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ABSTRAK 

 
Penelitian tindakan kelas ini dilatar belakangi oleh rendahnya keaktifan dan hasil 

belajar siswa kelas III SDN 1 Bagik Polak Barat khususnya dalam pelajaran PKn. Rumusan 
masalah penelitian ini yaitu bagaimanakah penerapan metode Inside Outside Circle dalam 
upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas III SDN 1 Bagik Polak Barat 
Tahun Pelajaran 2015/2016 pada mata pelajaran PKn. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas III SDN 1 Bagik Polak Barat Tahun 
Pelajaran 2015/2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilakukan dalam 2 siklus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan guru telah melaksanakan 
pembelajaran sesuai dengan RPP yang disusun serta adanya peningkatan aktivitas belajar 
siswa tiap siklusnya. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari aktivitas siswa pada siklus II 
yang meningkat dibandingkan siklus I. Pada siklus I aktivitas siswa berkategori cukup aktif 
dan pada siklus II meningkat dengan berkategori aktif. Hasil belajar siswa juga mengalami 
peningkatan dari siklus 1 dengan ketuntasan klasikal sebesar 66,67% yang meningkat pada 
siklus II dengan ketuntasan klasikal sebesar 86,67%. Kesimpulan penelitian menunjukkan 
bahwa penerapan metode Inside Outside Circle yang optimal dapat meningkatkan aktivitas 
dan hasil belajar PKn siswa kelas III SDN 1 Bagik Polak Barat tahun pelajaran 2015/2016.  

 
 
 
Kata-kata Kunci: Aktivitas, Hasil Belajar, Metode Inside Outside Circle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMPROVEMENT ACTIVITIES AND LEARNING OUTCOMES PKN 
USING INSIDE OUTSIDE CIRCLE 

CLASS III SDN 1 BAGIK POLAK BARAT 
LESSON YEAR 2015/2016 

 
ABSTRACT 

 Classroom action research was motivated by the low activity and learning outcomes 
third grade students at SDN 1 Bagik Polak Barat, especially in Civics. The problems of this 
research is how the application of the method Inside Outside Circle in order to increase 
activity and learning outcomes third grade students at SDN 1 Bagik Polak Barat in the 
academic year 2015/2016 on subjects Civics. The purpose of this research is to improve the 
activity and learning outcomes third grade students at SDN 1 Bagik Polak Barat in academic 
year 2015/2016. This research is a classroom action research (CAR) conducted in two cycles.  
The results of this study indicate           teachers have implemented learning according to the 
RPP are prepared as well as the improvement of student learning activities each cycle. Such 
improvements can be seen from the activity of students in the second cycle increased 
compared to the cycle I. In the first cycle of student activity categorized quite active and the 
second cycle increased with the active category. Learning outcomes of students also 
increased from cycle 1 with a classical completeness 66.67% increased in the second cycle 
with classical completeness of 86.67%. Conclusion The study shows that the application of 
the method of optimal Inside Outside Circle can increase activity and learning outcomes 
Civics third grade students of SDN 1 Bagik Polak Barat 2015/2016 school year. 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) tidak hanya bertujuan untuk membentuk 

peserta didik yang cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara mental, spiritual, 

dan social. Bahkan yang paling penting untuk dikembangkan adalah pembentukan 

kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial peserta didik. Inilah yang justru menjadi 

tujuan utama PKn dibelajarkan. Dengan kata lain pembelajaran PKn harus lebih 

difokuskan pada penanaman nilai-nilai dan moral peserta didik untuk membentuk 

karakter dan kepribadian mereka. Oleh sebab itu, muatan kurikulum PKn berisi nilai-

nilai moral yang harus ditanamkan dalam diri peserta didik pada setiap jenjang 

pendidikan yang ada. Tetapi, sering kali PKn dianggap sebagai pelajaran yang kurang 

penting, bahkan sebagian anak mengacuhkannya. Hal ini dikarenakan proses 

pembelajaran pada sekolah-sekolah masih sangat konfensional.   

Berdasarkan pengamatan peneliti, sejumlah fakta yang dapat dilihat pada saat 

proses pembelajaran berlangsung di kelas III.A SDN 1 Bagik Polak Barat, menunjukkan 

bahwa mata pelajaran PKn sampai saat ini kurang berhasil untuk meningkatkan minat 

belajar, dan aktivitas belajar siswa 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalah 

sebagai berikut : Bagaimanakah penerapan Metode Inside Outside Circle untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar PKN pada siswa kelas III.A SDN 1 Bagik Polak 

Barat Tahun Pelajaran 2015/2016? 

Ditinjau dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, masalah yang terjadi 

adalah rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN. Dengan demikian, perlu 

diadakan penyelesaian terhadap masalah tersebut. Adapun cara pemecahan masalah yang 

dirancang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 



a. Guru mempersiapkan instrument pembelajaran dan alat bantu pembelajaran 

untuk menerapkan metode inside outside circle. 

b. Menyusun RPP dengan menerapkan metode Inside – Outside Circle, yang 

dirancang dengan langkah – langkah sebagai berikut : 

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran. 

2) Membentuk kelompok. 

3) Memberi tugas masing – masing. 

4) Separuh kelas lainnya membentuk lingkaran dalam dan menghadap keluar, 

separuh kelas lainnya membentuk lingkaran di luar lingkaran pertama dan 

menghadap ke dalam. 

5)  Kemudian dua siswa yang berpasangan dari lingkaran dalam luar dan lingkaran 

luar berbagi informasi. Pertukaran informasi ini bisa dilakukan oleh semua 

pasangan dalam waktu yang bersamaan. 

6) Siswa yang berada di lingkaran dalam diam di tempat, sementara siswa yang 

berada di lingkaran luar bergeser satu atau dua langkah searah jarum jam, 

sehingga masing – masing siswa mendapatkan pasangan baru. 

7) Giliran siswa yang berada di lingkaran luar yang membagi informasi, 

demikian seterusnya sampai kembali lagi kepasangan yang pertama. 

8) Kembali ke kelompok dan mendiskusikan informasi yang diperoleh dari 

kegiatan lingkaran individu. 

9) Membentuk lingkaran kelompok.  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

PKN pada siswa kelas III.A SDN 1 Bagik Polak Barat Tahun Pelajaran 2015/2016 

dengan menggunakan Metode Inside Outside Circle dalam proses pembelajaran.   



 Manfaat penelitian ini adalah: Menambah wawasan mengenai media pembelajaran 

yang baik bagi siswa; dapat membangkitkan motivasi, konsentrasi, meningkatkan mutu, 

isi, masukan proses dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah,; mendapatkan 

pengalaman langsung bagaimana cara memecahkan salah satu masalah pendidikan. 

B. KAJIAN PUSTAKA 

Inside Outside Circle adalah metode pembelajaran dengan system lingkaran kecil 

dan lingkaran besar. dimana siswa saling berbagi informasi pada saat yang bersamaan 

dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur. Maksudnya adalah separuh 

dari sejumlah siswa membentuk lingkaran kecil menghadap ke luar, separuhnya lagi 

membentuk lingkaran besar menghadap ke dalam, siswa yang berhadapan saling berbagi 

informasi secara bersamaan. Siswa yang berada di lingkaran luar berputar kemudian 

berbagi informasi kepada teman (baru) di depannya, dan seterusnya sampai menemukan 

teman yang berhadapan pertama baru perputaran dihentikan. Bahan pelajaran yang cocok 

digunakan metode ini adalah bahan pelajaran yang membutuhkan pertukaran pikiran dan 

informasi antara siswa. 

Adapun penelitian yangrelevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Martayadi 

2015 dengan judul penelitian “Penerapan metode Inside Outside Circle (Lingkaran 

Dalam Lingkaran Luar) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IIIB 

Semester II SDN 1 Ombe Baru Tahun Pelajaran2014/2015”.   Hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan nilai rata-rata yakni 66,25 pada siklus 1 dengan presentase 

ketuntasan klasikal 70,83% meningkat menjadi 74,79 pada siklus II dengan presentase 

ketuntasan klasikal 87,50%. 

Model pembelajaran yang digunakan guru dalam mengajar sangat menentukan 

kualitas hasil pembelajaran. Guru seharusnya memperhatikan model serta metode 

pembelajaran yang cocok untuk digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran. 



Sejauh ini guru menggunakan metode pembelajaran yang cenderung memberikan 

informasi searah sehingga peran guru jauh lebih dominan dari pada siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Hal ini akan berdampak pada kurangnya partisipasi dan keaktifan siswa 

sehingga dalam kegiatan belajar siswa menjadi kurang optimal karena interaksi belajar 

hanya terbatas pada mendengarkan penjelasan guru, mencatat dan frekuensi bertanya 

kepada guru sangat kurang. Hal ini mengakibatkan prestasi belajar siswa pada pelajaran 

PKn menjadi tidak optimal.  

Oleh karena itu metode inside outside circle menjadi salah satu alternatif yang 

akan digunakan dalam upaya meningkatkan pemahaman konsep materi pembelajaran. 

Metode inside outside circle merupakan sebuah metode yang menitik beratkan pada 

kemampuan siswa yang untuk belajar bekerja sama dan mengembangkan potensi yang 

ada dalam dirinya. Metode Inside Outside Circle member kesempatan kepada siswa 

untuk mengolah informasi dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi (Suprijono, 

2009).  

Metode ini menuntut siswa untuk berperan aktif dan semangat dalam 

pembelajaran sehingga berdampak pada aktivitas dan hasil belajar yang 

meningkatkan.  

Hipotesis adalah dugaan atau  jawaban yang bersifat sementara terhadap suatu 

rumusan masalah penelitian.  Maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini 

adalah  “Jika metode Inside Outside Circle diterapkan dengan optimal maka dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas III.A SDN 1 Bagik Polak Barat 

tahun pelajaran 2015/2016 pada mata pelajaran PKn”.  

 

 

 



C. METODELOGI PENELITIAN 

1. Tempat penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Bagik Polak Barat yang berlokasi di 

Jalan Gunung Pengsong, Kecamatan Labuapi,  Kabupaten Lombok Barat. 

2. Waktu penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan maret-mei semester genap tahun 

pelajaran 2015/2016.  

Subjek dan Obserber Penelitian 

1. Subjek Penelitian: siswa kelas III SDN 1 Bagik Polak tahun ajaran 2015/2016. 

2. Observer Penelitian: observer dalam penelitian ini ada dua orang, yakni guru kelas 

III SDN 1 Bagik Polak dan Cahya Sopariana selaku teman peneliti. 

 

Faktor yang Diteliti 

1. Faktor Guru: Faktor guru yang diteliti adalah kegiatan guru dalam melakukan  

proses pembelajaran di kelas dengan  menggunakan metode Inside Outside Circle 

2. Faktor Siswa:  Faktor siswa yang diteliti yaitu dengan melihat peningkatan aktivitas 

dan hasil belajar siswa pada bidang studi PKn kelas III/A setelah diterapkannya 

Metode Inside Outside Circle dalam proses pembelajaran 

Variabel Penelitian 

  Dalam penelitian ini yang menjadi variabel tindakan yaitu penerapan metode 

Inside Outside Circle, dan yang menjadi variabel harapan yaitu meningkatnya aktivitas 

dan hasil belajar siswa kelas III.A SDN 1 Bagik Polak Barat. 

1. Definisi Operasional Variabel Harapan 

a. Aktivitas belajar  

 Aktivitas belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala kegiatan 

yang dilakukan oleh guru maupun siswa kelas III.A semester II di SDN 1 Bagik 

Polak Barat pada saat mengikuti pelajaran PKn dengan menggunakan Metode 



Inside Outside Circle yang akan diamati oleh observer dengan menggunakan 

lembar observasi.   

b. Hasil belajar  

 Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai evaluasi hasil 

belajar yang diperoleh siswa setelah mengalami proses pembelajaran dengan 

menggunakan Metode Inside Outside Circle pada mata pelajaran PKn. 

2. Definisi Operasional Variabel Tindakan 

 Penerapan metode Inside Outside Circle yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah proses pembelajaran yang mengaktifkan siswa pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, dengan cara pembentukan kelompok besar dan kelompok kecil yang 

berbentuk lingkaran (lingkaran luar dan lingkaran dalam). Kelompok lingkaran 

dalam berdiri menghadap luar dan kelompok lingkaran luar menghadap dalam. 

Setelah itu, guru memberikan  kepada masing-masing kelompok ringkasan materi 

yang berdasarkan indicator. Selanjutnya, siswa disuruh untuk memahami materi 

yang didapatkan dan menjelaskan kepada pasangannya secara bergiliran. Kegiatan 

ini dihentikan sampai menemukan kembali pasangan yang pertama.  

Rancangan dan Langkah-Langkah Penelitian 

1. Rancangan Penelitian: menyiapkan RPP, melaksanakan langkah-langkah penelitian, 

menerapkan metode Inside Outside Circle  pada keterampilan siswa di kelas yang 

bersangkutan yaitu kelas III SDN 1 Bagik Polak, menguji peserta didik dengan cara 

memberikannya tes evaluasi. 

2. Langkah-Langkah Penelitian.: Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus I 

terdiri dari 2 kali pertemuan dan siklus  II juga terdiri dari 2 kali pertemuan.  

Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:  Tes, Observasi, 

dokumentasi 

 

 



Instrumen Pengumpulan Data 

 Instrumen  untuk mengukur hasil belajar siswa adalah melalui tes pilihan   ganda dan 

esay. 

Data yang terkumpul untuk dianalisis dalam penelitian ini meliputi data aktivitas dan 

hasil belajar siswa. Data tentang hasil belajar siswa diambil dari hasil tes, dan aktifitas 

belajar diperoleh dengan menggunakan observasi. Data tersebut dapat dianalisis dengan 

menggunakan analisis deskriptif. 

Teknik Analisis Data 

1. Data Aktivitas Siswa 

Data aktivita siswa dianalisis dengan cara berikut: 

a. Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMi) 

  Skor Maksimal Ideal yaitu skor yang mungkin dicapai apabila semua item 

dapat dicapai. Adapun banyaknya indikator 5 dan masing-masing indikator 

memiliki deskriptor 3. Setiap indikator skor maksimalnya 4.  

  Skor Maksimal Ideal (SMi)= 5 x 3 x 4= 60; dan 

Skor minimal seluruh indikator = 5 x 1 = 5  

b. Menentukan Mean Ideal (Mi) dan Standar Devisi Ideal (SDi) 

Digunakan rumus berikut: 

 Mi = 1

2 
  x SMi 

     =1

2 
   x 60 

     = 30 

      SDi = 1

3 
   x Mi 

    =  1

3 
  x 30 

      = 10 



Keterangan: 

Mi = Mean ideal (angka rata-rata ideal) 

SMi=Skor maksimal ideal   

(Sumber: Nurkancana, 1990) 

 

c. Menentukan Kriteria Aktivitas Siswa 

 Untuk menentukan kriteria aktivitas siswa digunakan skor standar seperti 

yang tertera pada Tabel ini: 

 Tabel 3.1 Pedoman kriteria aktivitas belajar siswa 

Konversi 
Interval skor Kategori 

A ≥Mi + 1,5 Sdi 
A≥ 45 Sangat Aktif 

Mi + 0,5 SDi ≤ A < Mi + 1,5SDi 
35 ≤ A <45 Aktif 

Mi - 0,5 SDi  ≤ A < Mi +0,5 SDi 
25 ≤ A <35 Cukup Aktif 

Mi – 1,5 SDi ≤ A < Mi - 0,5 SDi 
15 ≤ A <  25 Kurang Aktif 

A< Mi – 1,5 SDi 
A< 15 Tidak Aktif 

     Sumber: Nurkancana, (1990)  

2. Data Aktivitas Guru 

Penilaian aktivitas guru dilakukan melalui observasi secara langsung, dimana 

seorang guru yang sedang mengajar di observasi oleh observer (pengamat) dan 

observer berada bersama-sama guru dan siswa  di dalam kelas pada proses belajar 

mengajar. Data aktivitas guru diperoleh dengan menggunakan lembar observasi. 

Data aktivitas guru dianalisa dengan cara berikut: 



a. Menentukan Skor Maksimal ideal (SMi) 

 Karena banyaknya indikator 5 dan masing-masing indikator memiliki 

deskriptor 3. 

Setiap indikator skor maksimal = 4 

Skor Maksimal ideal (SMi)       = 5 x 4 = 20 

Skor Minimal seluruh indikator = 5 x 1 = 5 

b. Menentukan Mi (Mean ideal) dan Stadar Deviasi ideal (SDi) 

        Mi = 1

2 
  x (skor maksimal + skor minimal) 

     =1

2 
   x (20 + 5) 

     = 12,5 

      SDi = 1

6
   x (skor maksimal - skor minimal) 

    =  1

6 
  x (20 – 5) 

      = 2,5 

(Sumber: Nurkancana, 1990) 

 

 

c.  Menentukan kriteria aktivitas guru 

 Untuk menentukan kriteria aktivitas guru digunakan skor standar seperti 

tertera pada tabel ini: 

Tabel 3.2 Pedoman kriteria aktivitas guru 
Konversi Interval skor kategori 

A ≥ Mi + 1,5 Sdi A≥ 16,25 Sangat Aktif 

Mi + 0,5 SDi ≤ A < Mi + 1,5SDi 13,75≤ A < 16,25 Aktif 



Mi - 0,5 SDi  ≤ A < Mi +0,5 SDi 11,25 ≤ A <13,75 Cukup Aktif 

Mi – 1,5 SDi ≤ A < Mi - 0,5 SDi 8,75 ≤ A < 11, 25 Kurang Aktif 

A< Mi – 1,5 Sdi A< 8,75 Tidak Aktif 

   (Sumber: Nurkancana, 1990) 

3. Data Hasil Belajar siswa 

Ketuntasan belajar secara individu dikatakan tuntas apabila siswa memperoleh 

nilai ≥ 70, dapat ditentukan dengan sebagai berikut: 

NA= 𝑆𝐴

𝑆𝑀𝑖
 x 100% 

Keterangan:  

NA = Nilai Akhir 

SA = Skor Aktual 

SMi = Skor Maksimal ideal  

Sedangkan ketuntasan belajar klasikal dianalisa dengan rumus: 

KK= 𝑛

𝑁
 X 100% 

   Keterangan: 

  KK= Ketuntasan Klasikal 

   n   = jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥70 

   N   = jumlah siswa yang mengikuti tes 

    (Sumber: Guniantari, 2013) 



    Sesuai petunjuk teknik penilaian kelas dikatakan tuntas secara klasikal terhadap 

materi pelajaran yang disajikan jika ketuntasan klasikal mencapai 80% dari jumlah siswa 

yang telah mengikuti evaluasi dengan perolehan ≥ 70 (standar ketuntasan pelajaran PKn di 

SDN 1 Bagik Polak Barat). 

Indikator Keberhasilan 

Indikator ketercapaian dalam penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila siswa memperoleh nilai  ≥70 sesuai dengan 

perhitungan standar Kriteria Ketuntasan Minimal yang telah ditetapkan oleh SDN 1 

Bagik Polak Barat dengan ketuntasan klasikal sebesar ≥80%. 

2. Penelitian ini dikatan berhasil bila aktivitas belajar siswa mencapai kriteria “aktif” 

dan aktivitas mengajar guru “baik”. 

D. HASILPENELITIAN 

 Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Bagik Polak  mulai dari tanggal 23 mei sampai 

tanggal 02 juni 2016, penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan dengan 

menerapkan Metode Inside Outside Circle  dalam menerapkan aktivitas dan hasil belajar  

siswa kelas III SDN  1 Bajur Tahun 2016. 

Pembahasan  

 Dalam penelitian ini terjadi peningkatan keterampilan siswa dari siklus I dengan 

ketuntasan dari 66,67% dari 30  orang  siswa meningkat menjadi 86,67% dari 22 orang 

siswa. Skor yang diperoleh aktivitas siswa dan aktivitas guru pada siklus I yaitu 34 dengan 

kategori cukup aktif dan 15 dengan kategori baik, terjadi peningkatan pada siklus II yaitu 

44 dengan kategori aktif dan 20 dengan berkategori sangat baik. 

 

 

 



E. PENUTUP 
 
Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan presentasi ketuntasan belajar 

klasikal pada siklus I sebesar 66,67% dan pada sisklus II sebesar 86,67% terja I 

peningkatan presetase ketuntasan belajar klasikal dari siklus I ke siklus II sebesar 20% 

dari  hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan  metode Inside Outside 

Circle  dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN siswa kelas 

III.A SDN 1 Bagik Polak karena telah mencapai presntase ketuntasan klasikal  yang di 

harapkan dalam indicator keberhasilan, yaitu 80% 

Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: guru dan siswa memperoleh pengalaman baru dalam proses pembelajaran, 

dan kepada peneliti diharapkan penelitian ini menjadi pengalaman tersendiri agar saat 

mengajar nanti peneliti dapat menggunakan media yang menarik sehingga dapat menarik 

minat siswa dalam pembelajaran, dan bagi peneliti lain diharapkan dapat mengembangkan 

lebih lanjut penelitian yang serupa dengan penelitian ini, untuk meningkatkan kualitas 

mutu pendidikan di Indonesia. 

. 
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