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ABSTRAK 

            Berdasarkan hasil observasi awal di kelas IV SDN 4 ditemukan masalah 

yaitu rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Hal ini disebabkan 

karena guru kurang menerapkan suatu metode yang dapat membuat siswa aktif 

dalam belajar, sehingga siswa kurang terlibat selama proses pembelajaran dan 

menyebabkan siswa sibuk sendiri serta terlihat bermain dengan teman duduknya. 

Oleh karena itu, dilaksanakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan 

meningkatkan hasil belajar IPA dengan menggunakan metode Insaide outside 

circle  pada siswa kelas IV SDN 4 Wanasaba . Penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, dan evaluasi serta refleksi. Metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan observasi dan tes. Data hasil belajar siswa diperoleh dari tes tertulis 

(kognitif) berupa  isian, penilaian afektif didapat selama proses pembelajaran 

menggunakan skala sikap, dan penilaian psikomotor berupa penilaian produk 

dengan memberikan tugas menggambar secara sederhana sesuai dengan materi 

pembelajaran yang diajarkan. Berdasarkan hasil penelitiaan diperoleh data 

peningkatan kualitas proses pelaksanaan pembelajaran yakni untuk aktivitas 

mengajar guru siklus I memperoleh skor 13,5 dengan kriteria baik dan pada siklus 

II aktivitas mengajar guru meningkat dengan perolehan skor 19,5 kriteria sangat 

baik. Demikian juga untuk aktivitas belajar siswa pada siklus I memperoleh skor 

10,0 dengan kriteria aktif dan pada siklus II meningkat dengan memperoleh skor 

14,5 dengan kriteria  aktif. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan dari 

siklus I dengan siswa yang tuntas sebanyak 15 orang dengan ketuntasan klasikal 

75% dan pada siklus II dengan siswa yang tuntas sebanyak 18 orang dengan 

ketuntasan klasikal 90%. Dapat disimpulkan dengan penggunaan metode Insaide 

outside circle  pada mata pelajaran IPA di kelas IV sdn 4 wanasaba dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

 

Kata-kata kunci: Ilmu Pengetahuan Alam, Metode inside outside circle , Hasil 

Belajar. 
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ABSTRACT 

 

 

 Based on the result of preliminary observation in class IV public primary 

schools SDN 4 Wanasaba . Problems encountered with low level learning result 

of student in IPA subject. This is because the teacher is not to apply the method 

that can make students active in learning. So that student are less involved during 

the learning process and lead the students busy themselves then are seen playing 

with friends seat. Therefore, conducted action research aimed at improving 

learning result IPA using inside utside circle  in class IV public primary schools  4 

wanasaba . Classroom action research was conducted in two cycles. Each cycle 

consisting of planning, implementation of action, observation, evaluation and 

reflection. Methods used to collect data in this research to did observation and 

test. Student learning result data obtained from written test (cognitive), in the form 

multiple choice and stuffing, affective research obtained during the learning 

processing a scale of attitude and psychomotor assessment in the form of of the 

product assessment by providing a simple drawing task in accordance with the 

learning material being taught. Based on the result of the research data showed 

improving the quality of the learning process for the implementation of teacher’s 

teaching activity cycle I obtained a score of 13,5  with good criteria and in cycle II 

teachers teaching activity increased with the acquistion of a score 19,5  with the 

criteria very well. As well as to the activities of student in cycle I obtained a score 

10,0 with active criteria and the second cycle increased to obtain a score of 14,5 

with the criteria very active. Learning result of student also increased from cycle I 

with total 17 student who completed the classical completenesess 75% and on 

cycle II with total 22 student who completed the classical completenesess 90%. It 

can be cocluded with the use of method inside outside circle  in IPA subject IV 

class public primary schools 4 Wanasaba can improve student learning result. 

 

Keywords: Natural science, inside outside circle  methods, learning results 
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A. Pendahuluan 

Salah satu kendala yang dihadapi oleh guru untuk menghasilkan  model 

pembelajaran IPAyang efektif ialah materi yang memilki cakupan sangat 

kompleks. Hal ini dapat menyulitkan guru untuk menstruktur dan 

mensistematiskan materi pelajaran secara cermat berdasarkan tipe isi pelajaran 

dalam kaitannya dengan fungsi pembelajaran.Menstruktur dan 

mensistematiskan pelajaran secara cermat sesuai dengan sasaran belajar 

bukankah tugas yang mudah.Tugas ini memerlukan pengetahuan yang cukup 

baik tentang perancangan pembelajaran. Disisi lain, kemampuan guru dalam 

merencanakan dan mengimplementasikan kurikulum belum memuaskan. 

Permasalahan tersebut tentu saja menjadi tanggung jawab dan 

kewajiban guru untuk menyelesaikan masalah-masalah belajar para peserta 

didiknya.Karena pada dasarnya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan 

mengembangkan alternatif pemecahan masalah dalam pembelajaran dengan 

menerapkan metode pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada siswa serta 

wali kelas IV SDN 4 Wanasaba kaitannya dengan seluruh pembelajaran, IPA 

merupakan mata pelajaran yang paling kurang diminati oleh siswa. Hal 

tersebut didukung oleh hasil observasi yang menunjukkan bahwa hasil belajar 

ipa siswa masih rendah dilihat dari tabel sebagai berikut : 

 

Ringkasan hasil belajar siswa kelas IV SDN 4 Wanasaba semester 

ganjil Tahun 2015/2016  

Banyak siswa  Hasil belajar 

Jumlah siswa 

tuntas  

Jumlah siswa 

belum tuntas  

 

Ketuntasan 

klasikal   

20 11 9 

 

55 % 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat banyak siswa  kelas  IV  berjumlah 20 , 9 

diantaranya belum mencapai KKM yang ditentukan yakni 65. Jadi ketuntasan 

klasikalnya hanya mencapai 55 % atau berjumlah 11 siswa. 

Berdasarkan hasil observasi proses belajar- mengajar guru kelas IV juga 

diperoleh kesimpulan bahwa rendahnya hasil belajar siswa disebabkan 

adanya masalah, yakni berupa kekurangan-kekurangan dalam proses 

pembelajaran. Guru dalam proses pembelajaran masih menggunakan metode 

pembelajaran konvensional, dimana pembelajaran cenderung didominasi oleh 

guru, dan siswa hanya menerima pengetahuan dari guru, sehingga 

menyebabkan aktivitas siswa dalam pembelajaran dikelas menjadi pasif dan 

kurang aktif, pada akhirnya menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut, tentu saja menjadi tanggung jawab 

dan kewajiban guru untuk menyelesaikan masalah-masalah belajar para 

peserta didiknya.Karena pada dasarnya permasalahan ini dapat diselesaikan 

dengan menerapkan metode pembelajaran yang tepat dan efektif, yang tidak 

hanya memberi pengetahuan akademik pada siswa melainkan juga memiliki 

makna yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Kaitannya dengan pemilihan SDN O4 Wanasaba sebagai lokasi 

penelitian, yakni dikarenakan faktor kelayakan diadakan penelitan, dimana 

setelah dilakukan identifikasi masalah ditemukan masalah-masalah dalam 

pembelajaran yang harus dipecahkan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ Penerapan metode inside outside circle 

untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV 

SDN 04 Wanasaba tahun 2015/ 2016“ 

 

1. METODE PENELITIAN  
 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus yang 

memiliki langkah-langkah antara lain: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan 

tindakan, (3) pengamatan dan evaluasi, (4) refleksi. Dalam penelitian ini data 

yang dikumpulkan berupa hasil belajar siswa, data aktivitas siswa dan data 

aktivitas guru dimana instrument pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

(1) data aktivitas belajar siswa dalam kelas diambil dengan menggunakan 

lembar observasi pada saat proses pembelajaran berlangsung, (2) data aktivitas 

guru diambil pada saat pelaksanaan pembelajaran tiap pertemuan diperoleh 

dari lembar observasi guru,serta (3) data hasil belajar siswa diperoleh dengan 

memberikan tes evaluasi belajar IPA kepada siswa, dengan beberapa perangkat 

pendukung pembelajaran ( RPP, LKS dan Instrumen soal pilihan ganda). 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kleas IV SDN 4 Wanasaba dengan 

jumlah siswa 20 orang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Ketuntasan individu 

Setiap siswa dalam proses belajar mengajar dikatakan tuntas secara individu 

apabila mampu memperoleh nilai ≥ 75 sebagai standar ketuntasan belajar 

minimal. Nilai akhir individual per siswa ditentukan dengan rumus sebagai 

berikut[5]: 

 

  

Nilai = 

 

 

 

Skor Perolehan 
 

 x 100 
Skor Maksimal 

 

b. Menghitung Nilai Rata-rata[6]. 

N

X
X


  

Keterangan: 
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X

 

: Nilai ata-rata  
∑ X : Jumlah seluruh skor 

N  : Subjek 

 

 

c. Ketuntasan klasikal[6]. 

 

P = 

∑ Siswa yang tuntas 

belajar 
 

 x 100 % 
∑ Siswa 

Keterangan: 

P : Ketuntasan klasikal 

 

a. Data Aktivitas Siswa dan Data Aktivitas Guru [7]. 

 

Interval  SKOR  Kategori  

MI + 1,5 SDI < X  

 

14,95 < X  

 

Sangat 

Aktif 

MI + 0,5 SDI < X ≤ MI + 
1,5 SDI  

 

11,65<X≤ 14,95  

 

Aktif  

MI - 0,5 SDI < X ≤ MI + 
0,5 SDI 

 

8,35<X≤11,65  

 

Cukup 

Aktif 

MI - 1,5 SDI < X ≤ MI + 
0,5 SDI  

 

5,05<X≤8,35 

 

Kurang 

Aktif  

X ≤ MI – 1,5 SDI X<5,05 Tidak 

Aktif 

 

 

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a) Jumlah skor aktivitas guru sebesar 13,5  dengan kategori baik 

b) Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 10,0 dengan kategori aktif 

c) Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil 

evaluasi yaitu sebesar 75% dari 20 siswa. Siswa yang tuntas sebanyak 

15 siswa dan 5 siswa yang tidak tuntas. Hasil tersebut kurang dari target 

KKM yang ditentukan yaitu ≥65  dengan ketuntasan klasikal 85% 

d) Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka penelitian 

dilanjutkan ke siklus II. 
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2. Siklus II 

a) Jumlah skor aktivitas guru sebesar 19,5  dengan kategori sangat baik 

b) Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 14,5 dengan kategori sangat aktif 

c) Ketuntasan klasikal belajar siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi 

yaitu sebesar 90% dari 20 . Siswa yang tuntas sebanyak 18  siswa dan 2 

iswa yang tidak tuntas.  

d) Hasil tersebut menunjukan adanya peningkatan hasil dari siklus I ke 

siklus II serta telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, 

penelitian dihentikan pada siklus II. 

Adapun ringkasan dari hasil penelitian yang memuat data hasil 

observasi kativias guru, hasil observasi aktivitas siswa dan data hasil belajar 

pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 4.7 Hasil Observasi Aktivitas Siswa, Aktivitas Guru Dan Hasil 

Belajar Siswa Pada Siklus I dan II     

 

  Tabel 4.9 

Ringkasan Hasil Evaluasi Siswa Dalam Dua Siklus 

Siklus 

Aktivitas Siswa Aktivitas Guru Hasil Belajar 

Rata-

rata 

skor 

Kategori 

Rata-

rata 

skor 

Kategori 

Jumlah 

siswa 

tuntas 

Jumlah 

siswa 

belum 

tuntas 

Ketuntasan 

klasikal 

1 10,0 
Kurang 

aktif 
13,5 Baik 15 5 75% 

2 14,5 Aktif 19,5 
SangatBa

ik 
18 2 90% 

Berdasarkan data yang diperoleh dari siklus I menunjukkan bahwa 

ketuntasan yang diinginkan belum tercapai, karena ketuntasan hasil belajar 

yang dicapai siswa pada siklus I adalah 75 % sedangkan ketuntasan dapat 

dikatakan tercapai jika ketuntasan hasil belajar siswa adalah ≥ 85%. Hal ini 

disebabkan metode pembelajaran inside outside circle adalah alternatif baru 

bagi siswa di sekolah tersebut, sehingga siswa harus lebih banyak 

menyesuaikan diri selama proses pembelajaran berlangsung.  
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3. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan data hasil penelitian kelas yang telah dilakukan dalam 

dua siklus, proses pembelajaran inside outside circle terjadi peningkatan, hal 

ini terjadinya peningkatan dari siklus I dan II, pada siklus 1 aktifitas siswa 

10,0 sedangkan aktifitas Guru 13,5  dengan kategori aktif, pada siklus  II 

aktifitas siswa memperoleh rata-rata 14,5 sedangkan aktifitas guru 19,5 yang 

berkategori sangat aktif, sedangkan hasil belajar siswa pada siklus 1, 

ketuntasan klasikalnya 75% pada siklus 11 ketuntasan klasikalnya 90%. 

Dengan demkian dapat disimpulkan bahwa Metode inside outside circle 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

ilmu pengetahuan alam (IPA) dikelas IV SDN 4 Wanasaba tahun pelajaran 

2015/2016.  

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh peneliti dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepada siswa diharapkan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran agar 

konsep pembelajaran dapat lebih mudah dipahami sehingga dalam 

mengerjakan tugas atau soal lebih mudah dikerjakan.  

2. Kepada guru diharapkan untuk dapat menerapkan metode pembelajaran 

inside outside circle dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

3. Kepada sekolah diharapkan dapat mempertimbangkan penggunakan 

metode pen mbelajaran inside outside circle dalam kegiatan pembelajaran 

untuk mata pelajaran lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan di sekolah. 

4. Kepada   mahasiwa diharapkan agar dapat menggunakan  metode insite 

outsite circle untuk penelitian selanjutnya.  
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