 

MOTIVASI BELAJAR DITINJAU DARI  

GANDER PESERTA DIDIK 

 

Oleh 

Dwi Agustina 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya motivasi belajar 

peserta didik, dalam proses pembelajaran di kelas XI IPA SMAN 2 

Gedong Tataan. Oleh karna itu, penulis melakukan penelitian dengan 

tujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Inside 

Outside Circle untuk meningkatkan motivasi belajar ditinjau dari 

gander peserta didik. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kelas XI IPA 2 untuk kelas eksperimen dan XI IPA 4 untuk 

kelas kontrol, pengambilan sampel dengan teknik simple random 

sampling. Penelitian ini merupakan jenis penelitian quasi eksperimen 

dengan desain post test only control design, metode yang digunakan 

yaitu kuantitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

berupa, angket, dan dokumentasi. Uji hipotesis yang digunakan yaitu 

Uji T- Independent, dengan memperoleh nilai sig.0,003 > 0,005 maka 

sesuai dengan kriteria Uji T-Independent berarti H1 diterima, artinya 

model pembelajaran Inside Outside Circle (IOC) berpengaruh untuk 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Respon peserta didik 

terhadap pembelajaran model (IOC)  tergolong baik berdasarkan 

gander perempuan (35%) dan laki-laki (12,5% ). Peserta didik lebih 

tertarik belajar biologi dengan menggunakan model pembelajaran 

Inside Outside Circle (IOC). 

 

 

Kata Kunci:  Model Inside Outside Circle (IOC), Motivasi 

Belajar, Gander. 
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MOTTO 

 

ُ َرُءْوف ٌۢ  ِ َۗوّللّاه َوِمَن النَّاِس َمْن يَّْشِرْي نَْفَسهُ اْبتَِغۤاَء َمْرَضاِت ّللّاه

 بِاْلِعبَادِ 

Artinya “Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk 

mencari rida Allah. Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba(-Nya).” 

(Surah Al-Baqarah ayat 207) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Era globalisasi saat ini menuntut adanya sumber daya manusia 

yang berkualitas tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah 

satu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

tersebut yakni pendidikan. Pendidikan manusia dapat mencapai 

kemajuan diberbagai bidang yang pada akhirnya dapat menempatkan 

seseorang pada derajat yang lebih baik. 

      Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
1
 Di samping itu 

pendidikan akan membawa kepada derajat kemanusiaan dan 

kemuliaan, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam 

QS. Al-Mujadilah:11 

      Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. 

Al-Mujadilah: 11). 
2
 

                

                

                                                           
 1 Syelfia Dewimarni, „Kemampuan Komunikasi Dan Pemahaman Konsep 

Aljabar Linier Mahasiswa Universitas Putra INdonesia “YPTK” Padang‟, Al-Jabar: 

Jurnal Pendidikan Matematika, 8.1 (2017), h. 54. 

 2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah (Bogor: PT Sigma 

Examedia Arkanleema, 2007), h. 544. 
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     11. Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan. 

     Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa pendidikan sangat penting, 

baik didunia maupun untuk bekal diakhirat nanti. Allah SWT telah 

menjanjikan orang yang beriman dan berilmu akan mendapatkan 

kemuliaan. 

     Tujuan pendidikan sangat memerlukan adanya motivasi. Hasil 

akan menjadi optimal jika ada motivasi. Semakin tepat yang 

diberikan, maka akan semakin berhasil pula pencapaian tujuan 

pembelajaran tersebut. Jadi   motivasi   akan senantiasa  menentukan 

intensitas usaha belajar bagi peserta didik. Motivasi sebagai dorongan 

dan kekuatan dalam diri seseorang  untuk melakukan tujuan yang 

ingin dicapainya.
3
 Sesuai pendapat Menurut Barelson dan Steiner 

dalam koontz mendefinisikan motivasi sebagai suatu keadaan 

dalam diri seseorang (innerstate) yang mendorong mengaktifkan 

atau menggerakkan, dan yang mengarahkan atau menyalurkan 

perilaku ke arah tujuan.
4
 

     Dalam proses pembelajaran, motivasi sangat besar peranannya 

terhadap prestasi belajar. karena dengan adanya motivasi dapat 

                                                           
3 Hamzah B Uno, Teori Motivasi & Pengukurannya :Analisis  Di  bidang 

Pendidikan (Jakarta : Bumi Aksara, 2013) h. 8. 
4 Arko Pujadi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Mahasiswa: Studi Kasus Pada Fakultas Ekonomi Universitas Bunda Mulia,” Jurnal 

program studi manajemen, 41-42, https://journal.ubm.ac.id 
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menumbuhkan minat belajar siswa. Sesuai dengan Yuniarwati 

menjelaskan bahwa motivasi adalah dorongan yang terdapat dalam 

diri seseorang yang membangkitkan, mengelola, mempertahankan 

dan menyalurkan tingkah laku agar tujuannya dapat tercapai.
5
 

Pendapat lain Sartain (dalam Purwanto) mengatakan bahwa 

motivasi adalah suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu 

organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap suatu tujuan. 

Tujuan adalah yang membatasi atau menentukan tingkah laku 

organisme itu.
6
 

     Berdasarkan hasil wawancara dan observasi guru biologi kelas XI 

dan hasil observasi di SMA Negeri 2 Gedong Tataan, diketahui bahwa 

motivasi belajar siswa masih rendah dikarenakan proses pembelajaran 

biologi di kelas masih menggunakan metode ceramah, dimana 

komunikasi metode ceramah ini lebih banyak terjadi satu arah, maka 

kesempatan untuk mengontrol pemahaman peserta didik terhadap 

materi pembelajaran sangat terbatas.   

     Rendahnya motivasi siswa bisa juga dilihat dari tabel hasil angket 

motivasi belajar peserta didik kelas XI Ipa SMAN 2 Gedong Tataan 

tahun ajaran 2021/2022 berikut ini: 

Tabel 1.1 

Hasil Angket Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas XI IPA SMA 

N 2 Gedong Tataan Tahun Ajaran 2021/2022 

No Indikator Butir Soal Presentase Kriteria 

+(positif) -(negatif) (L) (P) 

1 Sikap 

terhadap 

belajar  

1,2 3,4,5 53,2% 57,2% (L) 

Kurang 

Baik & 

(P) 

Cukup 

2 Konsistensi 6,7,8 9,10 47,6 70,4% (L) 

                                                           
5 E Nita Prianti, “Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial Sisw Sma Negeri Wilayah Kabupaten Pandeglang-Banten, “ 

jurnal pendidika pancasila dan kewarganegaraan universitas banten jaya, vol 3 no 2 

2020 
6 Mar‟ atur Rafiqah, “Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar, 

“jurnal FKIP UNILA, 2013: 4 
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% Kurang 

Baik & 

(P) 

Cukup  

3 Kegigihan 

dalam belajar 

11,12,13 14,15 44,8 

% 

61,6% (L) 

Kurang 

Baik & 

(P) 

Cukup 

4 Achievement 

dalam belajar 

17,18,19 16,20 39,2 

% 

79,2% (L) Tidak 

Baik & 

(P) Baik 

(Sumber : Hasil Pra Penelitian di SMA Negeri 2 Gedong Tataan) 

     Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan hasil angket motivasi belajar 

peserta didik kelas XI SMA Negeri 2 Gedong Tataan dengan hasil 

yaitu indikator sikap terhadap belajar siswa laki-laki yaitu sebesar 53 

% dengan kategori kurang baik dan siswa perempuan yaitu sebesar 

57,2% dengan kategori cukup , indikator konsistensi siswa laki-laki 

yaitu sebesar 47,6% dengan kategori kurang baik sedangkan siswa 

perempuan yaitu sebesar 70,4% dengan kategori cukup, indikator 

kegigihan dalam belajar siswa laki-laki yaitu sebesar 44,8% dengan 

kategori kurang baik sedangkan siswa perempuan yaitu sebesar 61,6% 

dengan kategori cukup, indikator achievement dalam belajar siswa 

laki-laki yaitu sebesar 39,2% dengan kategori tidak baik sedangkan 

siswa perempuan yaitu sebesar 79,2% dengan kategori baik . 

Pemetaan hasil motivasi belajar peserta didik laki-laki SMA Negeri 2 

Gedong Tataan rata-rata kurang baik sedangkan siswa perempuan 

cukup.  

      Berdasarkan observasi awal dan hasil wawancara dengan guru 

mata pelajaran biologi menunjukkan bahwa siswa perempuan lebih 

antusias dan rajin dalam belajar dibandingkan siswa laki-laki. Selain 

itu, motivasi belajar siswa perempuan lebih besar dibandingkan siswa 

laki-laki dikarenakan umumnya anak laki-laki banyak menghabiskan 

waktu di luar ruangan. Ruangan luar yang tidak terstruktur membuat 

laki-laki tergantung pada ruang (lokasi) dari pada waktu. Anak laki-

laki lebih banyak menggunakan keterampilan visual bukan verbal, 
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sementara sekolah ialah lingkungan yang terstruktur berdasarkan 

jadwal, waktu fakta-fakta dan peraturan dalam pola tertentu serta 

menggunakan instruksi verbal. Oleh sebab itu lingkungan sekolah 

lebih nyaman bagi siswa perempuan hal ini yang menyebabkan 

perempuan lebih nyaman pada lingkungan sekolah sementara anak 

laki-laki merasa kurang nyaman hal ini yang berdampak pada 

motivasi belajar siswa di sekolah. Dalam penilaian motivasi belajar 

peserta didik, guru belum memiliki skala motivasi, sehingga penilaian 

motivasi belajar peserta didik dilakukan secara langsung saat kegiatan 

belajar mengajar sedang berlangsung.
7
  

Hoang mengatakan ada juga factor lain yaitu gander yang secara 

tidak langsung berpengaruh terhadap pembentukan sikap dan motivasi 

belajar siswa. Gander adalah segala sesuatu yang diasosiasikan 

dengan jenis kelamin individu, termasuk juga peran, tingkah laku, 

preferensi, dan atribut lainnyayang menerangkan kelaki-lakian atau 

kewanitaan. Di sekolah menengah, perbedaan jenis kelamin mulai 

nampak di dalam sikap yang dapat diamati bahwa siswa perempuan 

lebih bersikap positif terhadap pelajaran dibandingkan siswa laki-

laki.
8
 Menurut sugihartono gander adalah suatu pembeda peran, 

kedudukan, tanggung jawab, serta pembagian kerja antara laki-laki 

dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat, berdasarkan sifat 

perempuan dan laki-laki yang diyakini oleh masyarakat tersebut. 

Perbedaan gander disebabkan karena perbedaan perlakuan yang 

bersifat tetap yang diberikan pada laki-laki dan perempuan. 
9
 

      Berdasarkan permasalahan diatas maka guru memerlukan model 

pembelajaran yang dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Salah 

satu model pembelajaran yang diyakini dapat berpengaruh untuk 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik adalah model 

pembelajaran Inside Outside Circle (IOC). IOC merupakan salah satu 

model pembelajaran yang baik untuk digunakan pada pembelajaran 

IPA khususnya biologi. Karena melalui model pembelajaran ini dapat 

melatih siswa belajar mandiri dan belajar berbicara menyampaikan 

                                                           
7
 Miftahul Huda, Cooperative Learning, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2013), h. 145 
8 Hoang, Perkembangan anak jilid I, (Jakarta :PT. Erlangga, 1997) 
9
 Sugihartono, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: UNY Press, 2012) 
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informasi kepada orang lain. Selain itu juga dapat melatih kedisplinan 

dan ketertiban, menumbuhkan minat belajar kepada siswa agar 

bangkit pemikirannya untuk menyelesaikan tugas dari guru serta 

tujuan agar siswa dapat mencari penyelesaian materi yang dipelajari 

dan mendorong siswa untuk melakukan penemuan secara individu dan 

berkelompok dalam rangka memperjelas masalah sehingga dengan 

penggunaan model IOC minat dan keaktifan siswa untuk belajar akan 

tumbuh karena tidak mengalami kejenuhan.   

      Lingkaran dalam-lingkaran luar (inside outside circle)  

dikembangkan oleh Spencer Kagan.
10

 Model Pembelajaran Inside 

Outside Circle adalah salah satu model pembelajaran cooperative 

yang terdiri dari dua kelompok siswa yang berpasangan membentuk 

lingkaran. Lingkaran terdiri dari dua bagian, yaitu lingkaran luar dan 

lingkaran dalam. Dua siswa yang berpasangan dari lingkaran luar dan 

lingkaran dalam berbagi informasi. Pertukaran informasi ini bisa 

dilakukan oleh semua pasangan dalam waktuyang bersamaan, 

kemudian siswa yang berada di luar lingkaran diam ditempat, 

sementara siswa yang berada di lingkaran dalam bergeser satu atau 

dua langkah searah jarum jam.
11

 

      Menurut Suyatno, model pembelajaran Insisde Outside Circle 

memiliki struktur yang jelas, siswa juga dapat bekerja dengan sesama 

siswa dengan suasana gotong royong dan mempunyai banyak 

kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi
12

. Tujuan dari model pembelajaran Inside 

Outside Circle adalah melatih siswa belajar mandiri dan belajar 

berbicara menyampaikan informasi kepada orang lain, selain itu dapat 

melatih kedisplinan dan ketertiban, menumbuhkan minat belajar 

siswa, sehingga dengan penggunaan model Inside Outside Circle 

                                                           
10 Nur Rahmah,” Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Inside Outside 

Circle Dalam Pembelajaran Matematika, “ journal of islamic education management, 

vol 2 no 1 2017: 1-14 
11 Miftahul Huda, Cooperative Learning, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2013), h. 144 
12 Eliya Rustika, “Pengaruh Model Pembelajarn Inside Outside Circle 

Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas XI IPA SMA N 8 Lubuklinggau,” vol 2 

no 3 (jurnal ilmiah, 2017) 
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minat dan keaktifan siswa untuk belajar akan tumbuh karena tidak 

mengalami kejenuhan. 

 

      Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Siti Artina Anggraini 2019 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran IOC 

terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis, dimana siswa 

yang diterapkan model pembelajaran IOC memiliki pemahaman 

konsep yang lebih baik dibandingkan dengan yang diterapkan model 

pembelajaran konvensional.  

      Sedangkan penelitian ria resky safitri menunjukkan bahwa model 

pembelajaran IOC berpengaruh terhadap hasil belajar siswa terutama 

dalam kemampuan berbicara dimana sebelum menerapkan model 

pembelajaran IOC masih tergolong rendah setelah menerapkan model 

pembelajaran IOC tergolong tinggi.  

      Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Penggunaan Model 

Pembelajaran Inside Outside Circle (Ioc) Untuk Meningkatkan 

Motivasi Belajar Ditinjau Dari Gander Peserta Didik”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

      Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat 

diindentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Pembelajaran masih berpusat pada guru. 

2. Motivasi belajar peserta didik masih rendah pada mata pelajaran 

Biologi. 

3. Guru belum menerapkan model pembelajaran yang bervariasi 

salah satunya 

 model pembelajaran Inside Outside Circle (IOC). 

 

C. Batasan Masalah 

       Supaya penelitian ini dapat tertuju, terpusat dan tidak 

menyimpang dari pokok penelitian dan menghasilkan penelitian yang 

diinginkan, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini terpusat menggunakan model pembelajaran 

Inside Outside Circle (IOC)  
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2. Materi dari penelitian ini adalah Sistem Pencernaan Manusia. 

3. Penelitian ini hanya akan mengukur motivasi belajar peserta 

didik dibatasi dengan indikator Cucu Suhana  yaitu : sikap 

dalam belajar, kegigihan dalam belajar, konsistensi dalam 

belajar dan achievement dalam belajar. 

 

D. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang di uraikan, maka rumusan 

masalah penelitian dapat dirumuskan yaitu : “Apakah ada pengaruh 

model pembelajran Inside Outside Circle untuk meningkatkan 

motivasi belajar ditinjau dari gander peserta didik?” 

 

E.  Tujuan Penelitian 

       Adapun tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui pengaruh 

model pembelajaran Inside Outside Circle untuk meningkatkan 

motivasi belajar ditinjau dari gander peserta didik. 

 

F. Manfaat Penelitian 

      Manfaat penelitian diharapkan dalam kaitannya dengan penelitian 

ini adalah: 

1. Peserta didik 

Mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran dan mendapatkan pembelajaran yang 

tidak membosankan sehingga motivasi belajar peserta didik 

meningkat. 

2. Pendidik 

a. Sebagai bahan acuan dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan motivasi       

b. belajar peserta didik dan mengembangkan sikap afektif 

siswa. 

3. Sekolah 

a. Memberikan ide atau masukan sebagai acuan untuk 

menciptakan proses       

b. pembelajaran yang lebih kreatif dan berkualitas di sekolah 

tersebut.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Model Pembelajaran 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan sebuah perencanaan yang di 

gunakan untuk pedoman dalam proses pembelajaran di kelas. 

Model pembelajaran bagi pengajar atau guru dalam melakukan 

pembelajar memiliki fungsi sebagai pedoman.
13

 Model 

pembelajaran memiliki empat ciri-ciri khusus yang tidak di miliki 

oleh strategi pembelajaran, metode dan prosedur, ciri-ciri tersebut 

yaitu nasional teoritis logis yang di susun oleh para pengembang 

nya, dasar pemikiran tentang apa dan di mana peserta didik belajar, 

tingkah laku mengajar yang di perlukan akan model tersebut dapat 

di lakukan dengan baik, dan lingkungan belajar yang di perlukan 

untuk mencapai tujuan.  

2. Ciri-Ciri Model Pembelajaran 

Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Berdasarkan teori dari para ahli tertentu, misalnya, Herbert 

thelen dan  berdasarkan teori john dewey yang menyusun 

model penelitian kelompok, yang dibentuk untuk melatih 

kerja sama dalam kelompok.  

b.  Memiliki tujuan pendidikan tertentu. sebagai contoh, 

model berpikir induktif        

c. dibentuk untuk mengembangkan cara berpikir induktif. 

d. Dapat digunakan sebagai pedoman untuk mmemperbaiki 

kegiatan   belajar mengajar di kelas, misalnya untuk 

memperbaiki kreativitas dalam pelajaran mengarang 

menggunakan model synectic. 

e. Memiliki empat unsure yaitu : langkah-langkah 

pembelajaran, system sosial,prinsip reaksi dan sistem 

pendukung. 

                                                           
13 H. Darmadi. Pengembangan Model Metode Pembelajaran Dalam 

Dinamika Belajar Siswa. (Yogyakarta : cv budi utama, 2017), h. 42-43 
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f. Memiliki dampak dengan model pembelajaran yang 

digunakan  .dampaktersebut yaitu dampak pembeajaran 

merupakan hasil belajar yang dapat di ukur, dan dampak 

pengiring yang merupakan hasil belajar janka panjang 

g. Merancang persiapan mengajar dengan pedoman model 

yang digunakan.
14

 

Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang 

keseluruhannya  yang di sajikan secara khas oleh guru. terdapat 

empat unsure yang harus dimiliki dalam model pembelajaran 

yaitu : 

a. Sintak, yaitu langkah-langkah suatu pembelajaran yang 

harus dilakukan dalam pembelajaran yang berupa kegiatan 

guru dan peserta didik. 

b. Sistem sosial, yaitu peraturan yang di perlukan dan sistem 

yang   menunjukan peranan peserta didik dan guru.
15

 

c. Prinsip reaksi, yaitu reaksi yang diberikan kepada peserta 

didik berupa  

masukan apa yang dilakukan peserta didik. 

d. Sistem pendukung, yaitu syarat yang diperlukan agar 

model dapat digunakan. 

 

B.   Model Pembelajaran Inside Outside Circle (IOC) 

1. Pengertian Model Pembelajaran Inside Outside Circle 

(IOC) 

Strategi Inside-Outside Circle (IOC) atau disebut dengan 

lingkaran dalam lingkaran luar dikembangkan pertama kali 

oleh Spencer Kagan (1990) strategi ini memungkinkan siswa 

untuk saling berbagi informasi pada waktu yang bersamaan.
16

 

Pembelajaran dengan metode inside outside circle ini di awali 

dengan pembentukan kelompok. Metode inside outside circle 

                                                           
14 Rusman. Model-Model Pembelajaran. (Jakarta : rajagrafindo persada, 

2010), h.133 
15 Suci handayani. Model pembelajaran speaking tipe STAD yang 

interaktif(ponorogo.uwais inspirasi Indonesia.2019),h.8 
16 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran Dan Pembelajaran 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 246. 



11 

dapat diterapkan untuk beberapa mata pelajaran, seperti ilmu 

pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, agama, 

matematika, dan bahasa.
17

 Inside Outside Circle merupakan 

model pembelajaran dengan sistem lingkaran kecil dan 

lingkaran besar yang sangat diawali dengan pembentukan 

kelompok besar dalam kelas yang terdiri dari kelompok 

lingkaran dalam dan lingkaran luar.
18

  

2. Ciri-Ciri Model Pembelajaran Inside Outside Circle 

(IOC) 

Ciri-ciri Model Pembelajaran Inside Outside Circle 

Model pembelajaran inside outside circle mengedepankan 

aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga 

peserta didik tidak merasa bosan saat mengikuti pembelajaran. 

Adapun ciri-ciri model pembelajaran inside outside circle 

antara lain: adanya kelompok heterogen, adanya upaya belajar 

dalam setiap kelompok, adanya aturan kelompok, setiap 

anggota kelompok  harus bekerjasama dalam lingkaran besar 

dan lingkaran kecil, bertukar pikiran dan berbagi informasi, 

dan pencapaian tujuan.
19

 

3. Langkah-langkah / sintaks Model Pembelajaran IOC  

 Menurut  Kagan,  ada  lima  langkah utama  dalam  

penerapan model  IOC ini, yaitu:  

a. Langkah pertama, separuh kelas berdiri membentuk 

lingkaran kecil dan menghadap keluar. 

b. Langkah kedua, separuh kelas lainnya membentuk 

lingkaran di luar lingkaran pertama dan menghadap ke dalam. 

c. Langkah ketiga, kemudian dua siswa yang berpasangan dari 

lingkaran kecil dan besar berbagi informasi. Pertukaran 

                                                           
17 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori & Aplikasi Paikem 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 116. 
18 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013 

(Yogyakarta: Ruzz Media, 2014), h. 87. 
19 Prihastuti, Ketut Pudjawan, dan I Gede Raga, “Penerapan Model 

Kooperatif Tipe Inside Outside Circle Berbantuan Media Kartu Gambar Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Anak TK Cerdas Mandiri Denpasar,” Vol. 02 

No. 01.( e-Journal PG-PAUD Universitas Pendidikan Ganesha 2014): h. 5. 



12 

informasi ini bisa dilakukan oleh semua pasangan dalam 

waktu yang bersamaan.  

d. Langkah keempat, siswa yang berada di lingkaran kecil 

diam di tempat, sementara siswa yang berada di lingkaran 

besar bergeser satu atau dua langkah searah jarum jam, 

sehingga masing-masing siswa mendapatkan pasangan baru. 

e. Langkah terakhir, giliran siswa yang berada di lingkaran 

besar yang membagi informasi begitu pun seterusnya. 

Dalam pelaksanaan model pembelajaran ini, kemauan 

siswa untuk mengulang-ulang informasi yang dimilikinya 

kepada temannya menjadikan kerjasama ini sebagai bentuk 

pendekatan antar siswa. Pendekatan seperti ini tidak 

didapatkan bila metode mengajar guru hanya dengan ceramah 

semata. Dengan model inside outside circle ini semua siswa 

akan berperan sebagai informan, sehingga kesenjangan yang 

selama ini terjadi yang diakibatkan perbedaan siswa 

berdasarkan tingkat kecerdasan akan tidak terlalu tampak lagi. 

Dalam model inside outside circle ini membuat motivasi 

belajar siswa tumbuh karena merasa belajar bukan hal yang 

membosankan dan bisa dilakukan dengan saling bertukar 

informasi dengan teman sebaya seperti pada langkah ketiga 

penerapan model ini. Pada saat dua siswa yang berpasangan 

dari lingkaran kecil dan besar berbagi informasi itulah inti 

motivasi belajar mulai terbangun.  

4.   Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Inside 

Outside Circle  

 (IOC) 

 Kelebihan dan kekurangan yang akan diperoleh oleh guru 

dan siswa, yang menggunakan model Inside Outside Circle 

(IOC) dalam pembelajaran antara lain: 

a. Kelebihan 

1) Mendapatkan informasi yang berbeda pada saat 

yang bersamaan  

2) Lebih banyak ide yang dapat di munculkan 

peserta didik 
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3) Mampu mempengaruhi motivasi dan keaktifan  

peserta didik 

4) Membantu menambah rasapercaya diri peserta 

didik. 

5) Membantu menilai kemampuan diri sendiri  

6) Mengajak peserta didik untuk bisa berinteraksi 

sehingga siswa tidak cenderung pasif. 

7) Memicu siswa untuk berinteraksi sehingga 

peserta didik tidak cenderung pasif.  

b. Kelemahan 

1) Membutuhkan ruang kelas yang besar. 

2) Terlalu lama sehingga tidak konsentrasi dan 

disalah gunakan untuk bergurau. 

3) Rumit untuk dilakukan.
20

 

 Keunggulan dari IOC adalah adanya struktur yang 

jelas dan memungkinkan siswa untuk berbagai dengan 

pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur. 

5.   Kegunaan Model Pembelajaran IOC  

Model pembelajaran merupakan strategi yang digunakan 

oleh guru untuk meningkatkan motivasi belajar, sikap belajar 

dikalangan siswa, mampu berpikir kritis, memiliki 

keterampilan sosial, dan pencapaian hasil pembelajaran yang 

lebih optimal . Model pembelajaran terus mengalami 

perubahan dari model tradisional menuju model yang lebih 

modern. Model pembelajaran berfungsi untuk memberikan 

situasi pembelajaran yang tersusun rapi untuk memberikan 

suatu aktivitas kepada siswa guna mencapai tujuan 

pembelajaran, suasana belajar menyenangkan, menambah rasa 

percaya diri siswa, siswa juga dapat menilai sejauh mana 

kemampuan dirinya, banyak ide-ide yang muncul, terampil 

berbicara, dan di harapkan mampu mempenngaruhi keaktifan 

serta motivasi belajar peserta didik. Pengunaan model 

pembeljaran Inside Outside Circle dalam pembelajaran ini 

diharapkan mampu memberikan pencapaian optimal terhadap 

                                                           
20Ibid, h.88. 
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hasil belajar siswa dan mampu menghidupkan suasana kelas, 

dan kegiatan belajar-mengajar berjalan efektif, mampu 

membuat siswa aktif, membantu siswa untuk terampil 

berbicara, terampil dalam menggali kemampuan individu 

ataupun berkelompok.
21

 

1. Penerapan Model Pembelajaran Inside Outside Circle 

dalam  

 MataPelajaran Biologi  

Penerapan model pembelajaran Inside Outside Circle 

dalam mata pelajaran Biologi diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik. Karena pembelajaran yang 

monoton membuat peserta didik merasa bosan dan kurang 

berminat mengikuti pembelajaran. Terdapat dua hal yang 

perlu diperhatikan mengenai kelebihan dan kelemahan model 

inside outside circle. Kelebihan dari model pembelajaran 

Inside Outside Circle antara lain: peserta didik akan 

memperoleh bermacam-macam informasi dalam waktu yang 

sama, sedangkan kelemahan dari penerapan model adalah 

memerlukan ruang kelas yang luas, dan waktu yang lama 

sehingga seringkali digunakan peserta didik untuk bergurau. 

Model pembelajaran Inside Outside Circle disusun untuk 

meningkatkan partisipasi peserta didik, memfasilitasi peserta 

didik dengan pengalaman, sikap, kepemimpinan dan membuat 

keputusan dalam kelompok, dan memberi peluang pada 

peserta didik untuk berinteraksi serta belajar dengan peserta 

didik yang berbeda latar belakang. Jadi, dalam pembelajaran 

peserta didik akan berperan ganda, yaitu sebagai peserta didik 

sekaligus pendidik. Dengan berkolaborasi untuk mencapai 

tujuan bersama, tanpa disadari peserta didik akan 

mengembangkan keterampilan berhubungan dengan sesama 

manusia yang akan bermanfaat bagi kehidupan peserta didik 

saat berada diluar sekolah. Kenyataan ini secara perlahan 

dapat menumbuhkan motivasi belajar mereka tanpa mereka 

                                                           
21 Anita Lie, 2008, Cooperative Learning: Mempraktikkan Cooperative 

Learning di ruang Kelas, Jakarta: Grasindo 
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sadari karena merasa belajar bukan lagi hal yang sulit maka 

motivasi belajar pun akan ikut berkembang. 

Dalam mata pelajaran biologi model Inside Outside Circle 

digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik 

yang saat ini masih dianggap kurang. Dengan menerapkan 

model ini, pendidik sebagai fasilitator berperan mengarahkan 

dan memotivasi peserta didik dan peserta didik yang bersama 

anggota kelompoknya saling bertukar informasi yang telah 

didapatkannya. Di akhir kegiatan pembelajaran pendidik 

mengevaluasi serta meluruskan jika ada hal-hal yang kurang 

tepat, dan mengapresiasi kegiatan pada saat itu. 

 

C. Motivasi Belajar 

a.  Pengertian Motivasi Belajar 

  Motivasi merupakan istilah yang lebih umum untuk 

menunjuk pada seluruh proses gerakan, termasuk situasi yang 

mendorong, dorongan yang timbul dalam  diri individu, tingkah 

laku yang ditimbulkannya, dan tujuan atau akhir dari gerakan 

atau perbuatan. Motivasi adalah  perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya ”feeling”dan 

didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari 

pengertian tersebut, ada tiga hal penting yaitu:  

a.   Motivasi itu mengawali terjadinya energi pada setiap 

individu  manusia. 

b. Motivasi tersebut ditandai dengan munculnya rasa “feeling” 

atau afeksi  seseorang. 

c.  Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. 

d. Motivasi akan mengakibatkan terjadinya suatu perubahan 

energi yang ada pada diri manusia yang berkaitan dengan 

perasaan dan juga emosi yang mana kemudian dapat 

menentukan tingkah laku manusia, dorongan yang muncul 

itu karena adanya tujuan kebutuhan atau keinginan. 
22

 

                                                           
 22Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), h 23.  
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        Motivasi belajar merupakan kekuatan (Power motivation), 

daya pendorong (driving force, atau alat pembangun 

kesediaan dan keinginan yang kuat dalam diri pesrta didik 

untuk belajar secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan 

psikomotor. 
23

 

       Berdasarkan uraian diatas, bahwasannya dapat di 

simpulkan pengertian motivasi adalah suatu kekuatan atau 

sebuah daya dorong dari dalam diri individu yang membuat 

individu tersebut bergerak, terpacu dan bertindak untuk 

memenuhi kebutuhan sehingga akan mencapai tujuan yang 

diinginkan.  

bekerja. Belajar menyebabkan perubahan mental pada diri 

peserta didik. Bekerja  menghasilkan sesuatu yang 

bermanfaat bagi diri pelaku dan orang lain. Motivasi belajar 

dan motivasi bekerja merupakan penggerak kemajuan 

masyarakat.Fungsi motivasi belajar bagi peserta didik dan 

guru. Bagi peserta didik pentingnya motivasi belajar adalah 

sebagai berikut: 

a.  Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan hail 

akhir. 

b. Menginformasikan tentang kekuatan belajar, yang 

dibandingkan dengan teman sebaya. 

c.  Mengarahkan kegiatan belajar. 

d. Membesarkan semangat belajar. 

e.  Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan 

kemudian bekerja berkesinambungan. 
24

 

     Motivasi belajar juga sangat penting diketahui oleh guru. 

Pengetahuan dan pemahaman tentang motivasi belajar pada 

peserta didik bermanfaat bagi guru, manfaat itu sebagai 

berikut:  

                                                           
 23 Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran (Bandung: Refika Aditama, 

2014), h. 24 

 24 Cucu Suhana, Ibid, h. 24. 

b. Fungsi Motivasi 

       Perilaku yang terpenting bagi manusia adalah belajar dan 
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a. Membangkitkan, meningkatkan dan memelihara semangat 

peserta didik untuk   belajar sampai berhasil. 

b. Mengtahui dan memahami motivasi belajar peserta didik di 

kelas bermacam ragam, ada yang acuh tak acuh, ada yang 

memusatkan perhatian, ada yang bermain, dan ada yang 

bersmangat untuk belajar. 

c.  Meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu 

diantara bermacam-macam peran seperti sebagai penasihat, 

fasilitator, instruktur, teman diskusi, penyemangat, pemberi 

hadiah atau pendidik. 

d. Memberi peluang guru untuk kerja rekayasa pedagogis. 

Tugas seorang guru adalah membuat semua peserta didik 

belajar sampai berhasil. Tantangan profesionalnya justru 

terletak pada mengubah pesrta didik cerdas yang acuh tak 

acuh menjadi semangat belajar.
25

 

       Dapat diambil kesimpulan dari paparan di atas tentang 

pentingnya motivasi adalah suatu alat yang di gunakan untuk 

pendorong terjadinya perilaku belajar peserta didik, motivasi 

merupakan alat untuk memberikan direksi terhadap 

pencapaian tujuan pembelajaran dan motivasi merupakan 

alat untuk membangun sistem pembelajaran lebih bermakna. 

c. Jenis Motivasi 

a.Motivasi instrinsik adalah motivasi yang datangnya secara 

alamiah atau murni dari diri peserta didik itu sendiri sebagai 

wujud adanya kesadaran diri sendiri (self awareness) dari 

lubuk yang paling dalam. 

b. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datangnya 

disebabkan faktor-faktor di luar diri peserta didik seperti 

adanya pemberian nasihat dari gurunya, hadiah (reward), 

kompetisi sehat antar peserta didik, hukuman (finishment), 

dan sebagainya.
26

 

 

 

                                                           
 25 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta 

Cetakan ke-4, 2010), h. 84-86. 

 26 Cucu Suhana, Op cit, h. 24 
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d. Bentuk-Bentuk Motivasi 

  Suatu proses yang dengan sengaja diciptakan untuk 

kepentingan anak didik, agar anak didik senang dan bergairah 

belajar disebut dengan proses belajar mengajar. Guru berusaha 

menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan 

memanfaatkan semua potensi kelas yang ada. Suatu faktor yang 

mempunyai arti penting bagi seorang pendidik disebut dengan 

motivasi. Apalah artinya anak didik pergi ke sekolah tanpa 

motivasi untuk belajar.  

 Ada enam hal yang dapat dikerjakan oleh guru dalam usaha 

untuk membangkitkan gairah belajar anak didik yaitu: 

a.   Membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar. 

b.  Menjelaskan secara konkret kepada anak didik apa yang  

dapat dilakukan     pada akhir pengajaran. 

c.   Memberikan ganjaran terhadap prestasi yang dicapai anak  

didik sehingga dapat merangsang untuk mndapat prestasi 

yang lebih baik di kemudian hari.  

d. Membentuk kebiasaan yang baik. 

e.  Membantu kesulitan belajar anak didik secara individual 

maupun kelompok.  

f.   Menggunakan metode bervariasi.
27

 

 Ada beberapa bentuk motivasi yang dapat digunakan oleh guru 

guna untuk mempertahankan minat anak didik terhadap bahan 

pelajaran yang diberikan. Bentuk-bentuk motivasi yang di 

maksud adalah: 

a. Memberi angka 

Angka yang dimaksud adalah sebagai simbol atau nilai dari 

suatu hasil aktivitas belajar anak didik.  Angka merupakan alat 

motivas yang  sangat cukup memberikan sebuah rangsangan 

kepada anak didik untuk mempertahankan atau bahkan lebih 

meningkatnya prestasi mereka. 

 

 

                                                           
 27Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan  Zain, Strategi Belajar Mengajar 

(Jakarta: Rieneka Cipta, 2006),h. 148-149.  



19 

b. Hadiah 

Sesuatu yang diberikan kepada orang lain sebagai 

penghargaan atau kenang kenangan atau cendra mata disebut 

dengan hadiah. Pemberian biasa diterapkan di sekolah. Guru 

dapat memberikan hadiah pada anak didik yang berprestasi. 

Pemberian hadiah tidak mesti dilakukan pada waktu kenaikan 

kelas, tidak mesti hadiah tersebut diberikan ketika anak didik 

menerima buku raport dalam setiap catur wulan, tetapi dapat 

pula dilakukan pemberian hadiah dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

c. Pujian  

Alat motivasi yang positif disebut pujian. Setiap orang senang 

dipuji, baik tua atau muda, bahkan anak-anak pun senang 

dipuji atas sesuatu pekerjaan yang telah dikerjakannya dengan 

baik. Dalam kegiatan belajar mengajar pujian dapat 

dimanfaatkan sebagai alat motivasi. Pujian dapat berfungsi 

untuk mengarahkan kegiatan anak didik pada hal-hal yang 

menunjang tercapainya tujuan pengajaran. 

d. Gerakan Tubuh 

Gerakan tubuh merupakan suatu penguatan yang dapat 

membangkitkan gairah belajar anak didik, sehingga proses 

belajar mengajar lebih menyenangkan. Hal ini dapat terjadi 

karena interaksi yang terjadi antara guru dengan anak didik 

seiring untuk mencapai suatu tujuan pengajaran. Gerakan 

tubuh dapat meluruskan prilaku anak didik yang menyimpang 

dari tujuan pengajaran. 

e. Pemberian tugas 

Suatu pekerjaan yang menuntut pelaksanaan untuk 

diselesaikan disebut dengan tugas. Anak didik yang 

menyadari akan mendapatkan tugas dari guru setelah mereka 

menerima bahan pelajaran, akan memperhatikan penyampaian 

bahan pelajaran. Dalam hal itu mereka berusaha 

meningkatkan perhatian dengan konsentrasi terhadap 

penjelasan demi penjelasan yang disampaikan oleh guru.  

f. Memberi ulangan 
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Ulangan merupakan salah satu strategi yang penting dalam 

suatu pelajaran. Dalam kegiatan mengajar, ulangan dapat 

dimanfaatkan guru untuk membangkitkan perhatian anak 

didik terhadap bahan yang diberikan di kelas. 

g. Mengetahui hasil 

Suatu sifat yang sudah melekat dalam diri setiap orang disebut 

dengan rasa ingin mengetahui, jadi setiap orang ingin 

mengetahui sesuatu yang belom diketahuinya. Dengan cara 

apapun agar keinginannya dapat menjadi kenyataan atau 

terwujud hal itu untuk dapat mengetahui rasa ingin 

mengetahuinya. Anak didik merupakan manusia, maka 

didalam dirinya terdapat rasa ingin mengetahui sesuatu. Guru 

tidak boleh mematikan keinginan anak didik untuk 

mengetahui namun dapat memanfaatkannya untuk 

kepentingan pengajaran.  

h. Hukuman 

Reinforcement yang negatif sangat diperlukan dalam 

pendidikan   disebut dengan hukuman. Dalam hal ini hukuman 

yang dimaksud adalah hukuman yang mendidik. Karena 

hukuman yang mendidik inilah yang diperlukan dalam 

pendidikan. Yakni misalnya adanya kesalahan anak didik 

karena melanggar disiolin, hal ini dapat diberikan hukuman 

berupa sanksi seperti menyapu lantai, mencatat bahan 

pelajaran yang ketinggalan, atau apapun saja yang sifatnya 

mendidik.  
28

 

e. Ciri-Ciri Motivasi Belajar 

  Pada umumnya motivasi belajar memiliki beberapa indikator atau 

unsur  yang mempunyai peranan besar dalam keberhasilan 

seseorang dalam belajar. Indikator motivasi belajar tersebut 

menurut Uno dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil. 

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. 

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 

d. Adanya penghargaan dalam belajar. 

                                                           
28

 Ibid, h. 149-156 
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e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 

f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga 

memungkinkan seseorang pesesta didik dapat belajar 

dengan baik. 
29

 

Dari penjelasan mengenai ciri-ciri motivasi belajar yang 

dikemukakan beberapa pendapat, maka dapat diambil indikator 

atau ciri-ciri motivasi belajar yaitu tekun dalam menghadapi 

tugas, ulet dalam menghadapi kesulitan, senang dalam bekerja 

mandiri, percaya diri pada hal yang diyakini, senang dalam 

mencari dan memecahkan soal-soal, adanya hasrat dann 

keinginan untuk berhasil atau sukses, adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam kegiatan belajar, adanya kegiatan yang menarik 

dalam belajar (variasi dalam aktivitas belajar) dan lingkungan 

belajar yang kondusif. Adapun indikator motivasi belajar peserta 

didik yaitu sebagai berikut diantaranya: 

Tabel 2.1 

Indikator Motivasi Belajar 

Indikator Motivasi Belajar 

1. Tinggi rendahnya motivasi belajar peserta didik dapat diukur 

dari seberapa lama penggunaan waktu dalam belajar. 

2. Tinggi rendahnya motivasi belajar peserta didik dapat diukur 

dari kecenderungan perilakunya terhadap belajar apakah 

senang, ragu, atau tidak senaang. 

3. Tinggi rendahnya motivasi belajar peserta didik dapat diukur 

dari seberapa sering kegiatan belajar itu dilakukan. 

4. Tinggi rendahnya motivasi belajar peserta didik dapat diukur 

dari ketetapan dan kelekatan peserta didik terhadap pencapaian 

tujuan pembelajaran  

5. Tinggi rendahnya motivasi belajar peserta didik dapat diukur 

dari keuletan dan kemampuannya dalam mensiasati dan 

memecahkan soal 

6. Tinggi rendahnya motivasi belajar peserta didik dapat diukur 

dari kesetiaan dan berani mempertaruhkan biaya, tenaga, dan 

                                                           
 29 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannnya (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), h. 23 
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fikirannnya secara optimal.  

7. Tinggi rendahnya motivasi belajar peserta didik dapat diukur 

dari target belajar yang kreatif, inovatif, efektif dan 

menyenangkan. 

8. Tinggi rendahnya motivasi belajar peserta didik dapat diukur 

dari prestasi belajarnya.  

Sumber : Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran,  2014, 

h.24  
 

 

D. Jenis Kelamin (Gander) 

a.  Pengertian Jenis Kelamin 

      Dalam kamus besar bahasa Indonesia jenis berarti yang 

mempunyai ciri (sifat, keturunan, dan sebagainya).
30

 

Sedangkan kelamin adalah sifat jasmani atau rohani yang 

membedakan dua makhluk sebagai betina dan jantan atau 

wanita dan pria.
31

 Sehingga jenis kelamin dapat diartikan ciri 

atau sifat jasmani atau rohani yang membedakan dua makhluk 

sebagai betina dan jantan atau wanita dan pria. Sesuai dalam 

Al Qur‟an surat Al Hujurat ayat 13:
32

 

                   

                    

        

                                                           
30

 Pusat Bahasa Kemendiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), hlm.631. 

31 Pusat Bahasa Kemendiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.713. 

32 Depar temen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta:Syamil 

Quran,2009),hlm.517 
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Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan...( Al Hujurat ayat 

13).  

       Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan 

manusia dengan jenis kelamin yang berbeda yaitu berjenis 

kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan.  

       Gander menurut Narwoko dan Yuryanto adalah 

perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila 

dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gander merupakan suatu 

istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan 

antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Elliot dalam 

Pambudiono, dkk telah mengungkapkan beberapa perbedaan 

siswa ditinjau dari perbedaan gander. Perbedaan yang tampak 

jelas adalah perbedaan secara fisik. Anak laki-laki biasanya 

memiliki fisik yang lebih besar dan kuat meskipun hampir 

semua anak perempuan matang lebih cepat dari pada anak 

laki-laki. Anak laki-laki juga dinyatakan lebih unggul dalam 

hal keterampilan spesial dari pada anak perempuan. Meskipun 

demikian, anak laki-laki sering mengalami masalah dalam hal 

berbahasa, sehingga sehingga anak perempuan dinyatakan 

lebih unggul dalam hal kemampuan verbal.
33

 

b.  Gander Berdasarkan Struktur Otak 

       Laki-laki adalah manusia yang mempunyai zakar, kalau 

dewasa mempunyai jakun, dan ada yang berkumis, sedangkan 

perempuan adalah manusia yang menstruasi, hamil, 

melahirkan anak, dan menyusui. Definisi tersebut jika ditinjau 

secara biologis. Sedangkan secara sosiologis laki-laki dan 

perempuan dibedakan atas peran yang dijalani dalam 

lingkungan, tradisi dan budaya yang ada. Jenis kelamin 

memunculkan sejumlah perbedaan dalam beberapa aspek 

seperti pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan 

kemampuan berbicara. 

                                                           
33 Wahyudi, penerapan model direct instruction terhadap hasil belajar 

fisika materi pengukuran ditinjau dari gander pada siswa. (IKIP PGRI Pontianak 

2005), hal.19-20. 
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       Otak perempuan lebih bnyak mengandung serotonin yang 

membuatnya bersikap tenang. Selain itu otak perempuan juga 

memiliki oksitosin, yaitu zat yang mengikat manusia dengan 

manusia lain. Dua hal tersebut yang mempengaruhi 

kecenderungan biologis otak pria untuk tidak bertindak lebih 

dahulu ketimbang bicara.
34

 

        Perbedaan mendasar otak antar kedua jenis kelamin 

tersebut adalah:  

a. Perbedaan Spasial  

    Pada laki-laki, otak cenderung berkembang dan memiliki 

spasial yang kompleks, seperti kemampuan perancangan 

mekanis, pengukuran penentuan arah abstraksi, dan 

manipulasi benda-benda fisik. 

b. Perbedaan verbal  

Daerah korteks otak pria, lebih banyak tersedot untuk 

melakukan fungsi-fungsi spasial dan cenderung memberi 

porsi sedikit pada daerah korteksnya untuk memproduksi 

dan mengunakan kata-kata. Kumpulan saraf yang 

menghubungkan otak kiri-kanan atau corpus collosum 

otak laki-laki lebih kecil seperempat ketimbang otak 

perempuan. Bila otak laki-laki hanya menggunakan 

belahan otak kanan, otak perempuan bisa memaksimalkan 

keduanya. Itulah mengapa perempuan lebih banyak bicara 

daripada laki-laki. Dalam sebuah penelitian disebutkan, 

perempuan menggunakan sekitar 20.000 kata per hari, 

sementara pria hanya 7.000 kata per hari. 

c. Perbedaan bahan kimia  

Otak perempuan lebih banyak mengandung serotonin 

yang membuatnya bersikap tenang. Selain itu otak 

perempuan juga memiliki oksitosin, yaitu zat yang 

mengikat manusia dengan manusia lain. Dua hal tersebut 

yang mempengaruhi kecenderungan biologis otak pria 

untuk tidak bertindak lebih dahulu ketimbang bicara. 

                                                           
34 Moch. Masykur dan Abdul Halim Fathani, Mathematical Intelligence: 

cara cerdas melatih otak dan menaggulangi kesulitan belajar, (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2008), cet.2, hlm. 118. 
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d. Memori lebih kecil  

Pusat memori (hippocampus) pada otak perempuan lebih 

besar daripada otak pria. Sehingga laki-laki lebih sering 

lupa dari pada perempuan. Sehingga laki 

laki lebih sering lupa daripada perempuan. Perbedaan otak 

laki-laki dan perempuan tentu akan berdampak dalam 

kemampuan pembelajaran.
35

 

c.  Aspek Perkembangan Identitas Gander 

      Aspek perkembangan identitas gander diawali dengan 

determinan genetik jenis kelamin pada saat konsepsi, setiap 

orang mengalami perkembangan melalui serangkaian tahap 

perkembangan untuk belajar dari diri sendiri danb 

luingkungan sebagai laki-laki atau perempuan. Serta 

menginternalisasikan identitas gander sebagai bagian konsep 

diri, dan memperoleh hal-hal yang disetujui oleh stereotip 

gander budaya dan akhirnya mengadopsi sebuah peran gander 

yang sesuai dan tidak sesuai stereotip gander dari lingkungan. 

Berikut tahap aspek perkembangan gander pada diri setiap 

individu. 

a. Remaja Dan Dewasa 

Identitas gander telah tercapai dengan mantap dan 

stereotip sudah si   pahami dengan baik. Individu dapat 

mengidentifikasi diri dengan stereotip gander yang 

berhungan dengan jenis kelaminnya atau tidak sehingga 

seseorang dapat mengadopsi stereotip yang berhungan 

dengan jenis kelaminnya, stereotip lawan jenis, kedua 

jenis kelamin, atau tidak sama sekali. 

b. Masa Kanak-Kanak Akhir 

 Identitas jenis kelamin menjadi sangat jelas, dan identitas 

gander berkembang sebagai bagian dari konsep diri. 

Anak juga belajar apa yang secara budaya disebut 

karakteristik gander yang “pantas” dan “tidak pantas”. 

Pada usia lima tahun, stereotip gander mulai muncul. 

c. Usia 2 Sampai 4 Tahun 

                                                           
35 Ibid 
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Anak belajar kategori sosial pada laki-laki dan 

perempuan dan memberi label diri dan orang lain sebagai 

anak-anak laki-laki atau anak perempuan, walaupun 

dengan pemahaman yang terbatas dari makna yang 

sebenarnya. 

d.  Teori Perkembangan Gander 

      Teori perkembangan gander terbagi menjadi tiga tipe: 

a. Teori Psikoanalitik 

     Freud menyatakan bahwa peran jenis kelamin anak 

ditentukan pada fase falik. Rasa takut terhadap kastrasi 

memotivasi anak untuk mengidentifikasi orang tua yang 

memiliki jenis kelamin sama. Sigmund freud 

mengemukakan bahwa anak akan mengikuti atau 

mengidentifikasi orang tua yang sesuai dengan jenis 

kelaminnya. Mereka mengadopsi peran gander dan bertindak 

sama seperti ibu atau ayah karena dua alasan. Pertama freud 

percaya bahwa anak-anak takut dengan orang tua mereka. 

Salah satu cara untuk menghindari masalah dengan orang 

tua sesama jenis adalah untuk mengadopsi perilaku orang 

tua tersebut. Alasan kedua, mereka mengadopsi identitas 

gander dari orang tua sesama jenis untuk menarik perhatian 

orang tua dengan jenis kelamin yang lain. 
36

 

b. Teori Environmental 

      Menjelaskan bahwa perkembangan jenis kelamin 

bergantung pada teori pembelajaran. Tiga elemen yang 

dibutuhkan dalam proses pembelajaran adalah stimulus, 

respons terhap stimulus, dan perilaku terhadap stimulus 

tersebut. Dukungan akan memperkuat sebuah perilaku 

sedangkan hukuman akan memperlemah perialku. Teori 

pembelajaran menganggap suatu organisme adalah pasif dan 

memperluas pengetahuan perilakunya berdasarkan 

pengalaman. Peran lingkungan adalah sebagai pemberi 

bentuk perilaku tersebut. Menurut teori ini, anak belajar 

                                                           
36

 Steffi Kurniawan dan Meliana Imelda, Gangguan Identifikasi Jenis Kelamin, 

DK-210/VOL.40.11. 2013 
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mengidentifikasi jenis kelamin mereka berdasarkan reaksi 

orang sekitar mereka terhadap perilaku si anak. 

c. Teori Kognitif 

      Mengklaim bahwa perkembangan jenis kelamin dibentuk 

oleh kemampuan kognitif anak, ketertarikan, dan 

karakteristik personal lainnya. Liben membagi teori kognitif 

menjadi dua, kognitif-lingkungan dan developmental-

constructivisit. Pendekatan secara kognitif-lingkungan 

dilakukan dengan cara meningkatkan interaksi antara 

lingkungan dan karakteristik personal. Pada teori 

developmental-constructivisit, seorang aktif mencari, 

mengatur, dan menggunakan informasi yang dimiliki dalam 

kehidupan sosial mereka. Teori perkembangan kognitif 

diambil dari studi piaget tentang perkembangan kognitif 

yang menunjukkan bahwa kognitif adalah hasil proses 

dorongan pengembangan diri dan tidak semata-mata hanya 

berasal dari lingkungan. 

 

E. Penelitian Relevan 

Penelitian relavan dilakukan dengan maksud untuk 

menghindari duplikasi pada penemuan penelitian. Penelitian itu 

anatara lain penelitian yang dilakukan oleh: 
a. Siti Artina Anggraini Pengaruh Model Inside Outside Circle 

(IOC) Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

Ditinjau Dari Motivasi Belajar Siswa. Kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah terdapat pengaruh kemampuan 

pemahaman konsep matematis, dimana siswa yang diterapkan 

model pembelajaran IOC memiliki kemampuan pemahaman 

konsep lebih baik dibandingkan dengan siswa yang diterapkan 

model pembelajaran konvensional. 
37 

b. Yulinar Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Mata 

Pelajaran Matematika Melalui Model Pembelajaran Inside 
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Outside circle Pada Siswa Kelas VI.B SDN 09 Pasaman. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

inside outside circle dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam matapelajaran matematika sub menentukan akar 

pangkat tiga suatu bilangan kubik di SDN 09 Pasamanan. 

Hasil belajar siswa di siklus I dan siklus II mengalami 

peningkatan. Hasil belajar siswa pada siklus I adalah 65 

(cukup) meningkat menjadi 90,37 (baik) pada siklus II dengan 

peningkatan sebesar 25,37%. 
38

 

 Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh 

banyak peneliti, maka pada penelitian ini penulis akan meneliti 

pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Inside 

Outside Circle (Ioc) untuk meningkatkan motivasi belajar ditinjau 

dari gander peserta didik. 

 

F. Kerangka Berfikir 

 Hakikat pembelajaran biologi adalah belajarnya peserta didik 

bukannya pendidik.   Biologi adalah pelajaran yang dianggap sulit 

karena banyak hafalan.. Proses pembelajaran yang masih rendah 

berpusat pada guru sehinga pembelajaran harus disusun 

sedemikian rupa diantaranya yaitu pemilihan model pembelajaran 

yang dapat membuat peserta didik menjadi aktif dan membuat 

mereka memahami pelajaran dengan baik. salah satu alternative 

model pembelajaran yang dipilih adalah model pembelajaran 

inside outside circle (IOC). Dalam model ini diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 
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Gambar 2.1 

Diagram Kerangka Berfikir 

 

 

G. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pernyataan. oleh karena itu penulis mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

1.  Hipotesis Penelitian  

Hipotesis penelitian adalah jawaban semementara terhadap 

suatu masalah yang akan dicari solusi pemecahannya melalui 

penelitian. Hipotesis penelitian ini adalah Terdapat pengaruh 

menggunakan model pembelajaran Inside Outside Circle untuk 

meningkatkan motivasi belajar ditinjau dari gander peserta didik. 

2.  Hipotesis Statistika  

 Hipotesis dalam statistik penelitian ini adalah: 

a. Ho: μ0=μ1 (Tidak Terdapat pengaruh menggunakan model 

pembelajaran Inside Outside Circle untuk meningkatkan 

motivasi belajar ditinjau dari gander peserta didik). 

b. H1: μ0≠μ1 (Terdapat pengaruh menggunakan model 

pembelajaran Inside Outside Circle untuk meningkatkan 

motivasi belajar ditinjau dari gander peserta didik). 
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