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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe inside-outside circle terhadap aktivitas dan prestasi 
belajar siswa kelas VII SMPN 1 Lingsar tahun ajaran 2014/2015. Penelitian ini 
merupakan penelitian eksperimen semu, desain penelitian berupa pre-test dan post-
test untuk prestasi belajar dan penggunaan lembar observasi untuk aktivitas siswa. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 1 Lingsar. Sampel 
penelitian ini terdiri dari dua kelas yaitu kelas VII 4 sebagai kelas eksperimen dan 
kelas VII 5 sebagai kelas kontrol. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik 
porposive sampling. Instrumen penelitian terdiri dari tes objektif multiple choice 
untuk prestasi belajar dan lembar observasi untuk aktivitas siswa. Data penelitian 
dianalisis menggunakan meggunakan uji-t polled varians pada taraf signifikansi 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata pre-test dan post-test siswa kelas 
eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol (pre-test = 66,136 > 62,619) dan (pre-test 
= 81,136 > 76,666). Aktivitas siswa kelas Eksperimen menunjukkan skor rata-rata 70 
dengan kategori aktif. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari 
ttabel (1,853 > 1,680) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan, bahwa 
pembelajaran kooperatif tipe inside-outside circle berpengaruh terhadap peningkatan 
prestasi belajar siswa kelas VII SMPN 1 Lingsar pada mata pelajaran IPA biologi 
pokok bahasan pencemaran dan kerusakan lingkungan.  
 
 

Kata Kunci : Inside-Outside Circle, Aktivitas, Prestasi belajar 

 

Abstract : The purpose of this research is to know how the cooperative 
learning inside-outside circle type to the activity and learning achievement of the 
students VIIth grade SMPN 1 Lingsar on biology science  subject. The research is an 
quasi experiment with pre-test and post-test research design for learning achievement 
and using observation sheet for student’s activities. The population of this research 
were all students VIIth grade of SMPN 1 Lingsar, and the samples were students of 
classes  VII 4 and VII 5, as experiment  and control classes respectively. The samples 
were determined by porposive sampling technique The instruments consisting of 
multiple choice test for learning achievement and observation sheets for student’s 
activities. Data were analyzed by t-test separated varians with significancy level of 



5%. Results indicate that the average score of both pre-test and post-test for 
experiment class was higher than that of control class (pre-test = 66.136 > 62.619) 
and (post-test = 81.136 > 76.666). The average score for student’s activities in 
experiment class was 70 (active category). Statistical analysis result shows that t-test 
count was greater than t-table (1.853 > 1.680). The conclusion of this research was 
cooperative learning inside-outside circle type has possitive effects on learning 
achievement of student VIIth grade SMPN 1 Lingsar in the academic year of 
2014/2015. 
 

Keywords : Inside-Outside Circle, Activity, Learned Achievement. 

 

1. PENDAHULUAN 

Menurut UU RI Nomor 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

Nasional Bab I pasal I (1) pendidikan 

adalah: “Usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta 

didik 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”. 

Untuk mendapatkan manusia 

yang berkualitas, dibutuhkan proses 

pendidikan yang berkualitas pula, 

untuk itu salah satu upaya pemerintah 

dalam peningkatan mutu pendidikan 

sekolah ialah dengan cara melalui 

berbagai proses belajar mengajar 

seperti penggunaan model 

pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Model pembelajaran merupakan 

landasan praktik pembelajaran hasil 

penurunan teori psikologi pendidikan 

dan teori belajar yang dirancang 

berdasarkan analisis terhadap 

implementasi kurikulum dan 

implikasinya pada tingkat operasional 

di kelas. Model pembelajaran dapat 

diartikan pula sebagai pola yang 

digunakan untuk penyusunan 

kurikulum, mengatur materi, dan 

memberi petunjuk pada guru di kelas 

(Suprijono, 2013). 

Pembelajaran merupakan 

proses interaksi antara peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar 

pada satu lingkungan belajar. 

Berdasarkan pernyataan ini kita dapat 

menarik kesimpulan bahwa terdapat 

tiga unsur utama dalam proses 

pembelajaran yaitu peserta didik, 

pendidik dan media sumber belajar. 



Antara peserta didik dan pendidik 

harus terdapat interaksi. Konteks 

interaksi dalam proses pembelajaran 

adalah interaksi sosial, yaitu hubungan 

antara  idnividu dengan kelompok. 

Dalam hal ini guru selaku individu 

berinteraksi dengan sekelompok 

peserta didik (Chalil dan Latuconsina, 

2008). 

Salah satu model pembelajaran 

yang dapat mengatasi persoalan dalam 

pembelajaran adalah model 

pembelajaran koopertif tipe indise-

outside circle. Menurut Lie (2002) 

teknik mengajar inside-outside circle 

(lingkaran kecil lingkaran besar) yaitu 

kegiatan pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada siswa 

agar saling berbagi informasi pada saat 

bersamaan. Kondisi–kondisi yang 

diciptakan dalam pembelajaran 

kooperatif tipe inside outside circle 

dapat mendorong siswa untuk belajar, 

bekerja dan bertanggung jawab secara 

sungguh–sungguh untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Adanya 

pengkajian lebih lanjut tentang 

pembelajaran kooperatif sangat perlu 

dilakukan mengingat banyaknya 

model pembelajaran yang ditawarkan 

oleh berbagai pihak yang terlibat 

dalam pendidikan. Adanya tanggung 

jawab para siswa melakukan dan 

mempelajari topik-topik tertentu 

diharapkan dapat menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dalam belajar siswa 

guna mencapai tujuan dan prestasi 

belajarnya yang lebih baik. Langkah 

untuk memiliki strategi itu ialah harus 

menguasai tehnik-tehnik penyajian 

yang biasanya disebut metode 

mengajar.  

Metode mengajar adalah suatu 

pengetahuan tentang cara-cara 

mengajar yang dipergunakan oleh 

seorang guru atau instruktur. 

Pengertian lain tentang metode ialah 

teknik penyajian yang dikuasai oleh 

guru untuk mengajar atau menyajikan 

bahan pelajaran kepada siswa dalam 

kelas, baik secara individual atau 

secara kelompok atau klasikal, agar 

pelajaran itu dapat diserap, dipahami, 

dan dimanfaatkan oleh siswa dengan 

baik. Makin baik metode mengajar 

yang digunakan oleh seorang guru 

maka akan bertambah efektif pada 

pencapaian tujuan (Ahmadi dan Joko, 

2005). 

Berdasarkan uraian di atas, 

maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh 

Penerapan Pembelajaran Kooperatif 



Tipe Inside-Outside Circle Terhadap 

Aktivitas Dan Prestasi Belajar Siswa 

Kelas Vii Pada Mata Pelajaran IPA 

Biologi Pokok Bahasan Pencemaran 

Dan Kerusakan Lingkungan Semester 

Genap SMPN 1 Lingsar Tahun Ajaran 

2014/2015”. 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

eksperimen semu (Quasi Experiment). 

Desain penelitian yang digunakan 

adalah nonequivalent control group 

design. Penelitian ini dilaksanakan di 

SMPN 1 Lingsar terhadap siswa kelas 

VII semester genap tahun ajaran 

2014/2015. Populasi dalam penelitian 

ini  adalah seluruh siswa kelas VII 

yang terbagi dalam 5 kelas, sampel 

ditentukan dengan teknik purposive 

sampling dan diperoleh kelas VII.4 

sebagai kelas eksperimen yang 

diberikan pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe inside-

outside circle dan kelas VII.5 sebagai 

kelas kontrol yang diberikan 

pembelajaran dengan metode 

konvensional. Materi yang diajarkan 

dalam penelitian ini adalah 

pencemaran dan kerusakan 

lingkungan. 

Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe inside-

outside circle dan variabel terikatnya 

adalah aktivitas dan prestasi belajar. 

Instrumen yang digunakan untuk 

mengukur prestasi belajar berupa tes 

objektif yang telah valid dan reliabel 

sebanyak 20 soal dan untuk mengukur 

aktivitas belajar berupa lembar 

observasi. Analisis uji hipotesis 

menggunakan uji-t polled varian.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aktivitas Siswa 

Aktivitas pembelajaran adalah 

suatu proses atau kegiatan yang 

dilakukan untuk mencapai 

pengetahuan, keterampilan, nilai dan 

sikap. Dalam pembelajaran itu sendiri 

perlu dikembangkan strategi 

pembelajaran yang dapat melibatkan 

siswa secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran untuk menemukan ide-

ide atau pendapat mereka. Adapun 

aspek yang diamati dalam lembar 

observasi aktivitas siswa adalah 

kesiapan siswa mengikuti pelajaran, 

antusias siswa dalam mengikuti 

pelajaran, interaksi siswa dengan guru, 

kerjasama dalam kelompok, interaksi 

siswa dalam diskusi kelompok, dan 



partisipasi siswa dalam menyimpulkan 

hasil belajar. 

Berdasarkan hasil observasi 

aktivitas siswa kelas yang 

menggunakan pembelajaran kooperatif 

tipe inside-outside circle menunjukkan 

bahwa kegiatan siswa telah terlaksana 

dengan hasil skor 70 dari total skor 

100 dan setelah dikonsultasikan pada 

kategori skala penilaian pada lembar 

observasi didapatkan hasil yaitu 

kategori aktif. Sedangkan pada kelas 

yang menggunakan pembelajaran 

dengan metode konvensional siswa 

cenderung diam atau kurang aktif 

karena hanya memperhatikan pengajar 

yang mengajar dan hanya beberapa 

siswa saja yang mengajukan 

pertanyaan dan menjawab pertanyaan 

dari pengajar. Dengan demikian 

penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe inside-outside circle  

dalam pembelajaran IPA biologi dapat 

membuat siswa aktif dalam 

pembelajaran. 

Menurut Anonim (2005), salah 

satu keunggulan tehnik inside-outside 

circle adalah adanya struktur yang 

jelas dan memungkinkan siswa  untuk 

berbagi dengan pasangan yang bebeda 

dengan singkat dan teratur. Selain itu 

siswa bekerja dengan sesama siswa 

dalam suasana gotong royong dan 

mempunyai banyak kesempatan untuk 

mengolah informasi dan meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi. 

Susilawati (2012) juga menuliskan 

bahwa pembelajaran kooperatif tipe 

inside-outside circle dapat membantu 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan yang signifikan 

antara nilai rata-rata pre-test dengan 

nilai rata-rata post-test. Data hasil 

post-test lebih baik dari pada pre-test, 

dengan demikian dapat diartikan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

inside-outside circle secara signifikan 

berhasil meningkatkan hasil belajar 

peserta didik pada matapelajaran IPA 

biologi. 
 

Hasil Belajar 

Data hasil belajar terdiri dari 

nilai pre-test dan post-test siswa kelas 

yang menggunakan metode inside-

outside circle (eksperimen) dan kelas 

yang menggunakan metode 

konvensional (kontrol).  Data hasil 

belajar siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dapat dilihat pada 

gambar 1. 



 
Gambar 1. Diagram data hasil belajar kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

Berdasarkan gambar 1, nilai 

rata-rata pre-test dan post-test kelas 

eksperimen yang menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe inside-

outside circle lebih tinggi daripada 

kelas kontrol yang menggunakan 

pembelajaran dengan metode 

konvensional. Kelas eksperimen 

memperoleh nilai rata-rata pre-test 

sebesar 66,136 dan kelas kontrol 

mendapatkan nilai rata-rata sebesar 

62,619, sedangkan nilai rata-rata post-

test kelas eksperimen sebesar 81,136 

dan untuk kelas kontrol sebesar 

76,666. Dan untuk analisis uji 

hipotesis menggunakan rumus uji-t 

polled varian (Sugiyono, 2014). 

Berdasarkan analisis uji-t diperoleh 

harga thitung sebesar 1,853 dan harga 

ttabel pada taraf signifikansi 5% dan dk 

41 yaitu sebesar 1,680. Dari hasil 

analisis terlihat bahwa  thitung > ttabel, 

sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dapat disimpulkan bahwa penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

inside-outside circle berpengaruh 

terhadap aktivitas dan prestasi belajar 

siswa kelas VII pada mata pelajaran 

IPA biologi pokok bahasan 

pencemaran dan kerusakan lingkungan 

semester genap SMPN 1 lingsar Tahun 

Ajaran 2014/2015. 

Penelitian serupa juga diteliti 

oleh Karno (2013). Berdasarkan hasil 

penelitiannya, metode inside-outside 

circle dapat meningkatkan hasil 

belajar. Hal ini terlihat pada persentase 

ketuntasan belajar, yaitu pada siklus I 

adalah 18,75 %, sedangkan pada siklus 

II menjadi 100 %. Rata-rata skor tes 

pada siklus I adalah 54,62, sedangkan 

pada siklus II sebesar 73,44. 

Kesimpulannya, melalui metode 

inside-outside circle dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. 

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh 

Dameria (2012), dengan penelitian 

yang berjudul penerapan pembelajaran 

kooperatif teknik inside-outside circle, 

penelitian ini membuktikan bahwa 

penerapan model inside-outside circle 

dapat meningkatkan aktivitas belajar 
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dari pertemuan I s/d IV hingga 

79,625%. 

Model pembelajaran kooperatif 

tipe inside-outside circle ini sesuai 

dengan istilah pembelajaran teman 

sebaya atau antar siswa yang 

merupakan salah satu model 

pembelajaran untuk membantu 

memenuhi kebutuhan siswa. Rasa 

saling menghargai dan mengerti dibina 

antar siswa yang saling bekerja sama 

dalam kegiatan belajar siswa juga 

mengembangkan kemampuan yang 

lebih baik untuk mendengarkan, 

berkonsentrasi dan memahami apa 

yang dipelajari Dossuwanda (2008). 

Hal ini tentunya dapat membuktikan 

penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe inside outside circle 

dapat meningkatkan aktivitas siswa 

dalam belajar. Belajar aktif sangat 

diperlukan oleh siswa untuk 

mendapatkan hasil belajar yang 

maksimum. Karena ketika siswa 

belajar secara pasif (belajar dengan 

mendengarkan penjelasan dari guru), 

maka ada kecenderungan siswa untuk 

cepat melupakan materi pelajaran 

yang telah diberikan Zaini (2004). 

Hal tersebut sejalan dengan 

tujuan dari pembelajaran kooperatif 

yang menciptakan situasi keberhasilan 

inidividu ditentukan oleh keberhasilan 

kelompok seperti yang dinyatakan 

oleh Ludgren (dalam bukunya 

Ibrahim, 2000) yang merinci beberapa 

manfaat pembelajaran kooperatif 

diantaranya; Penerimaan terhadap 

perbedaan individu menjadi lebih 

besar, pemahaman yang lebih 

mendalam, motivasi belajar yang lebih 

besar, dan hasil belajar siswa yang 

lebih tinggi. 
 

4. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif tipe inside-outside circle 

berpengaruh terhadap aktivitas dan 

prestasi belajar siswa pada 

pembelajaran IPA biologi kelas VII 

SMPN 1 Lingsar tahun pelajaran 

2014/2015. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari 

hasil penelitian, disarankan kepada        

guru untuk mempertimbangkan 

Pembelajaran kooperatif tipe inside-

outside circle sebagai salah satu 

alternatif metode pembelajaran karena 

pembelajaran ini dapat menjadikan 

siswa lebih mandiri, aktif dan siswa 



tidak hanya bergantung pada guru. 

Saran berikutnya adalah kepada 

peneliti selanjutnya yang ingin 

melakukan penelitian serupa agar 

dapat memvariasikan metode 

pembelajaran yang ingin dibandingkan 

dan memperluas aspek yang ingin 

diteliti yang tidak terdapat dalam 

penelitian ini. 
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