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ABSTRAK
Nama
Jurusan
Judul

: Devi Gusdiana Putri
: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
: Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Melalui Teknik
Inside-Outside Circle Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar
Siswa Pada Pembelajaran Tematik Kelas III Di Sekolah
Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi

Skripsi ini membahas tentang Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif
Melalui Teknik Inside-Outside Circle Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar
Siswa Pada Pembelajaran Tematik Kelas III Di Sekolah Dasar Negeri 151/IV
Kota Jambi. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana metode
pembelajaran kooperatif melalui teknik Inside-Outside Circle dapat meningkatkan
keaktifan belajar siswa kelas III di Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi ?”.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, yang dilaksanakan dalam dua
siklus. Pelaksanaan tindakan tiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Setiap
siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan
refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas III B di Sekolah Dasar Negeri
151/IV Kota Jambi yang berjumlah 30 siswa. Objek penelitian ini adalah
keaktifan belajar siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan metode
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Indikator keberhasilan penelitian ini
adalah dengan rata-rata persentase keaktifan belajar siswa mencapai 70%.
Pembelajaran dengan metode pembelajaran kooperatif teknik Inside-Outside
Circle (IOC) yang dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa adalah
pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan
pembelajaran yaitu dimulai dengan pembagian kelompok besar dan pasangan asal
sesuai metode pembelajaran kooperatif teknik Inside-Outside Circle (IOC),
selanjutnya siswa menyelesaikan lembar kerja siswa dengan berdiskusi dengan
kelompok besar, siswa mengkomunikasikan hasil pekerjaannya kepada temannya,
siswa mengerjakan soal secara individu dengan informasi yang telah diperoleh,
siswa mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Berdasarkan pengamatan awal
yang dilakukan, persentase rata-rata keaktifan belajar siswa setiap indikator
sebesar 48,14% kategori “rendah”, sedangkan keaktifan belajar siswa sebesar
48,66% kategori “rendah”. Pada siklus I keaktifan belajar siswa setiap indikator
mengalami peningkatan sebesar 25,06% menjadi 73,22% kategori “sedang”,
sedangkan pada keaktifan belajar siswa siklus I juga mengalami peningkatan
sebesar 42,71% menjadi 91,37% kategori “tinggi”. Pada siklus II keaktifan belajar
siswa setiap indikator juga mengalami peningkatan sebesar 16,19% menjadi
89,41% kategori “tinggi”, sedangkan keaktifan belajar nya pun juga mengalami
peningkatan sebesar 20,6% menjadi 111,97% kategori “tinggi”. Aktivitas belajar
siswa pada siklus I sebesar 86,5% dalam kategori “tinggi”. Pada siklus II aktivitas
belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 99,03% dalam kategori “tinggi”.
Kata kunci: pembelajaran tematik, metode pembelajaran kooperatif teknik InsideOutside Circle (IOC), keaktifan belajar
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ABSTRACT
Name
Major
Title

: Devi Gusdiana Putri
: Teacher Education Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
: The Implementation Of Cooperative Learning Method With
Inside-Outside Circle Technique For Improving Student
Activeness In Thematic Class For Grade III Elementary
School 151/IV Of Jambi City

This thesis is about “The Implementation Of Cooperative Learning Method With
Inside-Outside Circle Technique For Improving Student Activeness In Thematic
Class For Grade III Elementary School 151/IV Of Jambi City”. Formulation of
the problems is “How can Cooperative Learning Method with Inside-Outside
Circle improve the activeness of students of grade III in Elementary School
151/IV of Jambi City?”. This research was a Classroom Action Research which
was conducted in two cycles. Every cycle consisted of planning, implementation,
observation, and reflection. The research subject was 30 students of Class III B in
Elementary School 151/IV of Jambi city. The object was student learning
activeness. To collect the data, the researcher did observation, interview, and
documentation. The research success' indicators were reflected by the average
percentage of student activeness that was about 70%.
Cooperative learning with Inside-Outside Circle technique (IOC) that could
improve student activeness was the method that facilitated students to participate
actively in the learng process. Starting from making large groups and pair works
according to cooperative learning technique of Inside-Outside Circle (IOC). Then,
students finished student work sheet by doing discussion in a large group followed
by pair discussion about the worksheet and individual work on the work sheet
after the discussions. After that, they presented the result in front of other
students. From observation, it was found that the average percentage of each
student activeness indicator was in low category (48,14%), while overall
percentage of student activeness was in low category (48,66%). In cycle 1 the
average of each indicator improved to 73,22% which is in “moderate”, category
and the overall percentage improved to 91,37% which is in “high” category. In
cycle II the numbers increased from 73,22% to 89,41% (high) and 91,37% to
111,97% (high). In cycle I, student activeness was in high category (86,5%) and
in cycle II it was in high category (99,03%).
Keywords: Thematic Learning, Cooperative Technique of Inside-Outside Circle
(IOC), Learning Activeness
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kebijakan kurikulum 2013 yang saat ini berjalan seakan menjawab
kekurangan atau tantangan terhadap kurikulum KTSP 2006. Banyak
anggapan bahwa kurikulum 2006 adalah kurikulum yang sesuai dengan dunia
pendidikan di Indonesia, hanya saja kurikulum ini dipandang menekankan
aspek kognitif semata. Sekarang, kehadiran kurikulum 2013 dapat lebih
mengakomodasi kebutuhan pendidikan anak secara holistik dengan
mengetengahkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.
Kedua kurikulum ini merupakan kurikulum nasional. Bedanya,
kurikulum 2013 lebih menekankan peserta didik untuk berkarakter mulia,
berketerampilan, menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta
didik, menyusun sistem pembelajaran yang terpadu, serta mengadakan
penilaian yang menekankan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara
proposional dan autentik.
Menurut Sanjaya (dalam Eko Setiawan, 2018: 28) menjelaskan bahwa
kurikulum tidak hanya menyangkut rencana, tetapi juga mencakup
pelaksanaan rencana tersebut. Jadi, kurikulum sebagai sebuah rencana dengan
kurikulum sebagai sebuah kenyataan tidak dapat dipisahkan. Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan
bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi
dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan

kegiatan

belajar-mengajar

khususnya

pada

jenjang

pendidikan.
Hal ini membuat mutu pembelajaran di sekolah selalu berubah menjadi
terus meningkat dan mendapatkan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah secara sigap dan cermat
melakukan perubahan dan perbaikan terhadap kurikulum KTSP 2006 menjadi
kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan dasar sampai jenjang menengah
1
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atas, yang hingga saat ini masih disempurnakan. Khusus pada jenjang sekolah
dasar (SD/MI), pelaksanaan pembelajarannya menggunakan pendekatan
pembelajaran terpadu atau pembelajaran yang terintegrasi.
Konsep pembelajaran tematik merupakan pengembangan dari pemikiran
dua orang tokoh pendidikan yakni Jacob tahun 1989 dengan konsep
pembelajaran interdisipliner dan fogarty pada tahun 1991 dengan konsep
pembelajaran terpadu. Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan
dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik
dalam intramata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya
pemaduan itu peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan
secara utuh sehingga pembelajaran jadi bermakna bagi peserta didik (Abdul
Majid, 2014: 85).
Pembelajaran

terpadu

adalah

pendekatan

belajar-mengajar

yang

melibatkan beberapa mata pelajaran sebagai upaya melaksanakan proses
pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak. Pelaksanaan
pendekatan pembelajaran ini diawali dari pemilihan sebuah tema atau topik
pembelajaran yang dikembangkan dalam proses penyajian materi belajar dari
berbagai mata pelajaran. Tema atau topik yang dipilih bersifat fleksibel dan
sesuai dengan minat dan atau kebutuhan peserta didik pada jenjang SD/MI.
Pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai pemersatu kegiatan
untuk memadukan beberapa mata pelajaran tersebut sebagai pembelajaran
tematik.
Majid berpendapat bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran
terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran
sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Sementara
Depag (2005) menegaskan bahwa pembelajaran tematik juga merupakan
bentuk pembelajaran terpadu, yang akan mendorong keterlibatan peserta
didik dalam belajar, membuat peserta didik aktif terlibat dalam proses
pembelajaran, dan menciptakan situasi pemecahan masalah yang sesuai
dengan kebutuhan peserta didik. Sedangkan menurut Hendra, pembelajaran
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tematik adalah pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi
dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema.
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
tematik adalah pembelajaran yang dilaksanakan dengan prinsip pembelajaran
terpadu menggunakan topik atau tema. Tema berfungsi sebagai pemersatu
beberapa muatan mata pelajaran dengan melibatkan pengalaman peserta didik
guna mendapatkan belajar yang bermakna (Eko Setiawan, 2018: 20).
Sebagai pendekatan dalam pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran
tematik memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut: 1) Peserta didik
sebagai pusat pembelajaran; 2) Memberikan pengalaman langsung; 3)
Menghilangkan batas pemisah antar mata pelajaran; 4) Fleksibel (luwes); 5)
Menggunakan prinsip belajar menyenangkan; 6) Holistik; 7) Bermakna.
Memang, pembelajaran tematik memiliki karakteristik yang dapat memenuhi
kebutuhan pembelajaran yang aktif dan berpusat kepada peserta didik (Eko
Setiawan, 2018: 22).
Namun realitanya masih banyak siswa merasa kesulitan dalam menerima
pembelajaran Tematik. Hal ini dikarenakan guru dalam menyampaikan materi
pelajaran masih banyak menggunakan metode klasik seperti ceramah, tidak
menggunakan media dan hanya membacakan buku sehingga pembelajaran
akan sangat membosankan dan tidak akan meninggalkan pengalaman yang
bermakna bagi ingatan siswa.
Berdasarkan observasi awal tanggal 9 November 2018 pada kelas III
Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi, teridentifikasi bahwa keaktifan
siswa dalam mengikuti proses pembelajaran masih rendah. Hal ini ditandai
dengan kurangnya respon siswa di dalam proses pembelajaran sehingga
sulitnya siswa menjawab atau menyelesaikan tugas yang diberikan gurunya.
Dikarenakan cara mengajar gurunya yang masih menggunakan metode
pembelajaran konvensional. Guru kurang mencoba beberapa metode
pembelajaran dan teknik untuk meningkatkan keaktifan peserta didik pada
saat proses belajar mengajar, guru hanya menyampaikan materi di papan tulis
saja sehingga terlihat ada beberapa peserta didik yang ribut dibelakang,
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mengganggu teman sebangkunya, bermain-main, keluar masuk kelas tanpa
memperhatikan apa yang ditulis gurunya di depan. Selain itu nilai rata-rata
yang diperoleh siswa pada pembelajaran Tematik tersebut banyak yang tidak
memenuhi standar nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
Berdasarkan fenomena tersebut, guru seharusnya mencoba menggunakan
beberapa metode dan model pengajaran serta teknik pembelajaran agar
peserta didik tidak merasa jenuh dalam belajar sekaligus mendorong mereka
untuk berfikir logis, kritis dan aktif, salah satunya teknik Inside-Outside
Circle. Adapun kelebihan dari Metode Pembelajaran Kooperatif teknik
Inside-Outside Circle ini yang dikembangkan oleh Spencer Kagan (1990)
antara lain: 1) Adanya struktur yang jelas dan memungkinkan siswa untuk
saling berbagi informasi bersama dengan singkat dan teratur, 2) siswa
memiliki banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan
keterampilan berkomunikasi, 3) Dapat diterapkan untuk semua tingkatan
kelas dan sangat digemari terutama oleh anak-anak, dan 4) Menjadikan siswa
lebih aktif serta membuat proses belajar-mengajar lebih menyenangkan
(Miftahul Huda, 2017: 144).
Peneliti mencoba menerapkan metode pembelajaran kooperatif dengan
menggunakan teknik Inside-Outside Circle. Metode ini memperkenalkan
siswa untuk belajar aktif “menyelesaikan masalah“ yang menjadi faktor kuat
dalam meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah
yang sedang dihadapinya. Dengan menggunakan teknik Inside-Outside Circle
dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta didik.
Oleh karena itu berdasarkan fenomena dan Gejela-gejala di atas, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :
“Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Melalui Teknik InsideOutside Circle Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Pada
Pembelajaran Tematik Kelas III Di Sekolah Dasar Negeri 151/IV
Kota Jambi.”
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B. Identifikasi Masalah
1. Kurangnya keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran.
2. Guru belum menggunakan metode dan teknik pembelajaran yang
menarik perhatian dan pemahaman peserta didik saat pembelajaran.
3. Siswa kurang dilibatkan dalam proses pembelajaran sehingga siswa
menjadi pasif.
C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang
diharapkan, perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam
penelitian ini sebagai berikut:
1. Penelitian dilaksanakan pada Kelas III B Sekolah Dasar Negeri 151
Kota Jambi.
2. Penelitian berfokus pada keaktifan belajar siswa dengan menggunakan
teknik Inside-Outside Circle.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya
maka rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini adalah:
“Bagaimana metode pembelajaran kooperatif teknik inside-outside circle
dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas III di Sekolah Dasar Negeri
151/IV Kota Jambi ?”
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini
bertujuan untuk Meningkatan keaktifan belajar siswa dengan menggunakan
metode

pembelajaran

kooperatif

teknik

inside-outside

circle

pada

pembelajaran Tematik khususnya pada siswa kelas III di Sekolah Dasar
Negeri 151/IV Kota Jambi.
F. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis
a. Bagi Peneliti, dapat dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya
yang lebih mendalam.
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b. Penelitian

ini

diharapkan

dapat

memberikan

sumbangan

pengetahuan dan meningkatkan mutu dan kualitas dalam proses
pembelajaran baik sekarang maupun yang akan datang
2. Kegunaan Praktis
a. Bagi Peserta Didik
Untuk menumbuhkan keaktifan dan meningkatkan prestasi belajar
peserta didik.
b. Bagi Tenaga Pendidik
1) Sebagai acuan untuk meningkatkan kemampuan guru.
2) Untuk memperbaiki kinerja guru dalam pembelajaran Tematik.
c. Bagi Sekolah
Dapat

memberikan

sumbangan

pikiran

atau

memperbaiki

pembelajaran agar menjadi lebih baik.
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BAB II
KAJIAN TEORI
A. Deskripsi Konseptual
1. Pengertian Pembelajaran Tematik
Kurikulum 2013 SD/MI menggunakan pendekatan pembelajaran
tematik integratif dari kelas I sampai kelas IV. Pembelajaran tematik
integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan
berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema.
Kata

tema

berasal

dari

kata

Yunani

tithenai

yang

berani

“menempatkan” atau “meletakkan” dan kemudian kata itu mengalami
perkembangan sehingga kata tithenai berubah menjadi tema. Menurut arti
katanya, tema berarti “sesuatu yang telah diuraikan” atau “sesuatu yang
telah ditempatkan” (Goyrs Keraf, 2001: 107) (Dikutip oleh Abdul Majid,
2014: 86).
Menurut Eko Setiawan (2018: 20) Pembelajaran terpadu adalah
pendekatan belajar-mengajar yang melibatkan beberapa mata pelajaran
sebagai upaya melaksanakan proses pembelajaran yang lebih sesuai
dengan kebutuhan anak. Pelaksanaan pendekatan pembelajaran ini diawali
dari pemilihan sebuah tema atau topik pembelajaran yang dikembangkan
dalam proses penyajian materi belajar dari berbagai mata pelajaran. Tema
atau topik yang dipilih bersifat fleksibel dan sesuai dengan minat dan atau
kebutuhan peserta didik pada jenjang SD/MI. Pembelajaran terpadu yang
menggunakan tema sebagai pemersatu kegiatan untuk memadukan
beberapa mata pelajaran tersebut sebagai pembelajaran tematik.
Sedangkan menurut Bell (1993: 24) pembelajaran terpadu berawal dari
pengembangan skema-skema pengetahuan yang ada di dalam diri siswa.
Hal tersebut merupakan salah satu pengembangan filsafat konstruktivisme.
Salah satu pandangan tentang proses konstruktivisme dalam pembelajaran
adalah bahwa dalam proses belajar (perolehan pengetahuan) yang diawali
dengan terjadinya

konflik kognitif hanya

dapat

diatasi

melalui

pengetahuan diri (self regulation). Pada akhir proses belajar, pengetahuan
7
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akan dibangun sendiri oleh anak melalui pengalaman dari hasil interaksi
dengan lingkungannya (dikutip Abdul Majid, 2016: 118).
Prinsip-prinsip

konstruktivisme

yang

dikembangkan

pada

pembelajaran terpadu yaitu 1) pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri; 2)
pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya
dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar; 3) murid aktif
mengonstruksi terus menerus, sehingga selalu terjadi perubahan konsep
menuju ke konsep yang lebih rinci, lengkap, dan sesuai dengan konsep
ilmiah; 4) guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar
proses konstruksi siswa berjalan mulus (Abdul Majid, 2016: 118-119).
Pembelajaran terpadu dikembangkan untuk menciptakan pembelajaran
yang di dalamnya siswa sendiri aktif secara mental membangun
pengetahuannya, yang dilandasi oleh struktur kognitif yang telah
dimilikinya. Pendidik lebih berperan sebagai fasilitator dan mediator
pembelajaran. Penekanan tentang belajar dan mengajar lebih berfokus
pada suksesnya siswa mengorganisasi pengalaman mereka, bukan
ketepatan siswa dalam melakukan replikasi atas apa yang dilakukan
pendidik (Abdul Majid, 2016: 119).
Pembelajaran terpadu juga sebagai suatu konsep, dapat dikatakan
sebagai pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang
studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak.
Dikatakan bermakna, karena anak dalam pembelajaran terpadu akan
memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman
langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka
pahami. Kegiatan pembelajaran terpadu tersebut memadukan materi dari
beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Dengan demikian, pelaksanaan
belajar mengajar dengan cara ini paling tidak dapat dilakukan dengan dua
cara, yakni materi beberapa mata pelajaran disajikan dalam tiap
pertemuan, dan setiap pertemuan hanya menyajikan satu jenis mata
pelajaran. Pada cara kedua ini, keterpaduannya diikat dengan satu tema
pemersatu (Abdul Majid, 2016: 119).
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Majid berpendapat bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran
terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata
pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada
murid. Sementara Depag (2005) menegaskan bahwa pembelajaran tematik
juga merupakan bentuk pembelajaran terpadu, yang akan mendorong
keterlibatan peserta didik dalam belajar, membuat peserta didik aktif
terlibat dalam proses pembelajaran, dan menciptakan situasi pemecahan
masalah yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sedangkan menurut
Hendra,

pembelajaran

tematik

adalah

pembelajaran

yang

mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke
dalam berbagai tema (Eko Setiawan, 2018: 20).
Berdasarkan

pemaparan

di

atas,

dapat

disimpulkan

bahwa

pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dilaksanakan dengan
prinsip pembelajaran terpadu menggunakan topik atau tema. Tema
berfungsi sebagai pemersatu beberapa muatan mata pelajaran dengan
melibatkan pengalaman peserta didik guna mendapatkan belajar yang
bermakna (Eko Setiawan, 2018: 20).
2. Prinsip-prinsip Pembelajaran Tematik
Menurut Eko Setiawan (2018: 21) Pembelajaran tematik dilaksanakan
dengan berpedoman pada prinsip sebagai berikut:
a. Prinsip perencanaan pembelajaran.
Merupakan dasar/ landasan dalam proses pembelajaran tematik.
Keterukuran pembelajaran tematik bergantung pada seberapa banyak
mata pelajaran yang diintegrasikan dan ketersediaan media-media
pembelajaran yang dibutuhkan. Semakin banyak mata pelajaran yang
dipadukan/

diintegrasikan,

akan

semakin

sulit

pelaksanaan

pembelajaran dilaksanakan.
b. Penentuan tema.
Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan
tema. Akan tetapi, tema bukanlah tujuan pembelajaran, melainkan
sarana atau alat untuk mengajarkan KD/ Indikator. Keberadaan tema
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bersifat dinamis, bisa disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan
belajar peserta didik. Bahkan, apabila memungkinkan, tema dapat
diganti atau diubah sesuai dengan kebutuhan, dengan catatan tetap
memerhatikan KD/ Indikator.
c. Prinsip proses pembelajaran.
dalam pembelajaran tematik, guru sebagai fasilitator dan mediator
yang bertugas menerjemahkan kurikulum/ materi ajar yang terpadu
agar menjadi lebih mudah dicerna. Hakikat proses pembelajaran
tematik adalah kemampuan guru dalam mengintegrasikan materi
belajar menjadi padu dan harmonis
d. Prinsip evaluasi.
Maksud dari prinsip ini adalah satu untuk semua atau juga
sebaliknya. Artinya, evaluasi pembelajaran tematik menghendaki
evaluasi

menyeluruh

(yang

mencakup

mapel-mapel

yang

diintegrasikan) dan evaluasi parsial (evaluasi yang dilakukan
berdasarkan mata pelajaran). Pada dasarnya, tidak ada hubungan
antara pembelajaran tematik dengan evaluasi.
e. Prinsip terukur.
Maksud dari prinsip terukur adalah seorang guru harus memikirkan
jumlah mata pelajaran, bidang studi, dan/ atau muatan pelajaran yang
akan diintegrasikan di dalam proses pembelajaran. tidak semua
muatan

pelajaran

mudah

untuk

diintegrasikan.

Kesesuaian/

keterukuran berdasarkan KD/ Indikator menjadi variabel utama yang
perlu dikaji dan dipahami guna mempertahankan kebermaknaan di
dalam pembelajaran tematik.
Sedangkan menurut Abdul Majid (2014: 89) prinsip yang
berkenaan dengan pembelajaran tematik integratif sebagai berikut.
a. Pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema yang
aktual, dekat dengan dunia siswa dan ada dalam kehidupan
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sehari-hari. Tema ini menjadi alat pemersatu materi yang
beragam dari beberapa mata pelajaran.
b. Pembelajaran tematik integratif perlu memilih materi beberapa
mata pelajaran yang mungkin saling terkait. Dengan demikian,
materi-materi yang dipilih dapat mengungkapkan tema secara
bermakna. Mungkin terjadi, ada materi pengayaan horizontal
dalam bentuk contoh aplikasi yang tidak termuat dalam standar
isi. Namun ingat, penyajian materi pengayaan seperti ini perlu
dibatasi dengan mengacu pada tujuan pembelajaran.
c. Pembelajaran tematik integratif tidak boleh bertentangan
dengan tujuan kurikulum yang berlaku tetapi sebaliknya
pembelajaran tematik integratif harus mendukung pencapaian
tujuan utuh kegiatan pembelajaran yang termuat dalam
kurikulum.
d. Materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam satu tema
selalu mempertimbangkan karakteristik siswa seperti minat,
kemampuan, kebutuhan, dan pengetahuan awal.
e. Materi pelajaran yang dipadukan tidak terlalu dipaksakan.
Artinya, materi yang tidak mungkin dipadukan tidak usah
dipadukan.
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip
pada pembelajaran tematik sebagai berikut.
1) Pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema yang aktual,
dan keberadaan tema bersifat dinamis, serta dekat dengan dunia
siswa dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Tema ini menjadi alat
pemersatu materi yang beragam dari beberapa mata pelajaran dan
ketersediaan

media-media

pembelajaran

yang

dibutuhkan.

Semakin banyak mata pelajaran yang dipadukan/ diintegrasikan,
akan semakin sulit pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan.

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN STS Jambi

12

2) Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan
tema. Akan tetapi, tema bukanlah tujuan pembelajaran, melainkan
sarana atau alat untuk mengajarkan KD/ Indikator. Materi-materi
yang dipilih dapat mengungkapkan tema secara bermakna.
Mungkin terjadi, ada materi pengayaan horizontal dalam bentuk
contoh aplikasi yang tidak termuat dalam standar isi. Namun ingat,
penyajian materi pengayaan seperti ini perlu dibatasi dengan
mengacu pada tujuan pembelajaran.
3) Dalam pembelajaran tematik, guru sebagai fasilitator dan mediator
yang bertugas menerjemahkan kurikulum/ materi ajar yang
terpadu agar menjadi lebih mudah dicerna. Hakikat proses
pembelajaran

tematik

adalah

kemampuan

guru

dalam

mengintegrasikan materi belajar menjadi padu dan harmonis.
Materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam satu tema selalu
mempertimbangkan karakteristik siswa seperti minat, kemampuan,
kebutuhan, dan pengetahuan awal.
3. Fungsi dan Tujuan Pembelajaran Tematik
Pembelajaran tematik berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi
peserta didik dalam memahami konsep-konsep muatan pelajaran dengan
cara menggabungkan atau mengintegrasikan konsep-konsep dalam muatan
pelajaran tersebut berdasarkan tema.
Terkait hal tersebut, tujuan pembelajaran yang menggunakan tema
(tematik) dalam proses pembelajaran adalah:
a. Memudahkan pemusatan perhatian pada satu tema tertentu.
b. Peserta didik mampu mempelajari materi pengetahuan yang
disajikan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar
mata pelajaran dalam satu tema.
c. Pengembangan kompetensi dasar pada ranah aspek kognitif,
afektif, dan psikomotorik lebih mudah dilakukan.
d. Memberikan pengalaman belajar lebih melalui berbagai aktivitas
dalam kegiatan belajar-mengajar.
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e. Mengefisiensikan waktu pembelajaran.
f. Menumbuhkan aspek afektif dalam proses pembelajaran dari hasil
penggalian nilai-nilai yang tercakup dalam beberapa mapel yang
dipadukan (Eko Setiawan, 2018: 22).
4. Karakteristik Pembelajaran Tematik
Menurut Eko Setiawan (2018: 22-23) Pembelajaran tematik memiliki
karakteristik-karakteristik sebagai berikut:
a. Peserta didik sebagai pusat pembelajaran
Anak didik berperan sebagai pelaku utama pendidikan. Semua
arah dan tujuan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan
anak didik, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator yang
menyediakan

apa

yang

dibutuhkan

anak

didik

dalam

mengembangkan dirinya sesuai dengan minat dan motivasinya.
Pendekatan belajar yang menjadikan aspek-aspek progresivisme,
kontruktivisme, maupun humanisme sebagai landasan filosofis ini
lebih banyak menempatkan anak didik sebagai subjek dalam
belajar (Student-Centered Education).
b. Memberikan pengalaman langsung
Pengalaman

langsung

didapatkan

ketika

peserta

didik

dihadapkan pada situasi nyata di lingkungan tempatnya berada.
Dengan demikian, peserta didik diharapkan agar mengalami sendiri
proses pembelajaran yang mereka dapatkan, mulai dari tahap
persiapan, proses, hingga hasil belajar (output and outcome).
c. Menghilangkan batas pemisah antara mata pelajaran
Sesuai dengan karakter pembelajaran tematik yang terintegrasi,
pemisahan yang sebelumnya terdapat antara satu mata pelajaran
dengan mata pelajaran lainnya menjadi lebih diperhalus. Dalam
pembelajaran tematik, mata pelajaran disajikan dalam tema, dan
setiap tema mengandung muatan pembelajaran yang berasal dari
beberapa mata pelajaran.
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d. Fleksibel (luwes)
Pembelajaran

tematik

dilakukan

dengan

mengaitkan

pengetahuan dari meta pelajaran yang satu dengan pengetahuan
dari mata pelajaran yang lain. Di sisi lain, pembelajaran tematik
juga mengaitkan pengalaman belajar yang satu dengan pengalaman
belajar lainnya, bahkan juga menghubungkan antara pengetahuan
dengan pengalaman, dan begitu pula sebaliknya.
e. Menggunakan prinsip belajar menyenangkan
Pembelajaran tematik berangkat dari prinsip bahwa kegiatan
belajar-mengajar harus melibatkan peserta didik secara aktif. Hal
ini ditujukan agar peserta didik dapat mengembangkan kreativitas
mereka sendiri, tetapi sambil tetap mencapai sasaran dalam
ketuntasan dan ketercapaian kurikulum.
f. Holistik
Pembelajaran tematik bersifat terintegrasi, dan satu tema
diamati dan dibahas dari perspektif berbagai mata pelajaran. Suatu
gejala yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu
diamati dan dikaji dari pengetahuan beberapa bidang mata
pelajaran sekaligus. Hal ini ditujukan agar memungkinkan peserta
didik untuk memahami gejala atau fenomena tersebut dari beragam
isi, tidak hanya satu perspektif saja.
g. Bermakna
Pembelajaran

tematik

meningkatkan

kebermaknaan

pembelajaran. dikatakan demikian, karena peembelajaran tematik
menyelaraskan pemahaman ilmu pengetahuan dengan konteksnya
yang berlaku di lingkungan masyarakat. Hal ini dapat dicapai
terutama apabila materi pembelajaran yang dipilih memang sesuai
dengan kebutuhan anak didik.
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Adapun karakteristik dari pembelajaran tematik ini menurut TIM
Pengembangan PGSD, 1997 (Hesty, 2008) (dikutip oleh Abdul Majid,
2014: 90-91) adalah:
a. Holistik, suatu gejala atau peristiwa yang menjadi pusat
perhatian dalam pembelajaran tematik diamati dan dikaji dari
beberapa bidang studi sekaligus, tidak dari sudut pandang yang
terkotak-kotak.
b. Bermakna, pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam
aspek, memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antarskemata yang dimiliki oleh siswa, yang pada gilirannya nanti,
akan memberikan dampak kebermaknaan dari materi yang
dipelajari.
c. Otentik,

pembelajaran

tematik

memungkinkan

siswa

memahami secara langsung konsep dan prinsip yang ingin
dipelajari.
d. Aktif, pembelajaran tematik dikembangkan dengan berdasar
pada pendekatan inquiry discovery dimana siswa terlihat secara
aktif

dalam

proses

pembelajaran,

mulai

perencanaan,

pelaksanaan, hingga proses evaluasi.
5. Landasan Pembelajaran Tematik
Menurut Abdul Majid (2014: 87-88) landasan pembelajaran tematik
mencakup 3 landasan yaitu:
a. Landasan Filosofis
Dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh tiga aliran
filsafat yaitu: progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Aliran
progresivisme memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada
pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang
alamiah (natural), dan memperhatikan pengalaman siswa. Aliran
konstruktivisme

melihat

pengalaman

langsung

siswa

(direct

experiences) sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini,
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pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. Manusia
mengonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek,
fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Pengetahuan tidak dapat
ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada anak, tetapi harus
diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing siswa pengetahuan
bukan sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu proses yang
berkembang terus-menerus. Keaktifan siswa yang diwujudkan oleh
rasa

ingin

tahunya

sangat

berperan

dalam

perkembangan

pengetahuannya. Aliran humanisme melihat siswa dari segi keunikan/
kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya.
b. Landasan Psikologis
Pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologis
perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi
perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi/ materi
pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat
keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan
peserta didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal
bagaimana isi/materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan
kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya.
c. Landasan Yuridis
Dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan
atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di
sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut adalah UU No. 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak
berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan
minat dan bakatnya (pasal 9). UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada
setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan
sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
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6. Keunggulan dan kelemahan pembelajaran tematik
a. Keunggulan pembelajaran tematik
1) Dapat mengurangi tumpang tindih antara berbagai mata
pelajaran, karena mata pelajaran tersebut disajikan dalam satu
tema.
2) Menghemat

waktu

pelaksanaan

pembelajaran,

karena

pembelajaran tematik dilaksanakan secara terpadu antara
beberapa mata pelajaran.
3) Peserta didik mampu melihat hubungan-hubungan yang
bermakna pada materi-materi yang disajikan dalam kurikulum,
sebab tema pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau
alat pembelajaran, bukan tujuan akhir.
4) Pembelajaran
pengetahuan

menjadi
dan

bersifat

pengalaman.

menyeluruh

dari

segi

Pembelajaran

tidak

lagi

tersegmentasi antara disiplin ilmu atau mata pelajaran tertentu,
sehingga anak didik akan mampu memahami tentang proses
dan materi yang saling berkaitan dengan satu sama lain.
5) Keterkaitan antara satu mata pelajaran dan mata pelajaran
lainnya akan menguatkan konsep yang telah dikuasai peserta
didik, karena ilmu tersebut didukung dengan pandangan dari
berbagai perspektif.
b. Kelemahan pembelajaran tematik
1) Materi belajar menjadi lebih dangkal, sehingga guru dituntut
untuk berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi, menguasai
metodologi pembelajaran, serta terampil dalam mengemas dan
mengembangkan materi ajar.
2) Tidak menggunakan jadwal karena tema besifat insidental,
sehingga menuntut kreativitas guru dalam pengembangan
jadwal pelajaran yang mumpuni.
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3) Pembelajaran yang menjadi multitafsir/bias. Akibatnya, secara
tidak

langsung

peserta

didik

dituntut

untuk

mampu

mengidentifikasi sendiri mata pelajaran yang diintegrasikan.
4) Pembelajaran tematik memerlukan media, bahan belajar atau
sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi, sesuai
dengan mata pelajaran yang dikaitkan dalam satu kegiatan
pembelajaran.
5) Aspek penilaian pembelajaran tematik membutuhkan penilaian
yang bersifat menyeluruh (komprehensif), yang dilakukan
dengan cara menetapkan keberhasilan belajar peserta didik dari
beberapa bidang terkait yang telah dipadukan dalam tema (Eko
Setiawan, 2018: 24-25).
7. Metode Pembelajaran Kooperatif
Sejak awal 1970-an, banyak penelitian mulai beralih fokus untuk
meneliti aplikasi pembelajaran kooperatif di ruang kelas. Pada saat itu,
hampir semua penelitian pedagogis di seluruh dunia mengkaji bagaimana
mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif ini. Dari
penelitian-penelitian tersebut dihasilkan sejumlah metode pembelajaran
kooperatif yang semakin populer hingga saat ini. Slavin (1995)
menampilkan beberapa metode pembelajaran kooperatif yang banyak
diteliti dan paling sering digunakan. Slavin membagi metode-metode
tersebut dalam dalam 3 kategori: 1) metode-metode Student Team
Learning, 2) metode-metode Supported Cooperative Learning, dan 3)
metode-metode informal (Miftahul Huda, 2017: 114).
Roger, dkk. (1992) menyatakan cooperative learning is group learning
activity organized in such a way that learning is based on the socially
structured change of information between learning in group in which each
learner is held accountable for his or her own learning and is motivated to
increase the learning of others (pembelajaran kooperatif merupakan
aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa
pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial di
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antara kelompok-kelompok pembelajar

yang di dalamnya setiap

pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong
untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota lain) (Miftahul Huda,
2017: 29).
Parker (1994) mendefinisikan kelompok kecil kooperatif sebagai
suasana pembelajaran dimana para siswa saling berinteraksi dalam
kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan tugas akademik demi
mencapai tujuan bersama. Sementara itu, Davidson (1995) mendefinisikan
pembelajaran kooperatif secara terminologis dan perbedaannya dengan
pembelajaran

koolaboratif.

Menurutnya,

pembelajaran

kooperatif

merupakan suatu konsep yang sebenarnya sudah ada sejak dulu dalam
kehidupan sehari-hari. Konsep ini memang dikenal sangat penting untuk
meningkatkan kinerja kelompok, organisasi, dan perkumpulan manusia
(Miftahul Huda, 2017: 29-30).
Adapun menurut Johnson dan Johnson, pembelajaran kooperatif berarti
working together to accomplish shared goals (bekerja sama untuk
mencapai tujuan bersama). Dalam suasana kooperatif, setiap anggota
sama-sama berusaha mencapai hasil yang nantinya bisa dirasakan oleh
semua anggota kelompok. Dalam konteks pengajaran, pembelajaran
kooperatif sering kali didefinisikan sebagai pembentukan kelompokkelompok kecil yang terdiri dari siswa-siswa yang dituntut untuk bekerja
sama dan saling meningkatkan pembelajarannya dan pembelajaran siswasiswa lain (Miftahul Huda, 2017: 31).
Artz dan Newman (1990) mendefinisikan pembelajaran kooperatif
sebagai small group of learners working together as a team to solve a
problem, complete a task, or accomplish a common goal (kelompok kecil
pembelajar/ siswa yang bekerjasama dalam satu tim untuk mengatasi suatu
masalah, menyelesaikan sebuah tugas, atau mencapai satu tujuan bersama)
(Miftahul Huda, 2017: 32).
Dengan

demikian,

pembelajaran

kooperatif

bergantung

pada

efektivitas kelompok-kelompok siswa tersebut. Dalam pembelajaran ini,
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guru diharapkan mampu membentuk kelompok-kelompok kooperatif
dengan berhati-hati agar semua anggotanya dapat bekerjasama untuk
memaksimalkan pembelajarannya sendiri dan pembelajaran teman-teman
satu kelompoknya. Masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab
mempelajari apa yang disajikan dan membantu teman-teman satu anggota
untuk mempelajarinya juga (Miftahul Huda, 2017: 32).
Pembelajaran

kooperatif

biasanya

menempatkan

siswa

dalam

kelompok-kelompok kecil selama beberapa minggu atau bulan ke depan
untuk kemudian diuji secara individual pada hari ujian yang telah
ditentukan. Sebelumnya, kelompok-kelompok siswa ini diberi penjelasan/
pelatihan tentang: 1) bagaiman menjadi pendengar yang baik, 2)
bagaimana memberi penjelasan yang baik, 3) bagaimana mengajukan
pertanyaan dengan baik, dan 4) bagaimana saling membantu dan
menghargai satu sama lain dengan cara-cara yang baik pula (Miftahul
Huda, 2017: 32).
Menurut Jumanta Hamdayama (2016:

95)

dalam melakukan

pembelajaran, guru harus dapat memilih dan menerapkan berbagai macam
metode pengajaran yang ada. Terdapat sejumlah metode pembelajaran
yang dapat dipergunakan oleh guru. Di bawah ini adalah faktor-faktor
yang mesti diperhatikan guru dalam memilih berbagai metode yang ada:
a. Tujuan yang hendak dicapai
Faktor pertama yang hendak dikaji guru dalam rangka menetapkan
metode pembelajaran. Tujuan ini hendaknya dijadikan patokan dalam
memiliki dan menetapkan efektivitas suatu metode pembelajaran.
b. Keadaan Siswa
Guru hendaknya memahami perkembangan psikologis, motorik,
maupun mental peserta didik. Guru yang baik adalah seorang guru
yang mampu memahami keinginan peserta didik, serta mahir dalam
membangkitkan motivasi intrinsik peserta didik. Jika tumbuh motivasi
belajar yang tinggi dalam diri peserta didik maka mereka akan senang
dalam proses pembelajaran, menghasilkan yang optimal dan
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memuaskan serta tercapainya sejumlah standar kompetensi yang ada
dalam kurikulum.
c. Bahan Pengajaran
Dalam

menetapkan

metode

mengajar,

guru

hendaknya

memperhatikan bahan pengajaran seperti isi, sifat dan cakupannya.
Guru harus mampu menguraikan bahan pengajaran ke dalam unsurunsur secara rinci dalam rencana pembelajarannya. Berdasarkan unsur
tersebut, tampak apakah bahan itu hanya berisi fakta dan kecakapan
yang hanya membutuhkan daya mental untuk menguasainya atau
berisi keterampilan dan kebiasaan yang membutuhkan daya mental
untuk menguasainya atau berisi keterampilan dan kebiasaan yang
membutuhkan penguasaan secara motorik, ataukah hanya beberapa
hal atau mungkin hanya satu hal.
Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) diyakini sebagai
praktik pedagogis untuk meningkatkan proses pembelajaran, gaya
berfikir tingkat tinggi, perilaku sosial, sekaligus kepedulian terhadap
siswa-siswa yang memiliki latar belakang kemampuan, penyesuaian,
dan kebutuhan yang berbeda-beda. Pembelajaran kooperatif sudah
banyak diteliti dari 3 dekade yang lalu. Penelitian-penelitian pada saat
itu umumnya berfokus pada perbedaan antara pembelajaran yang
menekankan pada kerja sama siswa (Cooperative Learning) dan
pembelajaran yang mengikutsertakan seluruh siswa dalam satu
intruksional yang terpusat (Traditional Whole Class), baik itu yang
bersifat kompetitif maupun individualistik. Perkembangan ini lalu
berlanjut dengan dielaborasikannya pembelajaran kooperatif ini
dengan kompetitif dan individualistik. Dari elaborasi ini, muncullah
metode-metode yang lebih spesifik untuk menopang aplikasi
pembelajaran kooperatif.
Setelah menginventarisasi sifat atau unsur bahan pengajaran, guru
dapat memperhatikan metode yang memiliki ciri-ciri

yang sesuai
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dengan bahan pengajaran dimaksud, lalu menetapkan satu atau
beberapa metode dan teknik yang hendak digunakan dalam mengajar.
8. Teknik Pembelajaran Kooperatif Inside-Outside Circle
Dalam pembelajaran kooperatif, setidak-tidaknya terdapat 14 teknik
yang sering diterapkan di ruang kelas. Meskipun ada banyak teknik lain,
seperti Focuced Listing, One Minute Papers, Paired Annotations, What I
Know What I Think I Know, Tea Party, Focus Trios, Mind Mapping, dan
lain sebagainya. Akan tetapi, di indonesia, keempat belas teknik di bawah
ini adalah yang paling sering digunakan.
Teknik-teknik ini acap kali dipertukarkan dengan metode-metode
pembelajaran kooperatif, teknik-tekniknya justru berdiri sendiri. Beberapa
pengembang, seperti Lorna Curran dan Spencer Kagan, terkadang lebih
suka menggunakan istilah “teknik” daripada “metode” mungkin karena
prosedur nya yang lebih jelas dan sistematis. Meskipun beberapa
pengembang lain, seperti Russ Frank dan Aronson, justru „tidak terlalu‟
mempersoalkan kedua istilah ini, sehingga teknik-teknik mereka, seperti
NHT dan JIG, sering kali lebih dikenal sebagai “metode” daripada
“teknik”.
Akan tetapi, terlepas dari perdebatan soal istilah di atas, yang jelas 14
teknik yang dijabarkan di bawah ini hampir seluruhnya menyertakan
prosedur-prosedur yang jelas dan tentu saja lebih praktis daripada metodemetode pembelajaran kooperatif, seperti yang disebutkan sebelumnya
(Miftahul Huda, 2017: 134).
a) Teknik Inside-Outside Circle
Teknik Inside-Outside Circle dikembangkan oleh Spencer Kagan
(1990). Teknik ini memungkinkan siswa untuk saling berbagi
informasi pada waktu yang bersamaan, dan juga dapat diterapkan
untuk beberapa mata pelajaran, seperti ilmu pengetahuan sosial,
agama, matematika, dan bahasa. Bahkan pelajaran yang paling cocok
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digunakan dengan teknik ini adalah bahan-bahan yang membutuhkan
pertukaran pikiran dan informasi antar siswa.
1) Kelebihan Teknik Inside-Outside Circle
1.1 Adanya struktur yang jelas dan memungkinkan siswa untuk
saling berbagi informasi bersama dengan singkat dan
teratur.
1.2 Siswa bekerja dengan sesama siswa dalam suasana gotongroyong

dan

mempunyai

banyak

kesempatan

untuk

mengolah informasi.
1.3 Meningkatkan keterampilan komunikasi.
1.4 Dapat diterapkan untuk semua tingkatan kelas dan sangat
digemari terutama oleh anak-anak (Miftahul Huda, 2017:
144).
2) Kekurangan Teknik Inside-Outside Circle
2.1 Membutuhkan ruang kelas yang besar
2.2 Terlalu lama dan tidak berkonsentrasi sehingga waktu
disalahgunakan untuk bergurau, juga rumit dilakukan.
b) Langkah-langkah Teknik Inside-Outside Circle
Lingkaran Individu:
1) Separuh kelas (atau seperempat jika jumlah siswa terlalu
banyak) berdiri membentuk lingkaran kecil; mereka berdiri
melingkar dan menghadap keluar. Separuh kelas lagi
membentuk lingkaran besar, mereka berdiri menghadap ke
dalam. Pola bentukan dari kedua lingkaran ini adalah: siswasiswa dalam lingkaran kecil akan berada di dalam lingkaran
besar, sehingga setiap siswa dalam lingkaran kecil nantinya
akan berhadapan dengan siswa yang berada di lingkaran besar.
Masing-masing akan menjadi pasangan.
2) Misalnya, anggap saja dalam satu ruang kelas terdapat 30
siswa. Siswa 1-15 membentuk lingkaran dalam, sedangkan
siswa 16-30 membentuk lingkaran luar. Siswa 1 akan
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berhadapan dengan siswa 16; siswa 2 akan berhadapan dengan
siswa 17; siswa 3 akan berhadapan dengan siswa 18; begitu
seterusnya dalam bentuk lingkaran.
3) Setiap pasangan siswa dari lingkaran kecil dan besar saling
berbagi informasi. Siswa yang berada di lingkaran kecil
(lingkaran dalam) dipersilakan memulai terlebih dahulu.
Pertukaran informasi ini bisa dilakukan oleh semua pasangan
dalam waktu yang bersamaan, namun tetap dengan nada bicara
yang tenang (tidak terlalu keras). Setelah itu, siswa yang berada
di lingkaran besar (lingkaran luar) dipersilakan untuk berbagi
informasi.
4) Kemudian, siswa yang berada di lingkaran kecil diam di
tempat, sementara siswa yang berada di lingkaran besar
bergeser satu atau dua langkah searah perputaran jarum jam.
Dengan cara ini, masing-masing siswa mendapatkan pasangan
yang baru untuk berbagi informasi lagi.
5) Sekarang, giliran siswa yang berada di lingkaran besar yang
membagikan informasi. Demikian seterusnya.
Lingkaran Kelompok:
1) Satu kelompok berdiri di lingkaran kecil menghadap keluar.
Kelompok lain berdiri di lingkaran besar.
2) Setiap kelompok berputar seperti prosedur lingkaran individu
yang dijelaskan di atas sambil saling berbagi informasi.
(informasi ini bergantung pada guru: apakah mereka diminta
untuk bertanya beberapa hal penting terkait dengan hobi, citacita, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas
pembelajaran).
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Variasi
Untuk Taman Kanak-kanak (TK) atau SD/MI, perputaran
ini bisa dilakukansecara variatif. Misalnya, untuk mencari
pasangan masing-masing, lingkaran besar berputar terlebih dahulu,
sementara semua siswa menyanyi. Di tengah-tengah lagu, guru
mengatakan “STOP”. Nyanyian dan perputaran pun dihentikan.
Jadi, mereka akan memperoleh pasangannya masing-masing
berdasarkan perputaran lingkaran besar yang dikontrol oleh
nyanyian bersama (Miftahul Huda, 2017: 145-146).
Selanjutnya menurut Spencer (dalam Aqib, 2013: 30) langkah-langkah
model pembelajaran Inside-Outside Circle adalah, (1) Separuh peserta
didik berdiri membentuk lingkaran kecil dan menghadap keluar, (2)
Separuh peserta didik lainnya membentuk lingkaran di luar lingkaran
pertama, menghadap ke dalam, (3) Dua peserta didik yang berpasangan
dari lingkaran kecil dan besar berbagi informasi. Pertukaran informasi ini
bisa dilakukan oleh semua pasangan dalam waktu bersamaan, (4)
Kemudian peserta didik berada di lingkaran kecil diam di tempat,
sementara peserta didik yang berada di lingkaran besar bergeser satu atau
dua langkah searah jarum jam, (5) Sekarang giliran peserta didik berada di
lingkaran besar yang membagi informasi. Demikian seterusnya (dalam
kutipan Lisa Yuliana, dkk, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Inside-Outside Circle Terhadap Keaktifan Belajar Peserta Didik Pada
Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X Di SMA Srijaya Negara Palembang,
Jurnal Profit Vol.5, No.1, Mei 2018).
Dari

pendapat

para

ahli

mengenai

langkah-langkah

metode

pembelajaran teknik Inside-Outside Circle dapat disimpulkan dengan
diawali guru menjelaskan metode pembelajaran teknik Inside-Outside
Circle lalu guru membagi kelompok, setelah membagi kelompok guru
memberikan tugas berdasarkan tugas pembagian dari guru. Setelah selesai,
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seluruh peserta didik berkumpul saling membaur (berdasarkan kelompok),
lalu separuh kelas berdiri membentuk kelompok lngkaran kecil dan
menghadap keluar dan Separuh kelas lainnya membentuk lingkaran di luar
lingkaran pertama, menghadap ke dalam, selanjutnya dua peserta didik
yang berpasangan dari lingkaran kecil dan besar berbagi informasi,
kemudian peserta didik berada di lingkaran kecil diam di tempat,
sementara peserta didik yang berada di lingkaran besar bergeser satu atau
dua langkah searah jarum jam, sekarang giliran peserta didik berada di
lingkaran besar yang membagi informasi. Demikian seterusnya.
B. Konsep Teoritis
1. Keaktifan Belajar
Learning activities is very important in the learning process because
learning is an activity or a process to acquire knowledge, develop skills,
improve behavior and attitude and strengthen personality (Ningsih, dkk.
2017, Improving the Students’ Activity and Learning Outcomes on Social
Sciences Subject Using Round Table and Rally Coach of Cooperative
Learning Model, Journal of Education and Practice, Vol.8, No 11)
(Dikutip dalam skripsi Siti Ayu Maimunah, 2018: 6). Keaktifan belajar
sangat penting dalam poses pembelajaran karena belajar adalah aktivitas
atau

proses

untuk

memperoleh

pengetahuan,

mengembangkan

keterampilan, memperbaiki perilaku dan sikap serta memperkuat
kepribadian.
Dalam

proses

pendidikan,

pembelajaran

didesain

untuk

membelajarkan siswa. Artinya, pembelajaran menempatkan siswa sebagai
subjek belajar. Dengan kata lain, pendidikan mengarahkan guru untuk
menerapkan pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Dalam hal ini, Dasim
Busimansyah (dikutip dalam skripsi Siti Ayu Maimunah, 2018: 6)
menjelaskan

bahwa,

“aktif

dimaksudkan

bahwa

dalam

proses

pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga
peserta didik aktif mengajukan pertanyaan, mengemukakan gagasan dan
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mencari data dan informasi yang mereka perlukan untuk memecahkan
masalah.
Proses pembelajaran pada hakikatnya untuk mengembangkan
keaktifan siswa melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar.
Keaktifan belajar siswa merupakan unsur dasar yang penting bagi
keberhasilan proses pembelajaran. Ketika siswa belajar dengan aktif,
berarti mereka yang mendominasi aktifitas pembelajaran. Dengan ini
mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok
dari materi pelajaran, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa
yang baru mereka pelajari ke dalam satu persoalan yang baru mereka
pelajari ke dalam kehidupan nyata. Sehingga, dengan adanya keaktifan
siswa dalam proses pembelajaran akan mengakibatkan suasana kelas
menjadi kondusif, dimana masing-masing siswa dapat melibatkan
kemampuannya semaksimal mungkin.
Menurut Sardiman (2014: 101), aktivitas merupakan aspek terpenting
dalam interaksi belajar-mengajar, sebab pada prinsipsinya belajar adalah
berbuat, berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan.
Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Sedangkan menurut Hisyam
Zaeni (dikutip dalam skripsi Lia Denty Merliansyah, 2018: 45)
menyebutkan bahwa pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang
mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Ketika siswa belajar dengan
aktif, berarti siswa yang mendominasi aktivitas pembelajaran. Dengan
mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok,
memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka
pelajari ke dalam persoalan yang ada dalam kehidupan nyata.
Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, aktif berarti giat (bekerja,
berusaha) sedangkan keaktifan adalah kegiatan atau kesibukan. Keaktifan
adalah keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam memberikan
inisiatif terhadap kegiatan-kegiatan yang dilancarkan oleh organisasi serta
mendukung percapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.
Keaktifan belajar ditandai dengan adanya keterlibatan secara optimal, baik
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keterlibatan fisik, mental maupun emosional (Dikutip oleh Andini, dkk.
2017. Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika (JPMM) Solusi Vol.
I No 5, hal 91).
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keaktifan belajar
siswa adalah kegiatan atau kesibukan baik bersifat fisik, mental maupun
emosional yang dilakukan oleh siswa dalam proses belajar yang ditandai
dengan adanya keterlibatan siswa secara optimal dalam proses
pembelajaran.
Menurut Ahmadi (2013: 206) keaktifan belajar adalah suatu proses
kegiatan belajar mengajar yang subjek didiknya terlibat secara intelektual
dan emosional, sehingga subjek didik betul-betul berperan dan
berpatisipasi aktif dalam melakukan kegiatan belajar. Menurut Warsono
(2016: 6) (dikutip oleh Lisa Yuliana, dkk. 2018. Jurnal Profit Vol 5, No 1,
Mei) keaktifan belajar merupakan suatu sistem pembelajaran yang
menekankan keaktifan peserta didik secara fisik, mental, intelektual, dan
emosional, guna memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan antara
ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Menurut Siregar (2010: 106)
(dikutip oleh Lisa Yuliana, dkk. 2018. Jurnal Profit Vol 5, No 1, Mei)
keaktifan belajar merupakan pengolaan sistem pembelajaran melalui caracara belajar yang aktif menuju belajar yang mandiri.
Setelah memahami pengertian keaktifan belajar menurut para ahli,
Ahmadi dan Warsono mengemukakan bahwa keaktifan belajar yaitu
menekankan keaktifan belajar secara intelektual dan emosional, sedangkan
pengertian keaktifan belajar menurut Siregar cara belajar aktif yaitu
pembelajaran yang menuju belajar yang mandiri. Dari pendapat ketiga
para ahli dapat disimpulkan bahwa keaktifan belajar adalah proses
pembelajaran yang menekankan peserta didik secara fisik, mental,
intelektual dan emosional guna menuju pembelajaran yang mandiri.
2. Jenis-jenis Keaktifan Belajar
Setelah memahami ciri-ciri keaktifan belajar, adapun Jenis-jenis
keaktifan belajar, keaktifan belajar menurut Soemanto (2006: 107) (dikutip
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oleh Lisa Yuliana, dkk. 2018. Jurnal Profit Vol 5, No 1, Mei) meliputi: (1)
Mendengarkan,

(2)

Memandang,

(3)

Meraba,

mencium,

dan

mencicipi/mengecap, (4) Menulis atau mencatat, (5) Membaca, (6)
Membuat ikhtisar atau ringkasan dan menggaris bawahi, (8) Mengamati
table-tabel, diagram-diagram, dan bagan-bagan, (9) Menyusun paper atau
kertas kerja, (9) Mengingat, (10) Berpikir, (11) Latihan atau praktek.
Selanjutnya menurut Usman (2002: 22) (dikutip oleh Lisa Yuliana,
dkk. 2018. Jurnal Profit Vol 5, No 1, Mei) keaktifan belajar digolongkan
kedalam beberapa hal yaitu: (1) Aktivitas visual seperti membaca,
menulis, melakukan eksperimen dan demonstrasi, (2) Aktivitas lisan
seperti bercerita, membaca, Tanya jawab, diskusi, dan menyanyi, (3)
Aktivitas mendengarkan seperti mendengar penjelasan guru, ceramah dan
pengarahan, (4) Aktivitas gerak seperti senam, melukis dan atletik, (5)
Aktivitas menulis seperti mengarang dan membuat makalah.
Sedangkan menurut Paul (dalam Hamalik, 2007: 172) (dikutip oleh
Lisa Yuliana, dkk. 2018. Jurnal Profit Vol 5, No 1, Mei) keaktifan peserta
didik diklasifikasikan menjadi 8 jenis sebagai berikut: (1) Visual Activities,
membaca memperhatikan: gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan
orang lain dan sebagainya, (2) Oral Activities, menyatakan, merumuskan,
bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan interview,
diskusi, interupsi, dan sebagainya, (3) Listening Activities, mendengarkan:
uraian, percakapan, diskusi, music, piano, dan sebagainya, (4) Writing
Activities, menulis: cerita, karangan, laporan, tes angket, menyalin, dan
sebagainya, (5) Drawing Activities, menggambar, membuat grafik, peta,
diagram, pola dan sebagainya.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keaktifan
Belajar merupakan aktifitas yang berlangsung melalui proses,
tentunya tidak terlepas dari pengaruh baik dari dalam individu yang
mengalaminya. Keaktifan belajar siswa dalam proses kadang-kadang
berjalan lancar, kadang-kadang tidak, kadang-kadang cepat menangkap
apa yang dipelajari, dan kadang-kadang terasa amat sulit. Berjalannya
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proses belajar mengajar tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor yang
sangat berpengaruh terhadap keaktifan belajar siswa (dikutip dalam skripsi
Lisa Denty Merliansyah, 2018: 52).
Muhibbin Syah (2012: 146) mengatakan bahwa “faktor yang
mempengaruhi keaktifan belajar siswa dapat digolongkan menjadi tiga
macam, yaitu faktor internal (faktor dari dalam siswa), faktor eksternal
(faktor dari luar siswa), dan faktor pendekatan belajar (approach to
learning)”. Secara sederhana faktof-faktor yang mempengaruhi keaktifan
belajar siswa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Faktor internal siswa, merupakan faktor yang berasal dari dalam
diri siswa itu sendiri meliput:
1) Aspek Fisiologis, yaitu kondisi umum jasmani dan tonus
(tegangan otot) yang menandai tingkat kebugaran organorgan tubuh dan sendi-sendinya, dapat mempengaruhi
semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran.
2) Aspek Psikologis, belajar pada hakikatnya adalah proses
psikologis. Oleh karena itu, semua keadaan dan fungsi
psikologis tentu saja mempengaruhi belajar seseorang.
3) Inteligensi, tingkat kecerdasan atau inteligensi (IQ) siswa
tidak dapat diragukan lagi dalam menentukan keaktifan dan
keberhasilan belajar siswa. Ini bermakna bahwa semakin
tinggi tingkat inteligensinya maka semakin besar peluangnya
untuk meraih sukses, begitu juga sebaliknya.
4) Sikap, adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa
kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara
yang relatif tetap terhadap objek orang, barang, dan
sebagainya, baik secara positif maupun negatif.
5) Bakat adalah potensi atau kecakapan dasar yang dibawa sejak
lahir yang berguna untuk mencapai prestasi.
6) Minat adalah kecenderungan atau kegairahan yang tinggi atau
keinginan yang besar terhadap sesuatu.
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7) Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong untuk
melakukan sesuatu.
b. Faktor eksternal siswa, merupakan faktor dari luar siswa yakni
kondisi lingkungan di sekitar siswa. Adapun yang termasuk dari
faktor eksternal di antaranya adalah:
1) Lingkungan sosial, yang meliputi: para guru, para staf
administrasi, dan teman-teman sekelas.
2) Lingkungan non sosial, yang meliputi: gedung sekolah dan
letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya,
alat-alat belajar, dan waktu belajar yang digunakan siswa.
c. Faktor pendekatan belajar, merupakan segala cara atau strategi
yang digunakan siswa dalam menunjang keefektifan dan efisiensi
proses pembelajaran materi tertentu.
Hal yang sama dikemukakan oleh Abu Ahmadi (2008: 78) bahwa
faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa diklasifikasikan
menjadi dua macam, yakni:
a. Faktor Intern (faktor dari dalam diri manusia itu sendiri) yang
meliputi faktor fisiologis dan psikologi.
b. Faktor Ekstern (faktor dari luar manusia) yang meliputi faktor
sosial dan non sosial.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi keaktifan siswa dalam proses belajar adalah faktor internal
(faktor dari dalam siswa) dan faktor eksternal (faktor dari luar siswa).
4. Indikator Keaktifan Belajar
Menurut Paul D. Deirich (dalam Hamalik, 2007) (dikutip oleh Dwi
Inayah Trisnawati, dkk. 2018: 55 dipublikasikan dalam jurnal pendidikan
matematika dan matematika (JPMM) solusi Vol.II No 1 Januari 2018)
menyatakan bahwa indikator keaktifan belajar siswa berdasarkan jenis
aktivitasnya dalam proses pembelajaran yaitu sebagai berikut:
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a. Kegiatan visual (Visual Activities), yaitu membaca, memperhatikan
gambar, mengamati demonstrasi atau mengamati pekerjaan orang
lain.
b. Kegiatan lisan (Oral Activities), yaitu kemampuan menyatakan,
merumuskan, diskusi, bertanya atau interupsi.
c. Kegiatan mendengarkan (Listening Activities), yaitu mendengarkan
penyajian bahan, diskusi atau mendengarkan percakapan.
d. Kegiatan menulis (Writing Activities), yaitu menulis cerita,
mengerjakan soal, menyusun laporan atau mengisi angket.
e. Kegiatan menggambar (Drawing Activities), yaitu melukis,
membuat grafik, pola, atau gambar.
f. Kegiatan emosional (Emotional Activities), yaitu menaruh minat,
memiliki kesenangan atau berani.
g. Kegiatan motorik (Motor Activities), yaitu melakukan percobaan,
memilih alat-alat atau membuat model.
h. Kegiatan

mental,

menganalisis,

yaitu

melihat

mengingat,

memecahkan

hubungan-hubungan

atau

masalah,
membuat

keputusan.
Ardhana (2009: 2) mengemukakan beberapa indikator keaktifan
siswa dalam belajar yang merupakan pedoman dalam pengukuran
keaktifan. Berikut ini adalah indikator keaktifan siswa:
a. Persiapan siswa sebelum pembelajaran.
b. Perhatian siswa terhadap penjelasan guru
c. Kerjasama dalam kelompok
d. Penguasaan materi
e. Saling membantu dan menyelesaikan masalah
f. Kemampuan siswa mengemukakan pendapat dalam kelompok.
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Sedangkan menurut Sudjana (2001: 72) indikator keaktifan
siswa dalam pembelajaran adalah sebagai berikut:
a. Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya
b. Terlibat dalam pemecahan masalah
c. Bertanya

kepada

siswa

lain

atau

guru

apabila

tidak

memahami persoalan yang dihadapinya
d. Berusaha
untuk

mencari

berbagai

informasi

yang

diperlukan

memecahkan masalah

e. Melatih diri dalam memecahkan masalah yang diberikan oleh guru
f. Menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperoleh
Berdasarkan kutipan diatas dapat ditambahkan bahwa keaktifan
belajar

bukan hanya meliputi keaktifan fisik dan mental saja, ada

tambahan keaktifan yang diambil dari kutipan Djamarah, yaitu
keaktifan sosial. Keaktifan sosial artinya anak berbuat berkaitan
bagaimana interaksinya bersama teman dan guru dalam pembelajaran.
Dari pendapat para ahli di atas, maka indikator dan aspek yang
diteliti peneliti ambil untuk mengetahui keaktifan siswa yaitu dalam
tabel 2.1 sebagai berikut:
No
1.

Indikator
Antusias siswa dalam
mengikuti pembelajaran






2.

Interaksi
guru

siswa

dengan






Deskriptor
Memperhatikan penjelasan
guru
Tidak
mengerjakan
pekerjaan lain
Spontan bekerja apabila
diberi tugas
Tidak terpengaruh situasi di
luar kelas
Bertanya kepada guru
Menjawab pertanyaan guru
Memanfaatkan guru sebagai
narasumber
Memanfaatkan guru sebagai
fasilitator
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3.



Kerjasama kelompok




4.

Keaktifan
kelompok

siswa

dalam






5.

Partisipasi siswa
menyimpulkan
pembahasana

dalam
hasil






Membantu teman dalam
kelompok yang menjumpai
masalah
Meminta bantuan kepada
teman
jika
mengalami
masalah
Mencocokkan
jawaban/konsepsinya dalam
satu kelompok
Pembagian tugas dalam
kelompok
Mengemukakan
pendapatnya
Menanggapi
pertanyaan
atau pendapat teman dalam
kelompoknya
Mengerjakan
tugas
kelompok
Menjelaskan pendapat atau
pekerjaannya
Mengacungkan
tangan
untuk ikut menyimpulkan
Merespon pertanyaan atau
simpulan teman.
Menyempurnakan simpulan
yang dikemukakan oleh
temannya
Menghargai
pendapat
temannya

Maksud dari indikator tersebut adalah keaktifan belajar dapat
dilihat dari antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran, meliputi
keaktifan dalam memperhatikan penjelasan guru, tidak mengerjakan
pekerjaan lain, spontan bekerja apabila diberi tugas, tidak terpengaruh
situasi di luar kelas. Interaksi siswa dengan guru meliputi keaktifan
bertanya kepada guru, menjawab pertanyaan guru, memanfaatkan guru
sebagai narasumber, dan memanfaatkan guru sebagai fasilitator.
Kerjasama kelompok meliputi keaktifan membantu teman dalam
kelompok yang menjumpai masalah, meminta bantuan kepada teman
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jika mengalami masalah, mencocokkan jawaban atau konsepsinya
dalam satu kelompok dan pembagian tugas dalam kelompok.
Keaktifan

siswa

dalam

kelompok

meliputi

keaktifan

mengemukakan pendapatnya, menanggapi pertanyaan atau pendapat
teman dalam kelompoknya, mengerjakan tugas kelompok dan
menjelaskan pendapat atau pekerjaannya. Partisipasi siswa dalam
menyimpulkan hasil pembahasan meliputi keaktifan mengacungkan
tangan untuk ikut menyimpulkan, merespon pertanyaan atau simpulan
teman, menyempurnakan simpulan yang dikemukakan oleh temannya
dan menghargai pendapat temannya (Dikutip dalam skripsi Shinta
Muning Salasih, 2013: 19-20).
C. Kerangka Berpikir
Dalam pembelajaran siswa kurang aktif dan kurang berpartisipasi dalam
proses pembelajaran didalam kelas sehingga masih banyak siswa yang
bermain-main saat belajar. Guru hendaknya dapat melakukan berbagai
metode pembelajaran yang dapat menarik keaktifan siswa dalam proses
pembelajaran. Metode pembelajaran tersebut dapat disesuaikan dengan
keadaan dan kemampuan individual dari setiap siswa. Salah satu metode
pembelajaran yang dapat digunakan agar dapat meningkatkan keaktifan siswa
dalam mengikuti pembelajaran yaitu metode pembelajaran kooperatif teknik
Inside-Outside Circle. Dalam metode ini guru hanya menjadi fasilitator dan
motivator, sehingga siswa akan ikut terlibat dalam proses pembelajaran.
Seperti dalam kegiatan diskusi kelompok, hal tersebut tentu akan menarik
keaktifan siswa karena siswa tidak akan merasa jenuh ketika melakukan
pelajaran di dalam kelas.
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir
Kondisi Awal
1. Siswa kurang aktif
dan
kurang
berpartisipasi dalam
pembelajaran
2. Siswa
sulit
berinteraksi
dalam
proses pembelajaran
dikarenakan
kurangnya keaktifan
berbicara
yang
dimiliki.

Pelaksanaan Tindakan
1. Guru menampilkan dan mengajak
siswa untuk memperhatikan media
yang berisikan pembelajaran yang
akan dipelajari.
2. Guru membagi siswa menjadi 2
kelompok
besar
serta
menginstruksikan masing-masing
kelompok
untuk
membuat
lingkaran dalam-lingkaran luar
(Inside-Outside Circle) untuk
mendiskusikan pembelajaran yang
akan dipelajari kepada pasangan
masing-masing.
3. Siswa melaporkan hasil diskusi
dengan pasangan.

Tindakan Akhir
1. Siswa
aktif
dan
berpartisipasi dalam
pembelajaran
2. Siswa
mudah
berinteraksi
dikarenakan
meningkatnya
keaktifan belajar.
D. Studi Relevan

Pada dasarnya suatu penelitian dapat mengacu pada penelitian lain yang
dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam mengadakan penelitian. Dalam
penelitian ini, digunakan data penelitian terdahulu sebagai telaah pustaka
yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Timour Ambarita dengan judul
“Penerapan Model

Pembelajaran

Inside-Outside Circle

Untuk

Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pkn”.
Keaktifan siswa dalam bertanya sebelum tindakan 14,81 %, pada
siklus I adalah 37,2 %, pada siklus II adalah 81,45 %. Keaktifan siswa
dalam menjawab pertanyaan sebelum tindakan 7,4 %, pada siklus I
adalah 37,03 %, pada siklus II adalah 74,07 %. Keaktifan siswadalam
bersikap sebelum tindakan 7,4 %, pada siklus I adalah 44,4 %, pada
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siklus II adalah 74,07 %. Keaktifan siswa dalam mengerjakan soal
secara mandiri sebelum tindakan 37,03 %, pada siklus I adalah 55,5 %,
pada siklus II adalah 74,07 %. Nilai hasil belajar PKN siswa sebelum
tindakan hanya 31,25 % dengan rata-rata nilai 56,5 sedangkan pada
siklus I, nilai hasil belajar siswa meningkat menjadi 62,5 % dengan
nilai rata-rata 70,31. Pada siklus II nilai hasil belajar siswa yang
mencapai KKM adalah81,25 % dengan rata-rata nilai 74,06 (Dalam
jurnal: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya, diterima Februari 2017;
disetujui April 2017; dipublikasikan Juni 2017. p-ISSN 2460-4585, eISSN 2460-4593).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Darmawati, Imam Mahadi dan Ria
Syafitri (2011/2012) dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Inside Outside Circle Untuk Meningkatkan Sikap
Ilmiah Dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VIII SMPN 2 Pekan
Baru Tahun Pelajaran 2011/2012”.
Penelitian

tersebut

menunjukkan

bahwa

penerapan

model

pembelajaran kooperatif tipe inside-outside circle rata-rata hasil belajar
siswa meningkat manjadi 68,74% pada siklus I, 90,21% pada siklus II.
(Jurnal Biogenesis, Vol. 8, Nomor 2, Februari 2012)
3. Penelitian Carolina Hesti Kurniawati, Ni Wayan Arini, dan Made
Suarjana (2016) dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Inside
Outside Circle Untuk Meningkat Keterampilan Berbicara Bahasa
Indonesia Kelas V”.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi meningkatkan persentase
keterampilan berbicara pada siswa kelas V di SDN 2 Banyuning.
Persentase rata-rata keterampilan berbicara siswa pada siklus I sebesar
74,56% berada pada kategori kurang terampil. Persentase rata-rata
keterampilan berbicara siswa pada siklus II sebesar 84,68% berada
pada kategori terampil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
penerapan model pembelajaran inside-outside circle pada mata
pelajaran bahasa indonesia dapat meningkatkan keterampilan berbicara
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siswa kelas V SDN 2 Banyuning Tahun Ajaran 2015/2016 (e-Jurnal
PGSD Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan PGSD Vol: 4 No: 1
Tahun: 2016)
4. Hasan,

Arsyadani

(2015)

dengan

judul:

“Penerapan

Model

Pembelajaran Kooperatif Tipe Inside-outside Circle (IOC) Untuk
Meningkatkan Keaktifan Dan Prestasi Belajar Peserta Didik Pada Mata
Pelajaran Teknik Pemesinan Bubut Kelas XI MESIN 3 SMK
PANCASILA SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2014/2015”
keaktifan belajar pada pra siklus 50%. gaya pertama, keaktifan belajar
65,19%. Siklus kedua, aktivitas belajar 82,37%. Penggunaan model
pembelajaran kooperatif tipe IOC juga dapat meningkatkan prestasi
belajar siswa dengan hasil: (2) Prestasi pada pra siklus 41,67%. Siklus
pertama, pencapaian 54,17%. Siklus kedua, pencapaian 83,33%.
Kesimpulan dari penelitian ini: (1) penggunaan model pembelajaran
kooperatif tipe IOC pada materi pelajaran Lathe Machining dapat
meningkatkan keaktifan belajar siswa pada Mesin XI Kelas 3 3
Sekolah Menengah Kejuruan Pancasila Surakarta, (2) Penggunaan
model pembelajaran kooperatif tipe IOC pada materi pelajaran Lathe
Machining dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di kelas XI
Machinery 3 SMK Vokasi Pancasila Surakarta.
No
1

Tabel 2.2 Studi Relevan
Nama Peneliti Dan Persamaan
Perbedaan
Judul
Timour Ambarita
 Sama-sama
 Untuk
“Penerapan Model
menerapkan
meningkatk
Pembelajaran Insidepembelajara
an aktivitas
Outside
Circle
n
belajar pada
Untuk Meningkatkan
kooperatif,
mata
Aktivitas
Belajar
pelajaran
 Sama-sama
Siswa Pada Mata
Pkn
menggunak
Pelajaran Pkn”
an
Inside
Outside
Circle

Orisinilitas
Penelitian
Penelitian ini
mengkaji
mengenai:
“Penerapan
Metode
Pembelajaran
Kooperatif
Melalui
Teknik InsideOutside Circle
Untuk
Meningkatkan
Keaktifan
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2

3

Darmawati,
Imam
Mahadi dan Ria
Syafitri
“Penerapan Model
Pembelajaran
Kooperatif
Tipe
Inside
Outside
Circle
Untuk
Meningkatkan Sikap
Ilmiah Dan Hasil
Belajar
Biologi
Siswa Kelas VIII
SMPN 2 Pekan Baru
Tahun
Pelajaran
2011/2012”



Carolina
Hesti
Kurniawati,
Ni
Wayan Arini, dan
Made
Suarjana
(2016)
“Penerapan Model
Pembelajaran Inside
Outside
Circle
Untuk
Meningkat
Keterampilan
Berbicara
Bahasa
Indonesia Kelas V”







Sama-sama
menerapkan
pembelajara
n
kooperatif,
Sama-sama
menggunak
an
Inside
Outside
Circle



Sama-sama
menerapkan
pembelajara
n
kooperatif,
Sama-sama
menggunak
an
Inside
Outside
Circle





Belajar Siswa
Pada
Pembelajaran
Tematik Kelas
III Di Sekolah
Dasar Negeri
151/IV Kota
Jambi
Penelitian ini
Untuk
meningkatk mengkaji
an
sikap mengenai:
“Penerapan
ilmiah
Metode
Hasil
Pembelajaran
belajar
Kooperatif
Biologi
Melalui
Teknik InsideOutside Circle
Untuk
Meningkatkan
Keaktifan
Belajar Siswa
Pada
Pembelajaran
Tematik Kelas
III Di Sekolah
Dasar Negeri
151/IV Kota
Jambi
Penelitian ini
Untuk
meningkatk mengkaji
mengenai:
an
keterampila “Penerapan
n berbicara Metode
Pembelajaran
bahasa
Kooperatif
indonesia
Melalui
kelas V
Teknik InsideOutside Circle
Untuk
Meningkatkan
Keaktifan
Belajar Siswa
Pada
Pembelajaran
Tematik Kelas
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4

Hasan,
Arsyadani
(2015)
“Penerapan Model
Pembelajaran
Kooperatif
Tipe
Inside-outside Circle
(IOC)
Untuk
Meningkatkan
Keaktifan
Dan
Prestasi
Belajar
Peserta Didik Pada
Mata
Pelajaran
Teknik Pemesinan
Bubut Kelas XI
MESIN 3 SMK
PANCASILA
SURAKARTA
TAHUN
PELAJARAN
2014/2015”







Sama-sama
menggunak
an
model
pembelajara
n kooperatif
Sama-sama
menggunak
an insideoutside
circle
Sama-sama
untuk
meningkatk
an keaktifan
belajar



III Di Sekolah
Dasar Negeri
151/IV Kota
Jambi
Pada siswa Penelitian ini
SMK Kelas mengkaji
XI
pada mengenai:
“Penerapan
mata
Metode
pelajaran
Pembelajaran
teknik
Kooperatif
pemesinan
Melalui
Teknik InsideOutside Circle
Untuk
Meningkatkan
Keaktifan
Belajar Siswa
Pada
Pembelajaran
Tematik Kelas
III Di Sekolah
Dasar Negeri
151/IV Kota
Jambi

E. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis
sebagai berikut: Penggunaan Metode Pembelajaran Kooperatif Inside-Outside
Circle dapat meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran Tematik di
kelas III Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Dan Metode Penelitian
Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan salah satu jenis penelitian
tindakan yang dilaksanakan oleh praktisi pendidikan (khususnya guru, dosen,
atau instruktur) dalam proses pembelajaran di kelas. (sebagaimana dikutip
Suyanto: 1997) mengemukakan bahwa PTK adalah bentuk penelitian reflektif
yang dilakukan oleh guru yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai alat
untuk pengembangan kurikulum, pengembangan sekolah, pengembangan
keahlian mengajar, dan sebagainya.
Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian terstruktur. Menurut
Kunandar (2018: 45) “Penelitian tindakan kelas dapat didefinisikan sebagai
suatu penelitian tindakan (Action Research) yang dilakukan oleh guru yang
sekaligus sebagai peneliti dikelasnya atau bersama-sama dengan orang lain
(kolaborasi) dengan jalan merancang, melaksanakan dan merefleksikan
tindakan

secara

kolaboratif

dan

partisipatif

yang

bertujuan

untuk

meningkatakan mutu (kualitas) proses pembelajaran dikelasnya melalui suatu
tindakan (Treatment) tertentu dalam suatu siklus”. Tujuan utama PTK adalah
untuk

memecahkan

permasalahan

nyata

yang

terjadi

dikelas

dan

meningkatkan kegiatan nyata guru dalam kegiatan pengembangan profesinya.
Salah satu ciri khas PTK adalah kerja sama antara praktisi dengan
peneliti dalam pemahaman, kesepakatan tentang permasalahan, pengambilan
keputusan yang akhirnya melahirkan kesamaan tindakan. Kerja sama antara
guru dengan peneliti merupakan hal yang sangat penting dalam menggali dan
mengkaji permasalahan nyata yang dihadapi guru dan/atau siswa di sekolah.
Kerja sama ini terutama pada kegiatan mendignosis masalah, menyusun
usulan, melaksanakan tindakan, menganlisis data, menyeminarkan hasil, dan
menyusun laporan akhir.
Model desain penelitian yang digunakan dalam PTK ini adalah model
Kemmis dan Mc. Taggart yang terdiri dari 4 tahapan kegiatan meliputi
perencanaan (Plan), pelaksanaan tindakan (Action), observasi, dan refleksi
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(Samsu Sumadoyo, 2013: 41). Model Kemmis Mc. Taggart merupakan
pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin hanya
saja, komponen tindakan (Action) dengan observasi (pengamatan) dijadikan
sebagai suatu kesatuan. Disatukan kedua komponen tersebut disebabkan oleh
adanya kenyataan bahwa antara implementasi acting dan observasi
merupakan dua kegiatan yang tidak terpisahkan (Hamzah B. Uno, dkk. 2011:
87). Pertimbangan yang mendasari penelitian model ini, karena langkahlangkah penelitian cukup sederhana, sehingga mudah dipahami dan
dilaksanakan

oleh

peneliti.

Model

kemmis

dan

Mc.Taggart

juga

menggabungkan antara tindakan dengan observasi. Dengan kata lain, model
dan teknik PTK tidak bersifat kaku, sehingga sesuai dengan kemampuan
peneliti dan alokasi waktu yang tersedia.
Berikut ini prosedur penelitian tindakan kelas ini di desain untuk 2 siklus,
dimana masing-masing siklus dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan,
pengamatan, refleksi dan dilaksanakan dengan kolaborasi antara peneliti
dengan guru kelas III B di SDN 151/IV Kota Jambi.
Dalam penelitian ini akan direncanakan sebanyak dua siklus yaitu siklus
I dan II. Siklus I terdiri dari perencanaan tindakan, pengamatan dan refleksi,
kemudian dilaksanakan ujian siklus I, hasil pengamatan siklus I dilihat
hasilnya jika ada, kekurangan maka dilanjutkan ke Siklus II agar diperbaiki,
siklus II juga sama terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan
refleksi. Jika siklus II ternyata sudah berhasil boleh dilanjutkan ke siklus III
sebagai penguat keberhasilan siklus II.
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Berikut bentuk desain penelitian Kemmis dan Mc Taggar

Gambar 3.1 Desain Penelitian Kemmis dan Mc Taggar

1. Tahap perencanaan
Hal-hal yang dilakukan dalam perencanaan tindakan antara lain:
membuat skenario pembelajaran, mempersiapkan fasilitas dan sarana
pendukung yang diperlukan di kelas, mempersiapkan intrumen untuk
merekam dan menganalisis data mengenai proses dan hasil tindakan,
melaksanakan simulasi pelaksanaan tindakan perbaikan untuk menguji
keterlaksanaan rancangan (Aqib, 2017:30).
Tahapan Perencanaan meliputi:
a) Menelaah materi pembelajaran berkaitan dengan pembelajaran
tematik.
b) Menyusun RPP sesuai Indikator yang telah ditetapkan dan
skenario pembelajaran tematik melalui teknik inside-outside
circle
c) Menyiapkan teknik inside-outside circle dengan materi yang
diajarkan.
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d) Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar penilaian unjuk kerja.
e) Menyiapkan lembar observasi aktivitas siswa dan guru
2. Tahap pelaksanaan tindakan
Menurut Suharsimi Arikunto (2009:126), selama melaksanakan
tindakan, guru sebagai pelaksana intervensi tindakan mengacu pada
program yang telah dipersiapkan dan disepakati bersama dengan
teman sejawat. Guru menggunakan teknik inside-outside circle dalam
pembelajaran. Guru menyiapkan rencana pembelajaran yang akan
dipelajari pada pertemuan tersebut, guru mengkondisikan siswa
sebelum memulai pembelajaran serta mengecek kehadiran siswa, guru
melakukan apersepsi pembelajaran kemarin dan mengaitkan dengan
pembelajaran yang sekarang, guru memberikan motivasi agar siswa
lebih semangat dan aktif dalam proses pembelajaran, guru mulai
menyampaikan materi yang akan dilaksanakan.
Setelah selesai pembelajaran, guru mengajak siswa untuk bersamasama menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari guru
juga bertanya kepada setiap siswa tentang materi yang telah dipelajari.
Sehingga guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih
berinteraksi, aktif, dan kreatif.
3. Tahap observasi
Observasi adalah kegiatan pengamatan atau pengambilan data
untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran
(Suharsimi Arikunto, 2009: 127). Observasi dilakukan peneliti dengan
menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa, catatan lapangan,
dan dokumen dalam pengumpulan data-data di lapangan. Kegiatan
observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru untuk
mengamati aktivitas dan keaktifan belajar siswa dengan menggunakan
teknik Inside-Outside Circle.
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4. Tahap refleksi
Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa
yang sudah dilakukan (Arikunto, 2008: 19). Kegiatan refleksi terdiri
atas 4 komponen kegiatan, yaitu:
a) Analisis data observasi
b) Pemaknaan data hasil analisis
c) Penjelasan hasil analisis
d) Penyimpulan apakah masalah itu selesai teratasi atau tidak, jika
teratasi berapa persen yang teratasi dan berapa persen yang
belum. Jika ada yang belum teratasi, maka perlu dilanjutkan ke
siklus berikutnya.
Jadi dalam refleksi akan ditentukan apakah penelitian itu berhenti
atau terus. Dalam siklus II dilakukan berdasarkan dari apa yang
dilakukan siklus I, jika keaktifan anak belum terlihat maksimal, maka
sampai adanya perubahan keaktifan siswa dalam belajar.
B. Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang
disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan memperoleh jawaban untuk
pernyataan penelitiannya (Kerlinger, 1990: 483). Secara umum penelitian ini
bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa di Sekolah Dasar
Negeri 151/IV Kota Jambi dengan menggunakan teknik inside-outside circle.
Sesuai dengan tujuan peneliti, rancangan yang akan digunakan dalam
penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research. Dalam penelitian
ini, masalah yang dimaksud adalah kurangnya keaktifan siswa kelas III B
dalam pembelajaran tematik di Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi,
alternative pemecahannya dengan penerapan metode pembelajaran kooperatif
melalui teknik Inside-Outside Circle dalam meningkatkan keaktifan belajar
siswa kelas III B Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi. Penelitian
tindakan kelas ini dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dengan guru
kelas III B di Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi.
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C. Setting Dan Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian
Setting dalam penelitian ini meliputi: tempat penelitian, waktu
penelitian, dan siklus penelitian tindakan kelas (PTK) sebagai berikut:
a) Tempat Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri
151/IV Kota Jambi untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa,
pemilihan sekolah ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan
proses pembelajaran di sekolah yang sudah puluhan tahun berdiri tapi
belum terlihat ada kemajuan terutama dalam proses belajar mengajar,
masih dengan model klasik.
b) Siklus Penelitian Tindakan Kelas
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan minimal dua siklus apabila
telah terjadi peningkatan. Jika belum terlihat peningkatan, maka
peneliti melakukan siklus III untuk melihat keaktifan belajar dalam
mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran
Kooperatif melalui Teknik Inside-Outside Circle dan media-media
yang diperlukan.
2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah guru dan siswa kelas III B
Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi. Jumlah siswa kelas III B terdiri
dari 30 siswa, siswa laki-laki berjumlah 13 orang sedangkan siswa
perempuan berjumlah 17 orang.
D. Jenis Dan Sumber Data
1. Jenis Data
Data merupakan bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Data
yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Hasil

lembar

kerja

siswa.

Hasil

pekerjaan

siswa

dalam

menyelesaikan soal yang telah diberikan peneliti. Lembar kerja
siswa diberikan pada saat proses pembelajaran berlangsung.
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b. Hasil wawancara. Wawancara anatara peneliti dan siswa yang
dijadikan

subyek

penelitian

sehubungan

dengan

proses

pembelajaran dan pemahaman terhadap materi.
c. Hasil observasi, yang diperoleh dari pengamatan teman sejawat
dan guru wali kelas III B di sekolah tersebut terhadap aktivitas
praktisi

dan

peserta

didik

dengan

menggunakan

lembar

pengamatan yang disediakan oleh peneliti.
d. Catatan lapangan, yang berisikan pelaksanaan kegiatan siswa
dalam pembelajaran selama penelitian berlangsung.
e. Diskusi dengan guru dan teman sejawat untuk refleksi siklus
penelitian tindakan kelas.
2. Sumber Data
Sumber data merupakan segala alat bagi pengambil keputusan sebagai
dasar pembuatan keputusan-keputusan atau pemecahan persoalan/masalah.
Keputusan yang baik hanya bisa diperoleh dari pengambil keputusan yang
baik (jujur, pandai dan berani membuat keputusan yang objektif), dimana
keputusan tersebut didasarkan atas data yang baik pula.
Data yang baik ialah data yang bisa dipercaya kebenarannya (realible),
tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan
gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh merupakan data yang
Relevant (J. Supranto, 2003, hal 17).
Sumber data dalam penelitian ini adalah (1) siswa/i kelas III B Sekolah
Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi tahun ajaran 2019/2020 untuk
mendapatkan data tentang keaktifan belajar dalam proses belajar mengajar,
(2) guru wali kelas III B Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi untuk
melihat tingkat keberhasilan penerapan teknik Inside-Outside Circle atau
lingkaran dalam-lingkaran luar dalam proses belajar mengajar, (3) teman
sejawat dimaksudkan sebagai sumber data untuk melihat penerapan
penelitian tindakan kelas secara komprehensif baik dari sisi siswa atau
guru.
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E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
1. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh
peneliti

untuk

mengumpulkan data dengan

bantuan

guru kelas

berkolaborasi yang dijadikan landasan untuk mengetahui tingkat
keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran melalui teknik InsideOutside Circle pada kelas III B Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi.
Penelitian

ini

menggunakan

teknik

pengamatan

(observasi),

tes,

wawancara, dan dokumentasi.
a. Metode Observasi/Pengamatan
Observasi adalah Suatu proses pengamatan dan pencatatan secara
sistematis, logis, dan objektif, dan rasional mengenai berbagai
fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi
buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Alat yang digunakan dalam
melakukan observasi disebut pedoman observasi. Observasi tidak
hanya digunakan dalam kegiatan evaluasi, tetapi juga dalam bidang
penelitian. Tujuan utama observasi adalah (1) untuk mengumpulkan
data dan informasi mengenai susatu fenomena, baik yang berupa
peristiwa maupun tindakan, baik dalam situasi yang sesungguhnya
maupun dalam situasi buatan, (2) untuk mengukur perilaku kelas (baik
perilaku guru maupun perilaku peserta didik), interaksi antara peserta
didik dan guru, dan faktor-faktor yang dapat diamati lainnya, terutama
kecakapan sosial (social skills). Dalam evaluasi pembelajaran,
observasi dapat digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar
peserta didik, seperti tingkah laku peserta didik pada waktu belajar,
berdiskusi, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Observasi juga dapat
digunakan untuk menilai penampilan guru dalam mengajar, suasana
kelas, hubungan sosial sesama, hubungan sosial sesama peserta didik,
hubungan guru dengan peserta didik, dan perilaku sosial lainnya
(Zainal Arifin, 2017: 153).
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b. Angket
Angket digunakan untuk menghitung data utama. Angket
merupakan instrument peneliti yang berisi serangkaian pernyataan
untuk menjaring data atau informasi yang harus diisi peneliti sesuai
dengan kenyataan yang sebenarnya. Angket yang peneliti buat adalah
angket berstruktur yang alternatif jawabannya sudah tersedia.
Angket ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung
untuk mendukung hasil pengamatan keaktifan belajar siswa yang
dilakukan oleh observer, sehingga kisi-kisi yang digunakan pada
angket sama dengan kisi-kisi yang digunakan pada pengamatan
keaktifan belajar siswa.
Lembar angket ini berbentuk Checklist (). Peneliti sebagai
pengamat memberikan tanda Check pada pilihan jawaban yang
dianggap paling tepat sesuai dengan keadaan keaktifan siswa. Pada
seitan item, skor yang digunakan sesuai dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. Skor 1 untuk jawaban kurang aktif
2. Skor 2 untuk jawaban cukup aktif
3. Skor 3 untuk jawaban aktif
4. Skor 4 untuk jwaban sangat aktif
Ada beberapa kisi-kisi yang digunakan dalam lembar angket ini.
Berdasarkan indikator keaktifan belajar yang dikemukakan oleh
(Sudjana, 2001: 72), kisi-kisi lembar angket disusun sebagai berikut:
Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrument Tingkat Keaktifan Belajar Siswa Kelas
III B Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi
No

1.

Indikator

Antusias siswa dalam mengikuti

Nomor

Banyaknya

Soal

Butir Soal

1,2,3,4,5

5

6,7,8,9

4

pembelajaran
2.

Interaksi siswa dengan guru
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3.

Kerjasama kelompok

10,11,12,13

4

4.

Keaktifan siswa dalam kelompok

14,15,16,17

4

5.

Partisipasi siswa menyimpulkan hasil

18,19,20

3

pembahasan
Lembar angket disusun sesuai dengan pedoman observasi. Berdasarkan
teori yang disampaikan oleh (Sudjana, 2001: 72).
c. Metode Wawancara
Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai
fakta, keyakinan, perasaan, niat dan sebagainya. Ada beberapa jenis
pertanyaan lisan, yaitu wawancara. Wawancara adalah metode
pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada
subjek yang diteliti. Wawancara memiliki sifat yang luwes,
pertanyaan yang diberikan dapat disesuaikan dengan subjek, sehingga
segala sesuatu yang ingin diungkap dapat digali dengan baik.
Wawancara yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui siswa
dapat memahami pembelajaran tematik melalui teknik Inside-Outside
Circle dengan media yang sesuai dengan pembelajaran. Teknik ini
digunakan oleh peneliti kepada guru kelas III B Sekolah Dasar Negeri
151/IV Kota Jambi. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan
informasi kelemahan dan kesulitan yang ada dalam pembelajaran
sehingga peneliti dapat memperbaikinya. Instrument yang digunakan
dalam proses wawancara adalah lembar wawancara.
d. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi
yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumendokumen yang dimaksud adalah dokumen pribadi, dokumen resmi,
referensi, foto. Metode dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data
langsung dari tempat penelitian.
2. Instrument Pengumpulan Data
Adapun instrumen yang digunakan dalam pengukuran keaktifan
belajar terdiri dari:
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a. Perangkat Penelitian
Perangkat pembelajaran yang akan digunakan pada penelitian ini
terdiri dari: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Lembar Kerja
Siswa.
1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana

pelaksanaan

pembelajaran

memuat

standar

kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran,
dan sumber bahan dan penelitian setiap pembelajaran memuat
kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir.
2. Lembar Kerja Siswa
Lembar kerja siswa digunakan untuk mengetahui sejauh
mana siswa tersebut telah memahami pembelajaran yang telah
diajarkan dengan menggunakan teknik Inside-Outside Circle.
b. Observasi
Pengambilan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan
lembaran

kertas

observasi

yang

dijadwalkan

setiap

siklus

pembelajaran, ada dua lembar observasi yang akan disiapkan yakni:
1. Lembar observasi aktivitas guru yang dilakukan setiap
pertemuan. Yang menjadi observasi ialah guru kelas III B
Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi. Observasi mengisi
dengan memberi tanda ceklis apabila peneliti melakukan
tindakan sesuai dengan keterlaksanaan pembelajaran pada
lembar observasi.
2. Lembar observasi aktivitas siswa selama kegiatan belajar
mengajar berlangsung dan mengisi jumlah siswa yang aktif
maka dapat dilihat persentase keaktifan siswa.
F. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden
atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah
mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan
data, dan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah.
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik
kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan keterlaksanaan rencana tindakan,
menggambarkan hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan
pembelajaran

dan

mendeskripsikan

aktivitas

siswa

dalam

kegiatan

pembelajaran serta kemampuan berfikir siswa sesuai dengan pengamatan.
Sedangkan teknik kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan tentang
efektivitas dari pembelajaran yang meliputi hasil belajar keaktifan siswa.
Pada penelitian ini data angket dianalisis untuk mendeskripsikan atau
mengetahui kecenderungan variabel intensitas pengamatan terhadap keaktifan
belajar siswa menggunakan skor ideal maksimal dan skor ideal minimal
sebagai norma perbandingan empat kategori, yaitu: kategori keaktifan belajar;
tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.
Berikut analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:
Bagan 3.1 Teknik Analisis Data

Reduksi Data

Penyajian

Penarikan
Kesimpulan

1. Reduksi Data
Reduksi data dilakukan dengan pemilihan, memfokuskan dan
menyederhanakan data yang diperoleh mulai dari awal penelitian sampai
penyusunan laporan penelitian. Hal ini dilakukan agar memperoleh
informasi yang jelas dari data tersebut sehingga peneliti dapat membuat
kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.
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2. Sajian Data
Penyajian data dilakukan dalam rangka mengorganisasikan hasil
reduksi dengan cara menyusun secara narasi, sehingga dapat memberikan
kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan data yang
telah diorganisir ini dideskripsikan sehingga bermakna, baik dalam bentuk
narasi, grafik maupun tabel.
Data yang telah disajikan tersebut selanjutnya dibuat penafsiran dan
evaluasi untuk membuat perencanaan tindakan selanjutnya. Hasil
penafsiran dan evaluasi ini dapat berupa penjelasan tentang, (1) perbedaan
antara pelaksanaan dan perencanaan, (2) perlunya tindakan perubahan, (3)
alternatif tindakan yang tepat, (4) persepsi penelitian, teman sejawat dan
guru yang terlibat dalam pengamatan dan pencatatan lapangan terhadap
tindakan yang dilakukan, (5) kendala yang dihadapi dan sebab-sebab
kendala itu muncul.
3. Penarikan Simpulan/ Verifikasi
Simpulan dalam penelitian ini merupakan penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara
dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang
mendukung tahap pengumpulan tahap berikutnya.
Dan berikut adalah analisis data kuantitatif ini penulis akan
mengambil data tentang hasil observasi keaktifan siswa. Adapun rumus
data persentase keaktifan belajar siswa sebagai berikut (Anas Sudijono,
2006: 43):

𝑃=

𝑓
× 100%
𝑁

Dimana : P = Angka Persentase
f = Jumlah skor yang diperoleh
N = Jumlah skor keaktifan belajar keseluruhan
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Penilaian keaktifan belajar menurut Dimyati dan Madjono (2002: 125)
(dalam skripsi Shinta Muning Salasih, 2013: 68)
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Sedangkan hasil observasi aktivitas guru dan siswa diberikan nilai
sebagai berikut ( Anas Sudjono, 2006: 43) dengan rumus:
P=

× 100%

Dimana : P = Angka Persentase
f = Jumlah skor yang diperoleh
N = Jumlah skor aktivitas guru/siswa keseluruhan
1 = Kurang Baik
2 = Cukup Baik
3 = Baik
4 = Sangat Baik
G. Kriteria Keberhasilan Tindakan
Kriteria merupakan patokan untuk menentukan keberhasilan suatu
kegiatan atau program, dikatakan berhasil apabila mampu mencapai kriteria
yang telah ditentukan dan gagal apabila tidak mampu melampaui kriteria
yang telah ditentukan. Penelitian tindakan kelas keberhasilannya dapat
ditandai dengan pembahasan ke arah perbaikan, baik terkait dengan guru
maupun siswa. Keberhasilan suatu penelitian tindakan yaitu dengan
membandingkan hasil sebelum diberi tindakan dengan hasil setelah tindakan.
Penelitian ini dimulai dengan pra siklus sampai dengan siklus I dan
seterusnya, dan dihentikan ketika telah memenuhi target yang ditetapkan,
sebagai acuan untuk mempertimbangkan dan memberikan makna terhadap
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apa yang telah dicapai sesudah tindakan. Dalam penelitian tindakan kelas ini
digunakan kriteria normatif, yaitu dengan membandingkan hasil sebelum
tindakan dengan sesudah tindakan. Kriteria yang dimaksud adalah apabila
keadaan sebuah tindakan menunjukkan siswa keadaan lebih baik dari sebelum
tindakan, maka dikatakan bahwa tindakan tersebut berhasil. Adapun kriteria
keberhasilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Terlaksananya
pembelajaran tematik dengan teknik Inside-Outside Circle sesuai yang
direncanakan; (2) Banyaknya siswa yang memperoleh kategori keaktifan
belajar siswa adalah ≥ 70% yang mengacu kepada E. Mulyasa (2008: 101)
bahwa dari segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas
apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (70%) siswa terlibat
secara aktif dalam proses pembelajaran yang dilihat dari lima indikator dalam
penelitian ini yaitu: Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran, interaksi
siswa dengan guru, kerjasama kelompok, keaktifan siswa dalam kelompok,
dan partisipasi siswa menyimpulkan hasil pembahasan.
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini
difokuskan pada pemahaman siswa dalam materi yang akan dipelajari,
dengan menggunakan teknik pemeriksaan tiga cara dari sepuluh cara yang
dikembangkan Moloeng, yaitu: (1) ketekunan pengamatan, (2) triangulasi, (3)
pengecekan teman sejawat, yang akan diuraikan sebagai berikut:
1. Ketekunan Pengamatan
Ketekunan pengamatan dilakukann dengan cara peneliti mengadakan
pengamatan secara teliti, rinci dan terus menerus selama proses penelitian.
Kegiatan ini diikuti dengan pelaksanaan wawancara secara intensif dan
aktif. Dalam kegiatan ini supaya terhindar dari hal-hal yang tidak
diinginkan seperti subyek berbohong, menipu atau berpura-pura.
2. Triangulasi
Merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data, untuk keperluan
pengecekan keabsahan data atau sebagai perbandingan. Triangulasi

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN STS Jambi

56

dilakukan dalam membandingkan hasil wawancara dan hasil observasi.
Jenis yang digunakan dalam triangulasi ini adalah penerapan metodenya
yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas.
3. Pengecekan Teman Sejawat
Hal ini dimaksudkan adalah agar membantu mendiskusikan proses dan
hasil penelitian dengan dosen pembimbing atau teman mahasiswa yang
sedang atau telah mengadakan penelitian atau orang yang berpengalaman
mengadakan penelitian. Hal ini dilakukan dengan harapan peneliti
mendapat masukan-masukan baik dari metodologi maupun konteks
penelitian. Di samping itu peneliti juga senantiasa berdiskusi dengan
teman pengamat yang ikut terlibat dalam pengumpulan data untuk
merumuskan kegiatan pemberian tindakan selanjutnya.
I. Jadwal Penelitian
No

1

2

3

4
5

6
7
8

Kegiatan
I
November
2018
1 2 3 4
Observasi awal
×
untuk mencari
judul
Pengajuan judul
dan pembuatan
proposal
Penunjukkan
dosen
pembimbing
Perbaikan
Proposal
Izin seminar dan
Perbaikan Hasil
Proposal
Pengajuan Izin
Riset
Pengumpulan
Data
Verifikasi dan
Analisis Data

Bulan/Minggu
II
III
IV
V
Januari
Agustus
September
Oktober
2019
2019
2019
2019
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

×

×

×
× ×

×
×
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9
10
11

Konsultasi
Pembimbing
Perbaikan
Proposal
Agenda Skripsi

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN STS Jambi

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Historis dan Geografis Sekolah
a. Historis Sekolah
Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi ini berlokasi terletak di
Jalan Sari Bhakti, RT 10, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam
Baradjo, Kota Jambi. Sekolah Dasar Negeri 151/IV merupakan suatu
lembaga pendidikan umum tingkat dasar yang menyelenggarakan 100%
pendidikan umum dan hanya beberapa persen saja pendidikan agama,
dikarenakan siswanya tidak semua yang beragama islam tetapi ada juga
yang beragama kristen. Berdirinya sekolah ini merupakan jawaban dari
tuntutan masyarakat tentang pentingnya pendidikan di daerah setempat.
Pada mulanya sekolah dasar ini berdiri karena salah seorang tokoh
masyarakat sekitar mewakafkan tanahnya untuk dibangunnya Sekolah
Dasar tersebut.
Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi didirikan pada tahun
1983. Sekolah Dasar ini telah menggunakan Kurikulum 2013 yang
diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Sekolah ini juga BerAkreditas
“B” tetapi belum menerapkan Full Day School dikarenakan sistem
belajar masih paralel. Keberadaan Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota
Jambi ini dalam rangka untuk menciptakan siswa

yang Cerdas,

Terampil, Berdedikasi, Mandiri, berguna bagi Agama, Nusa, Bangsa,
dan Negara serta Berbakti kepada Orang Tua. Sekolah Dasar ini pada
awalnya hanya memiliki ruang kelas yang terbatas, namun pada tahun
2005 sudah dibangun beberapa kelas lagi.
b. Geografis Sekolah
Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi merupakan Sekolah
Dasar Negeri yang berbasis Umum (Reguler) di RT 10 jalan sari bhakti,
Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Baradjo, Kota Jambi.
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Berdirinya Sekolah Dasar ini sejak tahun 1983 dan masih aktif sampai
sekarang. Secara geografis Sekolah Dasar ini mudah dijangkau karena
berada ditengah pemukiman penduduk dan berjarak hanya beberapa
meter saja dari jalan raya. Sekolah dasar ini terdekat dari Sekolah Dasar
lainnya berjarak kurang lebih sekitar 300 meter. Luas tanah Sekolah
Dasar Negeri 151/IV kota Jambi yang ditempati kurang lebih 5 Hektar
(500m×500m), serta bangunan nya permanen setingkat.
2. Data Umum Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi
Tabel 4.1 Identitas Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi
No
IDENTITAS SEKOLAH
1
Nama Sekolah
SEKOLAH DASAR NEGERI 151/IV
2
Status Sekolah
NEGERI
3
Status Kepemilikan
PEMERINTAH DAERAH
4
SK Pendirian Sekolah
0
5
Tanggal SK Pendirian
2000-10-01
6
SK Izin Opersional
7
Tanggal SK Izin Operasional 1910-01-01
8
NSM
9
NPSN
10504546
10 Alamat
JL. SARI BHAKTI RT 10
11 Kelurahan
BAGAN PETE
12 Kecamatan
ALAM BARADJO
13 Kab/Kota
KOTA JAMBI
14 Provinsi
JAMBI
15 Kode Pos
36129
16 Lintang
-1.6456500
17 Bujur
103.5672983
18 Telpon/HP
08127304012
19 KBM
Pagi Dan Sore
20 Tahun Berdiri
1983
21 Luas Tanah
250.000 m²
Sumber: Dokumentasi Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi, Tentang
Identitas SDN 151/IV Kota Jambi
3. Visi dan Misi Sekolah
a. Visi Sekolah Dasar Negeri 151/IV
“Terciptanya siswa yang Cerdas, Terampil, Berdedikasi, Mandiri,
berguna bagi Agama, Nusa, Bangsa, dan Negara serta Berbakti
kepada Orang Tua”
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b. Misi Sekolah Dasar Negeri 151/IV
1) Menerapkan disiplin dan pembinaan etika serta pembentukan
akhlak bagi peserta didik
2) Menghasilkan siswa sebagai generasi bangsa yang mempunyai
filter dalam menghadapi era globalisasi serta teknologi yang
semakin maju
3) Menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, asri sebagai
tempat proses pendidikan guna memotivasi tumbuhnya gairah
belajar dan mengajar
4. Keadaan Tenaga Pendidik Dan Pendidikan
a. Keadaan Guru
Tenaga pengajar di Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi
mempunyai tugas utama dalam mengolah pelajaran yang disampaikan
kepada peserta didik. Seorang guru memiliki tugas dan tanggung jawab
untuk membina dan mengembangkan anak didiknya. Tenaga pengajar
atau guru yang terdapat di Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi
berjumlah 20 orang. Dari segi sumberdaya mengajar mereka rata-rata
mempunyai kualifikasi sebagai guru, baik dari lembaga pendidikan
umum maupun dari pendidikan agama. Dengan demikian sumberdaya
mengajar di Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi telah mempunyai
persyaratan baik dari segi pendidikan umum maupun pendidikan
agama. (Sumber: Dokumentasi Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota
Jambi, Tentang Keadaan Guru).
Tabel 4.2 Daftar Nama-nama Guru dan Pegawai Sekolah Dasar Negeri 151/IV
Kota Jambi
No

Nama

NIP

Gol.

1.

Masnah, S.Pd

196310031983102002

IV/A

2.
3.

Yasmita, S.Pd
196001021981012002
Anna Simanullang, 196010121982032009
S.Pd

IV/B
IV/A

Pendidikan Keterangan
Terakhir
S.1
Kepala
Sekolah
S.1
Guru Kelas
S.1
Guru Kelas
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4.
5.
6.
7.

Yusmiati, S.Pd
Munidar
Alli Masdar, S.Ag
Jangtih, S.Pd

196312151983102001
196001011983012003
197312282010011001
197208052006041015

IV/B
III/C
III/B
III/B

S.1
SPG
S.1 PAI
S.1

8.

Patimah
Zaitun,
S.Pd.I
Erni Sulyani, S.Pd
Tio Tanra Azaria,
S.Pd
Ahmad Rais, S.Pd
Wulandari, S.Pd
Bujang Edi
Balqis
Namira,
S.Pd
Sariani Niati, P.
S.Pd
Erfa Yanti, S.Pd
Gessy Frischa. O,
S.Pd
Seri
Maria
Ningsih, S.Pd
Fitri Indiani, S.Pd
Eka Pertiwi, S.Pd
Restina Suryani,
S.Pd
Hirmaya
Sari,
A.md
Ginanjar
Zuhrianta, SE
Agustina
Putri
Viamsyah
Sopiah

197308142007012034

III/A

S.1

Guru Kelas
Guru Kelas
Guru Agama
Guru
Penjaskes
Guru Agama

196902192008012001
199606042019031003

III/A
III/A

S.1
S.1

Guru Kelas
Guru Kelas

197309292006041005
198709072009022006
196812312007011072

II/D
II/C
II/A

S.1
S.1
SPG
S.1

Guru Kelas
Guru Kelas
Guru Kelas
Guru Kelas

S.1

Guru Kelas

S.1
S.1

Guru Kelas
Guru Kelas

S.1

DIII

Guru
Penjaskes
Guru Kelas
Guru Kelas
Guru Agama
Kristen
Operator

S.1

Tata Usaha

SMK

Perpustakaan

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

S.1
S.1
S.1

SMA

Penjaga
Sekolah
Sumber: Dokumentasi Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi,
Tentang Tenaga Pendidik di Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota
Jambi.

Jumlah Guru Negeri

:12 orang

Jumlah Guru Honor

:8 orang

Jumlah Tenaga Perpustakawan

:1 orang

Jumlah Tenaga Operator

:2 orang

Jumlah Tenaga Penjaga

:1 orang
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Jumlah Keseluruhan

:24 orang

Tabel 4.3 Daftar Nama Guru Wali Kelas
No

Kelas

Nama

1.

IA

Erfa Yanti, S.Pd

2.

IB

Yudi Saputro, A.Ma.Pd

3.

IC

Sariani Niati P, S.Pd

4.

ID

Ahmad Rais, A.Ma.Pd

5.

IIA

Munidar

6.

IIB

Yasmita, S.Pd

7.

IIIA

Emi Sulyani, S.Pd

8.

IIIB

Balqis Namira, S.Pd

9.

IIIC

Zulkifli, A.Ma.Pd

10.

IVA

Fitri Indiani, S.Pd

11.

IVB

Eka Pertiwi, S.Pd

12.

VA

Gessy Frischa. O, S.Pd

13.

VB

Moinah,S.Pd

14.

VIA

Bujang Edi

15.

VIB

Anna Simanullang, S.Pd

Sumber: Dokumentasi Bagian TU SDN 151/IV Kota Jambi
b. Keadaan Siswa
Dalam pengamatan saya selama berada di Sekolah Dasar Negeri
151/IV Kota Jambi, saya melihat adanya suatu hubungan baik dalam
menjalankan kerja sama, contohnya dalam bidang akademisi siswa
sangat disiplin serta taat pada tata tertib yang diberlakukan oleh pihak
sekolah, bahkan dalam bidang ekstrakulikuler siswa yang terdapat di
Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi sangat aktif dan boleh saya
bahasakan hampir semua siswa yang memiliki potensi atau bakat dapat
disalurkan melalui kegiatan Ekstra maupun Intra, seperti Pramuka,
Tahfidz, Dram Band, Olahraga, Olimpiade, dan seterusnya.
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Adapun jumlah siswa yang terdapat di Sekolah Dasar Negeri 151/IV
Kota Jambi dari kelas 1 sampai 6 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.4 Jumlah Keseluruhan Siswa Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi

Sumber: Dokumentasi Bagian TU SDN 151/IV Kota Jambi
5. Struktur Organisasi Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi
Adapun Struktur organisasi Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi
adalah sebagai berikut:
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STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH DASAR NEGERI 151/IV KOTA JAMBI
KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI

Gambar 4.1 Struktur Organisasi SDN 151/IV Kota Jambi
(Sumber: TU SDN 151/IV Kota Jambi)
6. Sarana Dan Prasarana
Adapun sarana prasarana yang terdapat di Sekolah Dasar Negeri 151/IV
Kota Jambi adalah sebagai berikut:
a. Tanah dan Halaman
Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi diatas tanah sertifikat
Pemerintah Daerah dengan luas tanah 250.000 m². Di sebelah Barat
berbatasan dengan perkomplekan rumah, sebelah utara berbatasan
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dengan gedung, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan rumah dan
jalan umum.
b. Gedung Sekolah
Bangunan gedung Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi saat
ini pada umumnya dalam keadaan baik, dengan konstruksi batu bata.
Gedung ini terdiri dari ruang kelas, ruang kantor, ruang guru, dan
perpustakaan, termasuk fasilitas lainnya dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran
No

Jenis Sarana dan

Jumlah Saran

Jumlah

Status

Prasarana

dan

Ideal

Kepemilikan

Prasarana

Sarana dan

Menurut

Prasarana

Kondisi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kursi Siswa
Meja Siswa
Loker Siswa
Kursi Guru di ruang
kelas
Meja Guru di ruang
kelas
Papan Tulis
Lemari di ruang kelas
Komputer/laptop
di
lab. Komputer
Alat peraga PAI
Alat
peraga
IPA
(sains)
Bola Sepak
Bola Voli
Bola Basket
Meja Pingpong (Tenis
Meja)
Alat Drum Band
Lapangan
Sepak
bola/futsal
Lapangan
Bulu

Baik

Rusak

240
235
0
10

0
0
0
0

240
235
0
10

1
1
0
1

10

0

10

1

10
10
0

0
0
0

10
10
0

1
1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
2
2
0

0
0
0
0

2
2
2
0

1
1
1
0

1
1

0
0

1
1

1
1

0

0

0

0
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18.
19.

tangkis
Lapangan Basket
0
0
0
Lapangan Voli
0
0
0
Sumber: Dokumentasi Bagian TU SDN 151/IV Kota Jambi

0
0

Tabel 4.6 Jumlah dan Kondisi Bangunan
No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Jenis Sarana dan
Prasarana

Jumlah Sarana dan Prasarana
Status
Menurut Kondisi
Kepemilikan
Baik Rusak
Rusak Rusak
Ringan Sedang Berat
Ruang Kelas
10
0
0
0
1
Ruang
Kepala
1
0
0
0
1
Sekolah
Ruang Guru
1
0
0
0
1
Ruang tata usaha
0
0
0
0
0
Laboratorium IPA
0
0
0
0
0
(Sains)
Laboratorium
0
0
0
0
0
Komputer
Laboratorium
0
0
0
0
0
Bahasa
Laboratorium PAI
0
0
0
0
0
Ruang
1
0
0
0
1
Perpustakaan
Ruang UKS
1
0
0
0
1
Ruang
0
0
0
0
0
Keterampilan
Ruang Kesenian
0
0
0
0
0
Toilet Guru
2
0
0
0
1
Toilet Siswa
4
0
0
0
1
Ruang BK
0
0
0
0
0
Gedung
Serba
0
0
0
0
0
Guna (aula)
Ruang Osis
0
0
0
0
0
Ruang Pramuka
0
0
0
0
0
Masjid/Mushola
0
0
0
0
0
Gedung/Ruang
0
0
0
0
0
Olahraga
Rumah dinas guru
0
0
0
0
0
Pos Satpam
0
0
0
0
0
Kantin
4
0
0
0
1
Sumber: Dokumentasi Bagian TU SDN 151/IV Kota Jambi
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Status Kepemilikan: 1. Milik Sendiri; 2. Bukan milik Sendiri
Tabel 4.7 Sarana dan Prasarana Pendukung Lainnya
No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Status Kepemilikan

Jumlah Sarana
dan Prasarana
Menurut
Kondisi
Baik
Rusak
1
0

Status
Kepemilikan

Laptop (diluar yang ada di lab.
1
Komputer)
Komputer (diluar yang ada di lab.
0
0
0
Komputer)
Printer
2
0
1
Televisi
2
0
1
Mesin Fotocopy
0
0
0
Mesin Fax
0
0
0
Mesin Scanner
0
0
0
LCD Proyektor
1
0
1
Layar (screen)
0
0
0
Meja Guru dan Pegawai
24
0
1
Kursi Guru dan Pegawai
24
0
1
Lemari Arsip
4
0
1
Kotak Obat (P3K)
1
0
1
Brankas
2
0
1
Pengeras Suara
1
0
1
Washtafel (Tempat Cuci Tangan)
0
0
0
Kendaraan Operasional (Motor)
0
0
0
Kendaraan Operasional (Mobil)
0
0
0
Mobil Ambulance
0
0
0
AC (Pendingin Ruangan)/ Kipas
3
0
1
Angin
Sumber: Dokumentasi Bagian TU SDN 151/IV Kota Jambi

7. Kondisi Kelas III Sample
Dalam menciptakan suasana belajar mengajar yang baik perlu didukung
oleh sarana dan prasarana yang baik pula. Di antaranya adalah tempat
belajar yang baik dan nyaman. Secara fisik Sekolah Dasar Negeri 151/IV
Kota Jambi terutama dikelas III B cukup memadai tetapi harus dilakukan
lagi peningkatan oleh pihak sekolah agar dapat menunjang ketercapaiannya
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tujuan pendidikan secara optimal. Adapun sarana, prasarana dan guru yang
mengajar di dalam kelas III B adalah sebagai berikut:
Tabel 4.8 Keadaan Kelas III B Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Sarana dan Prasarana
Gedung kelas III B
Siswa-siswi
Meja guru
Kursi Guru
Meja Siswa
Kursi Siswa
Spidol
Papan Tulis
Penghapus
Mistar
Lemari
Colokan Listrik
Kalender
Buku Paket
Kaligrafi
Gambar Peta
Gambar Presiden, Wakil
dan Pancasila

Jumlah
1
30
1
2
30
30
4
1
1
1
1
1
1
24
2
2
1

Keterangan
Cukup
Putra/Putri
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan kelas III
B, wali kelasnya adalah Ibuk Balqis Namira, S.Pd, dengan jumlah siswa 30
siswa yang terdiri dari 17 perempuan dan 13 laki-laki dengan jumlah kursi
30 kursi dan 30 meja, satu meja terdiri dari 1 siswa, 1 meja dan 1 kursi
untuk guru, papan tulis, kalender, dan ada beberapa gambar yang ditempel
di dinding.
B. Temuan Khusus
1. Kondisi Awal Keaktifan belajar Pra Siklus
Tindakan penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota
Jambi yang berlangsung masih terbilang rendah, hal ini dapat dilihat dari
hasil observasi awal.
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Tabel 4.9 Data Hasil Penilaian Kondisi Awal Keaktifan Belajar Siswa
Setiap Indikator
No
1.

Indikator
Antusias
siswa
dalam
mengikuti
pembelajaran

Persentase

Kategori

53,66%

Sedang

2.

Interaksi
Siswa
dengan Guru

50,62%

Sedang

3.

Kerjasama
Kelompok

47,29%

Rendah

4.

Keaktifan
Siswa
dalam Kelompok

45%

Rendah

5.

Partisipasi
Siswa
Menyimpulkan
Hasil Pembahasan

44,16%

Rendah

48,14%

Rendah

Rata-rata

Skor penilaian 1-4 dengan kriteria sebagai berikut:
1: Kurang Aktif
2: Cukup aktif
3: Aktif
4: Sangat Aktif
Penilaian keaktifan belajar menurut Dimyati dan Madjono (2002: 125)
(dalam skripsi Shinta Muning Salasih, 2013: 68)
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
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76% - 100% : Tinggi
Dengan indikator yang diamati:
1 : Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2 : Interaksi siswa dengan guru
3 : Kerjasama kelompok
4 : Keaktifan siswa dalam kelompok
5 : Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
Dari data tabel 4.9 tersebut dapat dilihat kondisi awal keaktifan belajar
siswa dalam bentuk persentase untuk antusias siswa dalam mengikuti
pembelajaran sebesar 53,66%, interaksi siswa dengan guru sebesar 50,62%,
kerjasama kelompok sebesar 47,29%, keaktifan siswa dalam kelompok
sebesar 45%, dan partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
sebesar 44,16%. Sehingga diperoleh rata-rata kondisi awal keaktifan belajar
siswa setiap indikator sebesar 48,14%. Persentase tersebut masuk ke dalam
kategori rendah.
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Tabel 4.10 Data Hasil Penilaian Kondisi Awal Keaktifan Belajar Siswa

P=

(Rendah)

Skor penilaian 1-4 dengan kriteria sebagai berikut:
1: Kurang Aktif
2: Cukup aktif
3: Aktif
4: Sangat Aktif
Penilaian keaktifan belajar menurut Dimyati dan Madjono (2002: 125)
(dalam skripsi Shinta Muning Salasih, 2013: 68)
1% - 25% : Sangat Rendah
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26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Dengan indikator yang diamati:
1 : Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2 : Interaksi siswa dengan guru
3 : Kerjasama kelompok
4 : Keaktifan siswa dalam kelompok
5 : Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
Dari data dalam tabel 4.10 di atas bahwa terlihat keaktifan belajar siswa
setiap siswa masih rendah. Rata-rata persentase keaktifan belajar siswa
setiap siswa menunjukkan hanya 11 siswa yang dikatakan sedang sedangkan
19 siswa dikatakan rendah, dan juga rata-rata persentase keaktifan setiap
siswa keseluruhannya hanya sebesar 48,66%. Dari sinilah peneliti
melakukan penelitian tindakan kelas guna memperbaiki pembelajaran dan
meningkatkan keaktifan belajar siswa. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata
keaktifan belajar siswa setiap siswa kelas III B Sekolah Dasar Negeri
151/IV keseluruhannya “rendah”.
Bahkan persentase rata-rata kondisi awal keaktifan belajar siswa setiap
indikator juga rendah, tapi setiap siswa saat pembelajaran berlangsung
banyak yang kurang aktif. Pada saat pembelajaran berlangsung, siswa hanya
diperintahkan untuk mencatat dan mengerjakan tugas yang terdapat pada
buku tematik siswa. Siswa jarang dilibatkan dalam proses pembelajaran,
sehingga tidak terbangun pengembangan berfikirnya. Hal ini mengakibatkan
proses pembelajaran yang didapat hanya dari apa yang diberikan guru saja,
sedangkan

siswa

tidak

pernah

diajak

untuk

menemukan

konsep
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pengetahuannya. Sehingga siswa cenderung ribut, berjalan-jalan bahkan
keluar saat proses pembelajaran sedang berlangsung, hal ini berdampak
pada pemahaman dan keaktifan belajar siswa.
Oleh sebab itu, guru harus dapat menerapkan metode yang dapat
meningkatkan keaktifan belajar siswa secara menarik salah satunya
menggunakan metode pembelajaran kooperatif melalui Teknik InsideOutside Circle, dengan demikian dapat meningkatkan keaktifan belajar
siswa.
2. Deskripsi Data
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober sampai pada 15
November 2019. Peneliti melakukan penelitian tindakan kelas pada proses
pembelajaran sebanyak 2 siklus, satu siklus terdiri dari 2 pertemuan. Hasil
penelitian yang akan dipaparkan berikut ini berupa keaktifan belajar siswa
melalui metode pembelajaran kooperatif teknik Inside – Outside Circle pada
kelas III B Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi.
Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan peneliti, peneliti
melihat beberapa masalah yang terdapat di dalam kelas III B. Masalah yang
terdapat pada kelas III B yaitu kurangnya keaktifan belajar siswa dalam
proses pembelajaran, guru belum menggunakan metode dan teknik
pembelajaran yang menarik perhatian dan pemahaman siswa saat
pembelajaran, serta siswa kurang dilibatkan dalam proses pembelajaran
sehingga

tidak

terbangun

pengembangan

berfikirnya.

Berdasarkan

permasalahan tersebut, maka peneliti memberikan solusi untuk masalah
tersebut dengan menerapkan metode pembelajaran dan teknik serta mediamedia yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dimana teknik
pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa.
Rendahnya keaktifan belajar siswa di kelas III B Sekolah Dasar Negeri
151/IV Kota Jambi disebabkan proses pembelajaran yang didapat hanya dari
yang diberikan guru saja, sedangkan siswa tidak pernah diajak untuk
menemukan konsep pengetahuannya. Sehingga siswa cenderung ribut,
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berjalan-jalan bahkan keluar saat proses pembelajaran berlangsung. Hal ini
berdampak pada pemahaman dan keaktifan belajar siswa.
Berdasarkan Pra Siklus yang dilakukan peneliti dengan aspek yang
diamati pada keaktifan belajar siswa setiap siswa, bahwa terlihat rata-rata
persentase keaktifan belajar siswa setiap siswa keseluruhan masih rendah
sebesar 48,66%. Sedangkan rata-rata persentase keaktifan belajar siswa
setiap indikator keseluruhan sebesar 48,14%. Dari sinilah peneliti
melakukan penelitian tindakan kelas guna memperbaiki pembelajaran dan
meningkatkan keaktifan belajar siswa.
a. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I
1) Perencanaan
Sebelum melakukan tindakan, peneliti menyiapkan perangkat
pembelajaran seperti Silabus, RPP, serta media yang akan digunakan
dalam proses pembelajaran dan juga menyiapkan lembar observasi
beserta lembar kerja. Pada Siklus I peneliti melakukan 2 kali
pertemuan. Siklus I dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober
2019 (Pertemuan I), Rabu, 30 Oktober 2019 (Pertemuan ke II) di ruang
kelas III B Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi, dengan alokasi
waktu 2×35 menit. Rencana pelaksanaan pembelajaran dirancang
dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif teknik Inside –
Outside Circle.
2) Pelaksanaan
Pertemuan Pertama
Pada pertemuan I Siklus I dilaksanakan pada hari Selasa, 29
Oktober 2019. Tema yang akan dipelajari yaitu Benda Di SekitarKu,
subtema Wujud Benda pada pembelajaran ke 4. Materi yang akan
disampaikan ialah Bahasa Indonesia tentang melakukan percobaan
untuk mengetahui sifat benda cair dan menceritakan tentang sifat benda
cair. PPKn tentang berdikusi membahas gotong-royong dan menuliskan
contoh kegiatan gotong-royong. PJOK tentang mempratikkan gerakan
melempar dan memantulkan bola.
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a) Kegiatan Awal
Kegiatan pembelajaran ini diawali dengan guru mengucapkan
salam dan mengajak seluruh siswa untuk berdo’a bersama.
Selanjutnya guru mengabsensi siswa. Guru mengkondisikan siswa
agar siap belajar. Kemudian, guru menarik perhatian siswa dengan
melakukan apersepsi. Kegiatan apersepsi dilaksanakan dengan
bertanya kepada peserta didik terkait pembelajaran kemarin yang
telah dipelajari. Selanjutnya, guru menyampaikan subtema dan
pembelajaran yang akan dipelajari hari ini. Selain itu, guru juga
membangkitkan

semangat

dan

mempersiapkan

siswa

untuk

mengikuti proses pembelajaran.
b) Kegiatan Inti
Memasuki kegiatan inti, pembelajaran dimulai dengan guru
membagi siswa ke dalam 2 kelompok besar, yang setiap kelompok
terbagi 15 siswa. Guru menjelaskan tentang langkah percobaan
mengenai sifat benda cair, sedangkan siswa diminta untuk menyimak
penjelasan guru. Siswa mempelajari langkah percobaan, setelah itu
melakukan percobaan. Siswa mengamati perubahan bentuk yang
terjadi pada cairan ketika ditempatkan di dalam wadah. Siswa
mencatat dan menyimpulkan hasil percobaan di dalam lembar kerja
yang telah disediakan.
Setelah

itu,

setiap

siswa

perwakilan

kelompok

akan

menyampaikan hasil percobaan tersebut. Siswa kelompok lain dapat
mengajukan pertanyaan jika ada hasil yang berbeda. Jika
memungkinkan

berikan

kesempatan

kepada

siswa

untuk

menceritakan hasil percobaan serta manfaat benda cair dalam
kehidupan. Jika waktu tidak memungkinkan berikan kesempatan
bercerita dalam bentuk tertulis. Diakhir kegiatan bersama siswa,
guru menyimpulkan sifat air bersama-sama, yaitu bentuknya berubah
sesuai wadah, tidak dapat digenggam. Kegiatan diawali dengan
melakukan pemanasan dengan memantulkan bola kepada teman
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yang ada di seberangnya. Setelah melakukan pemanasan, Siswa
melakukan kegiatan memindahkan bola dari satu titik ke titik lainnya
sambil bernyanyi. Bagi siswa yang tidak dapat menangkap bola,
diminta untuk menyampaikan hasil percobaan serta manfaat benda
cair dalam kehidupan. Siswa kelompok lain dapat mengajukan
pertanyaan jika ada hasil yang berbeda. (minimal lakukan 2 kali). Di
akhir kegiatan bersama siswa, guru menyimpulkan tentang sifat air
bersama-sama, yaitu bentuknya berubah sesuai wadah, tidak dapat
digenggam.
Setelah kegiatan berolahraga, siswa membaca cerita tentang
kondisi warga kampung Siti. Siswa diminta untuk berbagi
pengalaman bagaimana dengan kampung mereka? Apakah warga
sering melakukan kegiatan kerja bakti untuk kampung mereka?.
Siswa berdiskusi dengan temannya tentang apa yang menyebabkan
pekerjaan cepat selesai (terkait cerita di buku paket). Setelah itu,
siswa menuliskan contoh kegiatan gotong-royong yang terjadi di
sekitar rumah (minimal 2 contoh), di lingkungan tempat tinggal
(minimal 2 contoh) dan di lingkungan sekolah (minimal 2 contoh).
Siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan contoh kegiatan
gotong-royong. Setelah itu siswa menceritakan pengalaman mereka
bergotong-royong di depan kelas. Kegiatan boleh di rumah maupun
di sekolah. Jika waktu tidak mencukupi siswa dapat menuliskan
pengalamannya.
c) Kegiatan Akhir
Kegiatan akhir pembelajaran, siswa melakukan refleksi
terhadap apa yang telah mereka pelajari hari ini. Dan bersama-sama
bersyukur atas karunia Tuhan bahwa di bumi persediaan air masih
berlimpah. Di kota-kota besar air mulai sulit didapat, karena banyak
lahan yang telah diubah menjadi bangunan sehingga tempat
penyerapan air berkurang. Siswa diingatkan harus bijak dalam
penggunaan air agar kelestarian air tetap terjaga. Menyanyikan salah
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satu lagu daerah untuk menumbuhkan Nasionalisme, Persatuan, dan
Toleransi. Guru melakukan refleksi sebelum menutup kegiatan
dengan menanyakan, Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan
hari ini?, Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Mengapa?,
Kegiatan mana yang paling mudah/sulit? Mengapa?. Salam dan do’a
penutup dipimpin oleh salah satu siswa.
Berikut Tabel 4.11 Data Hasil Penilaian Keaktifan Belajar Siswa Setiap
Indikator Pertemuan I
No
1.

Indikator
Persentase
Antusias
siswa
dalam
69,16%
mengikuti pembelajaran

2.

Interaksi
Guru

3.

Siswa

dengan

Kerjasama Kelompok

4.

Keaktifan
Kelompok

Siswa

5.

Partisipasi
Menyimpulkan
Pembahasan

dalam
Siswa
Hasil

Rata-rata Keseluruhan

Kategori
Sedang

68,12%

Sedang

66,66%

Sedang

65,00%

Sedang

63,33%

Sedang

66,45%

Sedang

Skor penilaian 1-4 dengan kriteria sebagai berikut:
1: Kurang Aktif
2: Cukup aktif
3: Aktif
4: Sangat Aktif
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Penilaian keaktifan belajar menurut Dimyati dan Madjono (2002: 125)
(dalam skripsi Shinta Muning Salasih, 2013: 68)
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Dengan indikator yang diamati:
1 : Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2 : Interaksi siswa dengan guru
3 : Kerjasama kelompok
4 : Keaktifan siswa dalam kelompok
5 : Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
Dari data tabel 4.11 tersebut dapat dilihat kondisi keaktifan belajar
siswa setiap indikator pada pertemuan I dalam bentuk persentase untuk
antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran sebesar 69,16%, interaksi
siswa dengan guru sebesar 68,12%, kerjasama kelompok sebesar
66,66%, keaktifan siswa dalam kelompok sebesar 65%, dan partisipasi
siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan sebesar 63,33%.
Sehingga diperoleh rata-rata kondisi keaktifan belajar siswa setiap
indikator pertemuan I sebesar 66,45%. Persentase tersebut masuk ke
dalam kategori sedang. Hal ini dapat dikatakan bahwa keaktifan belajar
siswa setiap indikator pada pertemuan I mengalami peningkatan dari
pra siklus sebelumnya.
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Berikut Tabel 4.12 Data Hasil Penilaian Keaktifan Belajar Siswa Pertemuan I

P=

(Sedang)

Skor penilaian 1-4 dengan kriteria sebagai berikut:
1: Kurang Aktif
2: Cukup aktif
3: Aktif
4: Sangat Aktif
Penilaian keaktifan belajar menurut Dimyati dan Madjono (2002: 125)
(dalam skripsi Shinta Muning Salasih, 2013: 68)
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
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51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Dengan indikator yang diamati:
1 : Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2 : Interaksi siswa dengan guru
3 : Kerjasama kelompok
4 : Keaktifan siswa dalam kelompok
5 : Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
Dari data dalam tabel 4.12 di atas bahwa terlihat keaktifan belajar
siswa setiap siswa sudah mengalami peningkatan. Rata-rata persentase
keaktifan belajar siswa setiap siswa menunjukkan hanya 4 siswa
dikatakan tinggi, 15 siswa dikatakan sedang, sedangkan 11 siswa
dikatakan rendah, dan juga rata-rata persentase keaktifan setiap siswa
keseluruhannya hanya sebesar 66,20%. Data hasil pengamatan
keaktifan belajar siswa setiap indikator persentase rata-ratanya sebesar
66,45% yang artinya kategori sedang. Jika dilihat dari keaktifan belajar
siswa setiap siswa pada pra siklus sebelumnya, rata-rata persentase
keaktifan belajar siswa setiap siswa mengalami peningkatan. Peneliti
akan melanjutkan tindakan ke Pertemuan II.
Pertemuan II
Pada pertemuan II Siklus I dilaksanakan pada hari Rabu, 30
Oktober 2019. Tema yang akan dipelajari yaitu Benda Di SekitarKu,
subtema Wujud Benda pada pembelajaran ke 5. Materi yang akan
disampaikan ialah Bahasa Indonesia tentang melakukan percobaan
untuk mengetahui sifat benda gas, menuliskan teks informatif tentang
sifat benda gas, membuat teka-teki silang untuk mengetahui kosakata
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baru. PPKn tentang menentukan sikap tentang gotong royong.
Matematika tentang menentukan satuan berat dari timbangan,
menentukan timbangan yang sesuai dengan benda yang diukur,
membaca timbangan, menjawab pertanyaan.
a) Kegiatan Awal
Kegiatan pembelajaran ini diawali dengan guru mengucapkan
salam dan mengajak seluruh siswa untuk berdo’a bersama.
Selanjutnya guru mengabsensi siswa. Guru mengkondisikan siswa
agar siap belajar. Kemudian, guru menarik perhatian siswa dengan
melakukan apersepsi. Kegiatan apersepsi dilaksanakan dengan
bertanya kepada peserta didik terkait pembelajaran kemarin yang
telah dipelajari. Selanjutnya, guru menyampaikan subtema dan
pembelajaran yang akan dipelajari hari ini. Selain itu, guru juga
membangkitkan

semangat

dan

mempersiapkan

siswa

untuk

mengikuti proses pembelajaran.
b) Kegiatan Inti
Memasuki kegiatan inti, guru terlebih dahulu membagi siswa
ke dalam 2 kelompok besar. Siswa memberi contoh benda dari gas
yang mereka ketahui. Siswa menyimak penjelasan guru, tentang
langkah percobaan hari ini. Secara berkelompok, siswa melakukan
percobaan sederhana seperti yang tertera pada Buku Siswa. Siswa
mencatatkan hasil pengamatan dalam lembar kerja yang telah
disediakan. Siswa membuat kesimpulan dari percobaan tersebut.
Setelah membuat kesimpulan, guru mengajak siswa untuk bermain
inside-outside circle (Lingkaran dalam – Lingkaran luar) sambil
menyanyikan salah satu lagu nasional. Guru menunjuk salah satu
siswa yang berada di lingkaran dalam untuk membacakan
kesimpulan yang telah dibuat kepada temannya yang berada
didalam lingkaran luar (lakukan percobaan ini maksimal 3 kali).
Selanjutnya, guru bergantian menunjuk salah satu siswa yang
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berada di dalam lingkaran luar untuk membacakan kesimpulan
yang telah dibuat kepada temannya yang berada di dalam lingkaran
dalam. Guru membuka kegiatan diskusi tentang manfaat benda gas
di sekitar kita.
Setelah berdiskusi, siswa menuliskan apa yang telah mereka
ketahui tentang benda gas. Siswa menuliskan pendapatnya di
lembar menulis yang telah tersedia di buku siswa. Guru
memberikan pengarahan kepada siswa untuk memerhatikan
penggunaan huruf besar dan ketelitian dalam menulis.
Kegiatan dilanjutkan dengan membuat teka-teki silang. Siswa
mengingat kembali kata-kata baru yang telah dipelajari dalam
minggu ini. Setelah itu siswa merangkai teka-teki silang seperti
yang ada di Buku Siswa. Siswa membuat minimal lima pertanyaan
mendatar dan lima pertanyaan menurun. Pekerjaan ini dapat
dilakukan secara berkelompok. Guru berkeliling untuk memeriksa
pekerjaan siswa. Setelah selesai, siswa dapat saling bertukar untuk
menjawab teka-teki silang yang dibuat oleh temannya. Jika sudah
selesai, hasil pekerjaan dapat dikumpulkan kepada guru untuk
diperiksa.
Kegiatan

selanjutnya,

siswa

diingatkan

kembali

hasil

percobaan sebelumnya bahwa gas mempunyai massa. Sampaikan
bahwa walaupun tidak terlihat udara di sekitar kita yang tidak
terlihat

mempunyai

massa.

Guru

menyampaikan

tujuan

pembelajaran selanjutnya adalah kita akan menimbang berat benda.
Ingatkan kembali bahwa massa benda sebenarnya berbeda dengan
berat benda. Namun dalam keseharian kita sudah lebih umum
menggunakan kata berat untuk menggambarkan massa benda,
maka istilah berat pun akan dipakai untuk dalam pembelajaran ini.
Siswa diperlihatkan gambar timbangan yang ada di Buku Siswa.
Siswa mengamati dan berbagi pengalaman apakah pernah melihat
atau menggunakan timbangan ini sebelumnya. Guru menjelaskan
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kegunaan masing-masing timbangan. Sampaikan bahwa semua
timbangan digunakan untuk menimbang berat, namun timbangan
dirancang untuk kegunaan tertentu, misalkan, timbangan untuk
mengukur beras tidak akan sama dengan timbangan untuk
mengukur bayi, timbangan untuk mengukur bayi memerlukan
bentuk khusus karena bayi perlu untuk dibaringkan, selain itu
timbangan bayi biasanya hanya untuk menimbang sampai kisaran
20 kilogram, sedangkan timbangan beras bisa sampai ratusan
kilogram. Guru memperlihatkan contoh kartu yang berisi gambar
timbangan berat. Alternatif kegiatan, akan lebih baik lagi
diperlihatkan langsung aneka jenis timbangan. Siswa mengerjakan
latihan di Buku Siswa dengan memasangkan benda dengan alat
ukur yang tepat.
Selanjutnya, siswa menyimak penjelasan guru cara membaca
timbangan dengan satuan kg dan gram. Siswa mengerjakan latihan
di buku soal. Setelah selesai, siswa menyimak tentang gas LPG,
apakah siswa menggunakan gas tersebut di rumah? Apakah pernah
melihat berat tabung LPG?. Guru dapat menambahkan manfaat
penggunaan LPG dibandingkan kayu bakar atau minyak tanah,
yaitu sebagai berikut. Kelebihan pemakaian LPG sebagai bahan
bakar bila dibandingkan dengan bahan bakar lainnya (misalnya
kayu bakar ataupun minyak tanah) yaitu mudah dalam penggunaan,
lebih bersih, dan lebih praktis. Siswa diberikan kesempatan untuk
bertanya. Kegiatan dilanjutkan dengan membaca ulasan di Buku
Siswa tentang kebakaran hutan. Siswa mengajukan pertanyaan
seputar wacana yang dibaca. Siswa lain dapat menanggapi
pertanyaan temannya. Siswa berdiskusi tentang ajakan presiden
tentang gotong-royong, mengapa gotong-royong itu penting?
Apakah gotong-royong masih berjalan saat ini. Siswa menjawab
pertanyaan di Buku Siswa. Setelah itu, guru membuka diskusi
tentang kegiatan gotong-royong pada diri siswa. Apakah sejauh ini
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siswa

sudah

melakukannya?

Apakah

merasa

perlu

untuk

melakukan kegiatan gotong-royong?.
c) Kegiatan Akhir
Kegiatan akhir pembelajaran, siswa melakukan refleksi dengan
mengisi pernyataan di Buku siswa. Kegiatan diakhiri dengan
mengucapkan syukur untuk kegiatan hari ini. Ajak siswa untuk
melaksanakan kegiatan gotong royong di rumah, saling membantu
dengan tetangga sekitar. Dengan saling bantu akan memperkuat
persatuan dan memudahkan kita dalam melewati masalah.
Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan
Nasionalisme, Persatuan, dan Toleransi. Salam dan do’a penutup
dipimpin oleh salah satu siswa.
Berikut Tabel 4.13 Data Hasil Penilaian Keaktifan Belajar Siswa Setiap
Indikator Pertemuan II
No
1.

2.
3.

Indikator
Antusias siswa dalam
mengikuti
pembelajaran
Interaksi
dengan Guru

Siswa

Kerjasama Kelompok

Rata-rata

Kategori

84,16%

Tinggi

84,16%

Tinggi

81,66%

Tinggi

4.

Keaktifan
Siswa
dalam Kelompok

75,00%

Sedang

5.

Partisipasi
Siswa
Menyimpulkan Hasil
Pembahasan

75,00%

Sedang

79,99%

Tinggi

Rata-rata Keseluruhan

Skor penilaian 1-4 dengan kriteria sebagai berikut:
1: Kurang Aktif
2: Cukup aktif
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3: Aktif
4: Sangat Aktif
Penilaian keaktifan belajar menurut Dimyati dan Madjono (2002: 125)
(dalam skripsi Shinta Muning Salasih, 2013: 68)
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Dengan indikator yang diamati:
1 : Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2 : Interaksi siswa dengan guru
3 : Kerjasama kelompok
4 : Keaktifan siswa dalam kelompok
5 : Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
Dari data tabel 4.13 tersebut dapat dilihat kondisi keaktifan belajar
siswa setiap indikator pada pertemuan II dalam bentuk persentase untuk
antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran sebesar 84,16%, interaksi
siswa dengan guru sebesar 84,16%, kerjasama kelompok sebesar
81,66%, keaktifan siswa dalam kelompok sebesar 75%, dan partisipasi
siswa menyimpulkan hasil pembahasan sebesar 75%. Dapat diperoleh
rata-rata kondisi keaktifan belajar siswa setiap indikator pertemuan II
sebesar 79,99%. Persentase tersebut masuk ke dalam kategori tinggi.
Dapat disimpulkan dari tabel 4.13 diatas persentase rata-rata
keaktifan belajar siswa setiap indikator pertemuan II mengalami
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peningkatan dibandingkan pada pertemuan I dan Pra siklus sebelumnya.
Persentase rata-rata keaktifan belajar siswa setiap indikator pertemuan
II sebesar 79,99%, sedangkan pada pertemuan I dan Pra siklus hanya
sebesar 66,45% dan 48,14%. Hal ini dapat dikatakan bahwa tindakan
pertemuan ke II ini dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa.
Tabel 4.14 Hasil Data Penilaian Keaktifan Belajar Siswa Pertemuan II

P=

(Tinggi)

Skor penilaian 1-4 dengan kriteria sebagai berikut:
1: Kurang Aktif
2: Cukup aktif
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3: Aktif
4: Sangat Aktif
Penilaian keaktifan belajar menurut Dimyati dan Madjono (2002: 125)
(dalam skripsi Shinta Muning Salasih, 2013: 68)
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Dengan indikator yang diamati:
1 : Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2 : Interaksi siswa dengan guru
3 : Kerjasama kelompok
4 : Keaktifan siswa dalam kelompok
5 : Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
Dari data dalam tabel 4.14 di atas bahwa terlihat keaktifan belajar
siswa setiap siswa sudah tinggi. Rata-rata persentase keaktifan belajar
siswa setiap siswa menunjukkan hanya 14 siswa dikatakan tinggi
sedangkan 13 siswa dikatakan sedang serta 13 siswa dikatakan rendah,
dan juga rata-rata persentase keaktifan setiap siswa keseluruhannya
hanya sebesar 80,16% kategori tinggi. Data hasil pengamatan keaktifan
belajar siswa setiap indikator persentase rata-ratanya sebesar 79,99%,
yang artinya kategori tinggi. Jika dilihat dari keaktifan belajar siswa
setiap siswa pada pertemuan I, rata-rata persentase keaktifan belajar
siswa setiap siswa mengalami peningkatan. Dapat disimpulkan
persentase rata-rata keaktifan belajar siswa setiap siswa maupun
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indikator sudah mencapai kriteria keberhasilan, tetapi di siklus I
pertemuan I maupun II ini masih terdapat kekurangan.
3) Pengamatan (observasi)
Pada
(observasi)

tahap

pengamatan,

terhadap

keaktifan

peneliti

melakukan

belajar

dan

pengamatan

penerapan

metode

pembelajaran kooperatif teknik inside-outside circle pada saat kegiatan
pembelajaran berlangsung. Pada tahap pengamatan (observasi) ini
bertujuan untuk memperoleh informasi berkaitan dengan keaktifan
belajar siswa dan mencatat perubahan yang terjadi setelah dikenakan
tindakan.
a) Pertemuan pertama
Pembelajaran menggunakan metode pembelajaran kooperatif
teknik Inside-Outside Circle baru pertama kali dilaksanakan. Guru
masih terlihat bingung dalam menerapkan langkah-langkah teknik
Inside-Outside Circle sehingga suasana kelas kurang kondusif.
Seharusnya suasana di dalam kelas menjadi menyenangkan, tetapi
yang terjadi malah kurang kondusif.
Hasil pengamatan selama tindakan pada pertemuan I siklus I
menunjukkan keaktifan belajar siswa sedang, dan juga masih
terdapat siswa dalam mengikuti pembelajaran terpengaruh oleh
situasi di luar kelas. Hal ini disebabkan guru kurang memberikan
motivasi sebelum menerapkan teknik Inside-Outside Circle. Minat
siswa terhadap pembelajaran menjadi kurang kondusif karena
siswa tidak diberi informasi mendalam mengenai langkah-langkah
pembelajaran yang akan diterapkan oleh siswa.
Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran juga masih
kurang. Siswa dalam melakukan kegiatan tidak memiliki tantangan
sehingga dalam mengerjakan tugas terkesan malas. Beberapa siswa
takut untuk maju ke depan kelas. Mereka kurang percaya diri
menunjukkan kebolehannya di depan kelas. Siswa juga masih takut
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bertanya kepada guru tentang hal-hal yang tidak mereka mengerti.
Begitu juga bertanya kepada teman, mereka tidak mau. Mereka
suka

mengandalkan

temannya

yang

lebih

pintar

dalam

mengerjakan tugas kelompok sehingga beberapa dari mereka lebih
suka bermain sendiri. Mereka tidak mau mengutarakan pendapat
dalam menyimpulkan materi.
Hadiah yang diberikan guru berupa pujian kepada siswa yang
pintar dan aktif. Guru sudah menggunakan berbagai macam tepuk
untuk memeriahkan pembelajaran. Siswa diberikan kesempatan
untuk menampilkan yel-yel untuk menghargai usaha mereka dalam
menyelesaikan pembelajaran.
b) Pertemuan kedua
Pada pertemuan kedua siswa sudah memahami langkahlangkah teknik inside-outside circle, tetapi guru masih tetap
menyampaikan langkah-langkah menerapkan teknik inside-outside
circle saat pembelajaran.
Hasil pengamatan (observasi) pada pertemuan II siklus I ini
menunjukkan beberapa siswa mengalami peningkatan keaktifan
belajarnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian pada lembar
angket keaktifan belajar siswa. Pengamatan (observasi) keaktifan
belajar dilakukan oleh observer menggunakan lembar angket.
c) Hasil penilaian terhadap keaktifan belajar siswa
Tabel 4.15 Hasil Data Penilaian Keaktifan Belajar Siswa Setiap
Indikator Siklus I

No

1.

Indikator

Antusias siswa
dalam mengikuti
pembelajaran

Rata-rata Keaktifan
Belajar Siswa Setiap
Indikator Siklus I
P1

P2

69,16%

84,16%

Rata-rata

76,66%

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN STS Jambi

90

2.
3.
4.

5.

Interaksi Siswa
dengan Guru
Kerjasama
Kelompok
Keaktifan Siswa
dalam
Kelompok
Partisipasi
Siswa
Menyimpulkan
Hasil
Pembahasan

68,12%

84,16%

76,14%

66,66%

81,66%

74,16%

65%

75%

70%

63,33%

75%

69,16%

Rata-rata Keseluruhan

73,22%

Skor penilaian 1-4 dengan kriteria sebagai berikut:
1: Kurang Aktif
2: Cukup aktif
3: Aktif
4: Sangat Aktif
Penilaian keaktifan belajar menurut Dimyati dan Madjono (2002: 125)
(dalam skripsi Shinta Muning Salasih, 2013: 68)
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Dengan indikator yang diamati:
1 : Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2 : Interaksi siswa dengan guru
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3 : Kerjasama kelompok
4 : Keaktifan siswa dalam kelompok
5 : Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
Dari tabel 4.15 dapat dilihat bahwa peningkatan keaktifan belajar
siswa setiap indikator dalam bentuk persentase untuk antusias siswa
dalam mengikuti pembelajaran pada pertemuan I 69,16% dan
pertemuan II 84,16%, interaksi siswa dengan guru pada pertemuan I
68,12% dan pertemuan II 84,16%, kerjasama kelompok pada pertemuan
I 66,66% dan pertemuan II 81,66%, keaktifan siswa dalam kelompok
pada pertemuan I 65% dan pertemuan II 75%, partisipasi siswa
menyimpulkan hasil pembahasan pada pertemuan I 63,33% dan
pertemuan II 75%. Sehingga diperoleh rata-rata keaktifan belajar siswa
pada siklus I adalah 73,22%. Persentase tersebut masuk ke dalam
kategori sedang. Rata-rata keaktifan belajar siswa pada siklus I telah
memenuhi kriteria keberhasilan yaitu ≥70. Untuk meyakinkan lagi
bahwa pembelajaran dengan metode pembelajaran kooperatif teknik
Inside-Outside Circle dapat meningkatkan keaktifan belajar, maka
penelitian dilanjutkan ke siklus berikutnya yaitu siklus II.
Tabel 4.16 Data Hasil Penilaian Keaktifan Belajar Setiap Siswa pada Siklus I

Responden
A.DZ
ACD
AR
AS
AFNA
AR
CAM

Skor Keaktifan
Belajar Siklus I
P1
75
75
75
60
75
61,25
50

P2
100
91,25
100
91,25
100
75
61,25

Rata-rata
Skor
Keaktifan

Kategori
Keaktifan

87,5
83,12
87,5
75,62
87,5
68,12
55,62

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang
Tinggi
Sedang
Sedang
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DS
EKP.S
EA
FRP
FAz-Z
FHR
IR
JAK
KDO
M. ADL
M. A
NI
PZO
RAH
RR
RAP
SA
SBB
SR
SR
SAN
WAM
ZA
Jumlah
Jumlah Ideal

36,25
100
100
75
50
56,25
50
46,25
46,25
66,25
75
75
100
75
50
50
75
50
50
50
100
63,75
75
1986,25
82,76042

61,25
100
100
75
75
75
75
66,25
61,25
75
91,25
100
100
100
50
50
91,25
66,25
66,25
50
100
66,25
91,25
2405
100,2083

48,75
100
100
75
62,5
65,62
62,5
53,75
53,75
70,62
83,12
87,5
100
87,5
50
50
83,12
58,12
58,12
50
100
65
83,12
2193,07
91,37791667

P=

Rendah
Tinggi
Tinggi
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Rendah
Rendah
Tinggi
Sedang
Sedang
Rendah
Tinggi
Sedang
Tinggi
Tinggi

(Tinggi)

Skor penilaian 1-4 dengan kriteria sebagai berikut:
1: Kurang Aktif
2: Cukup aktif
3: Aktif
4: Sangat Aktif
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Penilaian keaktifan belajar menurut Dimyati dan Madjono (2002: 125)
(dalam skripsi Shinta Muning Salasih, 2013: 68)
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Dengan indikator yang diamati:
1 : Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2 : Interaksi siswa dengan guru
3 : Kerjasama kelompok
4 : Keaktifan siswa dalam kelompok
5 : Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
Dari tabel 4.16 dapat dilihat bahwa peningkatan keaktifan belajar
siswa dalam bentuk persentase untuk Siklus I pada pertemuan I sebesar
82,76% dalam kategori tinggi. Sedangkan rata-rata persentase Siklus I
Pertemuan II sebesar 100,20% dalam kategori tinggi. Jadi, rata-rata
persentase keaktifan belajar siswa pada Siklus I secara keseluruhan
sebesar 91,37% kategori tinggi. Rata-rata keaktifan belajar siswa pada
siklus I telah memenuhi kriteria keberhasilan yaitu ≥70. Untuk
meyakinkan lagi bahwa pembelajaran dengan metode pembelajaran
kooperatif teknik Inside-Outside Circle dapat meningkatkan keaktifan
belajar, maka penelitian dilanjutkan ke siklus berikutnya yaitu siklus II.
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b. Deskripsi Data Pelaksanaan Hasil Observasi Aktivitas Siswa dan
Guru Siklus I
1) Aktivitas Siswa
Pertemuan I dan II
Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa yang peneliti lakukan
selama proses pembelajaran berlangsung, pada Siklus I pertemuan I dan
II secara keseluruhan, peneliti melihat aktivitas siswa cukup baik. Hal
ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.17 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I
No

Aktivitas yang diamati

ratarata

P2

4

4

8

100

b. Siswa siap menerima
Pelajaran

3

4

7

87,5

c. Siswa berpartisipasi
dalam
menjawab
pertanyaan yang telah
mereka
pelajari
sebelumnya

3

4

7

87,5

d. Siswa memperhatikan
penjelasan guru tentang
tujuan pembelajaran

3

4

7

87,5

3

4

7

87,5

3

4

7

87,5

3

4

7

87,5

Kegiatan Inti
a. Siswa memperhatikan
penjelasan guru saat
menjelaskan
pembelajaran
2.

Jumlah

P1

Pendahuluan
a. Siswa memasuki kelas
tepat waktu

1.

Skor

b.
Siswa
secara aktif

berdiskusi

c.Siswa
mengerjakan
tugas yang diberikan oleh
guru
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d. Siswa memperhatikan
penjelasan guru tentang
teknik
Inside-Outside
Circle

3

4

7

87,5

e. Siswa menerapkan
teknik
Inside-Outside
Circle
dan
bertukar
informasi tentang apa
yang
telah
mereka
diskusikan
kemudian
mengemukakan informasi
yang telah didapatkan

3

4

7

87,5

3

4

7

87,5

3

4

7

87,5

2

3

5

62,5

3

4

7

87,5

39
75

51
98

90
173

1125

f. Siswa bertanya tentang
materi pelajaran yang
belum dipahami
g. Siswa memperhatikan
penguatan materi yang
diberikan guru
Penutup
a.
Siswa
dapat
menyimpulkan pelajaran
yang telah dipelajari
3.

b. Siswa memperhatikan
penjelasan guru mengenai
materi
yang
akan
dipelajari pada pertemuan
selanjutnya

Jumlah
Rata-rata %
Rata-rata Keseluruhan (%)

86,5

P=
Keterangan:
1 : Kurang baik
2 : Cukup baik

PI

: Pertemuan I

3 : Baik

PII

: Pertemuan II
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4 : Sangat baik
Dari tabel 4.17 diatas, terlihat bahwa dalam pembelajaran kegiatan
aktivitas belajar siswa pada pertemuan I persentase rata-rata yang di dapat
hanya 75%. Pada pertemuan II, kegiatan aktivitas belajar siswa persentase
rata-ratanya mengalami peningkatan sebesar 98%. Jadi, persentase rata-rata
aktivitas belajar siswa keseluruhannya sebesar 86,5%. Hal ini dapat
dikatakan bahwa aktivitas belajar siswa tinggi, tetapi dalam kegiatan inti
akan ditingkatkan lagi pada pembelajaran Siklus II.
2) Aktivitas Guru
Pertemuan I dan II
Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru dalam proses mengajar
berlangsung, keaktifan guru dalam mengajar pada pertemuan I dan II
dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah
ini.
Tabel 4.18 Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I

No

1.

Fase

Orientasi siswa
kepada masalah

Aspek Yang
Dinilai

Skor

Jumlah

Ratarata

P1

P2

a. Guru memasuki
kelas tepat waktu

4

4

8

100

b.
Guru
menjelaskan
tujuan
pembelajaran

2

3

5

62,5

c.
Guru
memotivasi siswa
agar
terlibat
dalam
kegiatan
pemecahan
masalah
yang
dipilih

3

4

7

87,5
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2.

3.

Menanya,
memunculkan
permasalahan

Menalarkan dan
mengumpulkan
data

d.
Guru
mendorong siswa
untuk melakukan
kegiatan
pengamatan
terhadap
fenomena
yang
tekait dengan KD
yang
akan
dikembangkan

3

4

7

87,5

a.
Guru
membantu siswa
untuk
mendefinisikan
tugas belajar yang
berhubungan
dengan masalah

3

4

7

87,5

b.
Guru
mendorong siswa
untuk
merumuskan
suatu
masalah
terkait
dengan
fenomena
yang
diamatinya
masalah
itu
dirumuskan
berupa pertanyaan
yang
bersifat
problematis

3

4

7

87,5

a.
Guru
mendorong siswa
untuk
mengumpulkan
informasi
yang
relevan

3

4

7

87,5
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b.
Guru
membimbing
siswa menerapkan
teknik
InsideOutside
Circle
untuk
berbagi
informasi

4.

5.

4

4

7

87,5

3

4

7

87,5

3

4

7

87,5

a.
Guru
memfasilitasi
siswa
untuk
mempersentasikan
informasi
yang
telah didapatkan

3

4

7

87,5

Mengomunikasikan b.
Guru
membantu siswa
melakukan
refleksi
atau
evaluasi terhadap
proses pemecahan
masalah
yang
dilakukan

2

3

5

62,5

36
75

46
95

82
170
85

Mengasosiasikan
dan merumuskan
jawaban

a. Guru meminta
siswa
untuk
melakukan
analisis data dan
merumuskan
jawaban
terkait
dengan masalah
yang
mereka
ajukan
sebelumnya
b.
Guru
membantu siswa
dalam
merumuskan
jawaban

Jumlah
Rata-rata %
Rata-rata Keseluruhan (%)
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P=
Keterangan:
1 : Kurang baik
2 : Cukup baik

PI

: Pertemuan I

3 : Baik

PII

: Pertemuan II

4 : Sangat baik
Dapat dilihat dari tabel 4.18 diatas, kegiatan aktivitas guru selama
proses mengajar pada pertemuan I mendapatkan persentase rata-rata hanya
75%. Pada pertemuan II kegiatan aktivitas guru selama proses mengajar
mendapatkan persentase rata-rata sebesar 95%. Hal ini dapat dikatakan
persentase rata-rata aktivitas guru selama proses mengajar mengalami
peningkatan. Persentase rata-rata aktivitas guru dalam mengajar secara
keseluruhannya yakni 85%, hal ini dikatakan bahwa aktivitas guru dalam
mengajar sudah dikategorikan baik, tetapi masih ada aktivitas guru dalam
mengajar masih kurang. Oleh sebab itu, ditingkatkan lagi aktivitas guru
dalam mengajar pada Siklus II.
c. Deskripsi Data Hasil Skor Komulatif Keaktifan Siswa
Hasil skor komulatif keaktifan belajar siswa setiap indikator maupun
siswa yang di dapat pada Siklus I dikategorikan aktif. Hal ini dapat dilihat
pada tabel dibawah ini.
1) Skor Komulatif Keaktifan Siswa Setiap Indikator
Tabel 4.19 Skor Komulatif Keaktifan Siswa Setiap Indikator Siklus I

No

Indikator

Rata-rata Keaktifan
Belajar Siswa Setiap
Indikator Siklus I
P1

Rata-rata

P2
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1.
2.
3.
4.

5.

Antusias siswa
dalam mengikuti
pembelajaran
Interaksi Siswa
dengan Guru
Kerjasama
Kelompok
Keaktifan Siswa
dalam
Kelompok
Partisipasi
Siswa
Menyimpulkan
Hasil
Pembahasan

69,16%

84,16%

76,66%

68,12%

84,16%

76,14%

66,66%

81,66%

74,16%

65%

75%

70%

63,33%

75%

69,16%

Rata-rata Keseluruhan

73,22%

Skor penilaian 1-4 dengan kriteria sebagai berikut:
1: Kurang Aktif
2: Cukup aktif
3: Aktif
4: Sangat Aktif
Penilaian keaktifan belajar menurut Dimyati dan Madjono (2002: 125)
(dalam skripsi Shinta Muning Salasih, 2013: 68)
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Dengan indikator yang diamati:
1 : Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
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2 : Interaksi siswa dengan guru
3 : Kerjasama kelompok
4 : Keaktifan siswa dalam kelompok
5 : Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
Dari tabel 4.19 dapat dilihat bahwa peningkatan keaktifan belajar
siswa dalam bentuk persentase untuk antusias siswa dalam mengikuti
pembelajaran pada pertemuan I 69,16% dan pertemuan II 84,16%,
interaksi siswa dengan guru pada pertemuan I 68,12% dan pertemuan II
84,16%, kerjasama kelompok pada pertemuan I 66,66% dan pertemuan
II 81,66%, keaktifan siswa dalam kelompok pada pertemuan I 65% dan
pertemuan II 75%, partisipasi siswa menyimpulkan hasil pembahasan
pada pertemuan I 63,33% dan pertemuan II 75%. Sehingga diperoleh
rata-rata keaktifan belajar siswa pada siklus I adalah 73,22%.
Persentase tersebut masuk ke dalam kategori sedang.
2) Skor Komulatif Keaktifan Belajar Siswa Setiap Siswa
Tabel 4.20 Skor Komulatif Keaktifan Belajar Siswa Siklus I

Responden
A.DZ
ACD
AR
AS
AFNA
AR
CAM
DS
EKP.S
EA

Skor Keaktifan
Belajar Siklus I
P1
75
75
75
60
75
61,25
50
36,25
100
100

P2
100
91,25
100
91,25
100
75
61,25
61,25
100
100

Rata-rata
Skor
Keaktifan

Kategori
Keaktifan

87,5
83,12
87,5
75,62
87,5
68,12
55,62
48,75
100
100

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang
Tinggi
Sedang
Sedang
Rendah
Tinggi
Tinggi
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FRP
FAz-Z
FHR
IR
JAK
KDO
M. ADL
M. A
NI
PZO
RAH
RR
RAP
SA
SBB
SR
SR
SAN

75
50
56,25
50
46,25
46,25
66,25
75
75
100
75
50
50
75
50
50
50
100

75
75
75
75
66,25
61,25
75
91,25
100
100
100
50
50
91,25
66,25
66,25
50
100

75
62,5
65,62
62,5
53,75
53,75
70,62
83,12
87,5
100
87,5
50
50
83,12
58,12
58,12
50
100

Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Rendah
Rendah
Tinggi
Sedang
Sedang
Rendah
Tinggi

WAM

63,75

66,25

65

Sedang

75
1986,25
82,76042

91,25
2405
100,2083

83,12
2193,07
91,37791667

Tinggi

ZA
Jumlah
Jumlah Ideal

P=

Tinggi

(Tinggi)

Skor penilaian 1-4 dengan kriteria sebagai berikut:
1: Kurang Aktif
2: Cukup aktif
3: Aktif
4: Sangat Aktif
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Penilaian keaktifan belajar menurut Dimyati dan Madjono (2002: 125)
(dalam skripsi Shinta Muning Salasih, 2013: 68)
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Dengan indikator yang diamati:
1 : Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2 : Interaksi siswa dengan guru
3 : Kerjasama kelompok
4 : Keaktifan siswa dalam kelompok
5 : Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
Berdasarkan tabel 4.20 diatas, bahwa persentase rata-rata skor
komulatif keaktifan belajar siswa siklus I selama proses pembelajaran
mendapatkan skor sebesar 91,37%. Hal ini menunjukkan bahwa skor
komulatif belajar siswa siklus I dikategorikan tinggi selama proses
pembelajaran.
d. Refleksi Siklus I
Dari hasil pengumpulan data pelaksanaan tindakan dan observasi pada
siklus I mendapatkan hasil yang memuaskan. Peneliti akan melanjutkan
pelaksanaan tindakan dan observasi ke siklus II untuk memperkuat siklus I
bahwa teknik Inside-Outside Circle dapat meningkatkan keaktifan belajar
siswa.
Refleksi dilakukan oleh peneliti bersama observer terhadap proses
pembelajaran dengan metode pembelajaran kooperatif teknik Inside-Outside
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Circle. Hal ini didasarkan dari hasil pelaksanaan tindakan dan pengamatan
pada pertemuan I dan II pada siklus I untuk menentukan tindakan pada
siklus II. Refleksi dilakukan dengan menggunakan lembar pengamatan,
angket dan catatan lapangan.
Berdasarkan refleksi yang dilakukan oleh peneliti dan observer untuk
dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa pada siklus II peneliti
melakukan tindakan sebagai berikut.
1) Untuk memancing pendapat siswa dalam mengulangi materi maka
diciptakan permainan yang menarik agar siswa berani dalam
mengungkapkan pendapatnya.
2) Siswa diajak untuk lebih dekat dengan guru dengan membuang
jarak yang ada antara guru dengan siswa. Guru masuk ke dunia
siswa dan siswa dibawa ke dunia guru dengan pendekatan belajar
yang

kompetitif

dan

menyenangkan.

Semangat

dalam

menumbuhkan minat dan motivasi siswa sehingga siswa pun ikut
bersemangat dan antusias yaitu dengan menyanyikan lagu yang
berhubungan dengan materi. Lagu yang dinyanyikan biasanya
adalah gubahan lagu yang biasa di dengar oleh siswa tetapi
syairnya disesuaikan oleh materi.
3) Mendorong kelompok untuk kompak dalam menampilkan tugasnya
dengan mengadakan perlombaan kelompok terkompak dan
menyiapkan hadiah.
e. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II
1) Perencanaan
Sebelum melakukan tindakan pada siklus II, peneliti menyiapkan
perangkat pembelajaran seperti Silabus, RPP, serta media yang akan
digunakan dalam proses pembelajaran dan juga menyiapkan lembar
observasi beserta lembar kerja. Pada Siklus II sama seperti Siklus I,
peneliti melakukan 2 kali pertemuan. Siklus II dilaksanakan pada hari
Selasa, tanggal 5 November 2019 (Pertemuan I), Rabu, 6 November
2019 (Pertemuan ke II) di ruang kelas III B Sekolah Dasar Negeri
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151/IV Kota Jambi, dengan alokasi waktu 2×35 menit. Rencana
pelaksanaan pembelajaran dirancang dengan menggunakan metode
pembelajaran kooperatif teknik inside – outside circle.
2) Pelaksanaan
Pertemuan I
Pada pertemuan I Siklus II dilaksanakan pada hari Selasa, 5
November 2019. Tema yang akan dipelajari masih sama yaitu Benda Di
SekitarKu, subtema Perubahan Wujud Benda pada pembelajaran ke 3.
Materi yang akan disampaikan ialah Bahasa Indonesia tentang
melakukan percobaan tentang proses menguap, membuat pertanyaan
tentang percobaan, dan memasangkan kata dengan arti yang tepat.
Matematika tentang menghitung konversi kg ke gram, dan berlatih soal.
SBdP tentang membuat karya seni dekoratif dengan tema matahari.
a) Kegiatan Awal
Kegiatan pembelajaran ini diawali dengan guru mengucapkan
salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Kelas
dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa
yang diminta membaca do’a adalah siswa yang hari ini datang
paling awal. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap
disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapainya cita-cita. Guru
dan siswa menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional
lainnya.

Guru

menanamkan

memberikan
semangat

penguatan

tentang

Nasionalisme.

pentingnya
Pembiasaan

membaca/menulis 15-20 menit dimulai dengan guru menceritakan
tentang kisah masa kecil salah satu tokoh dunia, kesehatan,
kebersihan, makanan/minuman sehat, cerita inspirasi atau motivasi,
sebelum membacakan buku guru menjelaskan tujuan kegiatan
literasi dan mengajak siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan
berikut, Apa yang tergambar pada sampul buku?, Apa judul buku?,
Kira-kira ini menceritakan tentang apa?, Pernahkah kamu membaca
judul buku seperti ini?. Siswa mengamati sinar matahari yang
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bersinar di luar kelas. Siswa menyatakan pendapatnya, apa yang
akan terjadi kalau matahari tidak terbit satu hari?. Siswa
menyebutkan apa guna matahari kehidupan kita (baik sinar maupun
panas matahari). Siswa menyimak penjelasan guru bahwa pada hari
ini mereka akan mempelajari percobaan terkait dengan matahari.
b) Kegiatan Inti
Guru membentuk siswa menjadi 2 kelompok besar terdiri dari
15 siswa setiap kelompok. Siswa terlebih dahulu membaca
pengarahan di Buku Siswa. Siswa menyiapkan alat dan bahan dan
melakukan percobaan sesuai dengan instruksi di buku. Sambil
menunggu proses percobaan yang memakan waktu tiga jam, siswa
melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Sambil menunggu percobaan,
kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan menggambar dengan
mengambil tema matahari. Siswa mengamati gambar matahari
yang ada di Buku Siswa. Siswa menyebutkan unsur karya seni
yang ada di Buku Siswa. Siswa membuat gambar dekoratif dengan
tema matahari. Siswa menyimak penjelasan guru bahwa siswa
harus rancang pada pertemuan sebelumnya. Siswa mengerjakan
pada kertas gambar yang telah disediakan oleh guru. Siswa
melengkapi dengan mewarnai gambar, media dapat krayon, spidol,
atau

cat

air.

Setelah

siswa

menyelesaikan,

siswa

dapat

mengumpulkan karyanya atau memajang karyanya di kelas.
Selanjutnya guru memberikan pertanyaan tentang ikan asin.
Apakah siswa pernah mencicipi ikan asin? Bagaimana rasa ikan
asin? Tahukah proses pembuatan ikan asin? (Keterangan: Ikan asin
dibuat dengan cara dikeringkan terlebih dahulu. Setelah kering,
ikan asin digarami). Siswa memberikan tanggapan terhadap
pertanyaan guru. Guru menyampaikan informasi bahwa perubahan
wujud terjadi pada proses pembuatan ikan asin. Berikan pertanyaan
kepada siswa perubahan wujud apakah yang terjadi. (Perubahan
wujud yang terjadi adalah penguapan). Siswa menyebutkan jenis
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makanan lain yang menggunakan proses pengeringan (contohnya
kerupuk, ikan asin, manisan, dan lain-lain). Siswa memerhatikan
gambar timbangan yang ada di Buku Siswa. (Alternatif guru
memperlihatkan timbangan sesungguhnya kepada siswa). Siswa
memerhatikan berat yang ditunjukkan oleh timbangan 1 kg 500
gram, atau dikenal dengan 1 kilogram lebih 500 gram. Siswa
menyimak penjelasan guru bagaimana mengubah konversi
kilogram ke gram. Timbanglah benda seberat 1 kg. Lihatlah tertera
juga di titik yang sama berat 1000 gram, sehingga bisa disimpulkan
bahwa 1 kg = 1000 gram. Kegiatan dilanjutkan dengan berlatih
konversi.

Siswa

melakukan

kegiatan

cepat

tepat,

dengan

pertanyaan terkait dengan konversi. Kelompok yang paing cepat
dan banyak menjawab itulah kelompok yang menang.
Setelah kegiatan cepat-tepat, siswa mengerjakan latihan
konversi satuan kg ke gram yang ada di Buku Siswa. Guru
berkeliling untuk memastikan siswa dapat mengerjakan konversi
dengan tepat. Setelah siswa mengerjakan, kegiatan dilanjutkan
dengan memeriksa hasil pekerjaan. Siswa mengajukan pertanyaan
jika ada hal yang belum dipahami. Kegiatan selanjutnya
dilanjutkan dengan guru mengajak siswa untuk bermain teknik
inside – outside circle untuk mengetahui apakah siswa sudah
paham dengan materi yang telah dijelaskan. Kegiatan selanjutnya
adalah mengamati kembali percobaan yang dilakukan. Siswa
mengamati piring kecil yang diletakkan di ruang terbuka, di bawah
terik matahari dan di ruang tertutup yang tidak terkena cahaya
matahari. Siswa mengukur air yang ada di piring dengan
menggunakan gelas ukur. Bandingkan dengan hasil sebelumnya.
Siswa mencatat hasil pengamatan di Buku Siswa. Setelah
menuliskan hasil pengamatan di Buku Siswa, siswa menuliskan
pertanyaan yang hendak ia ajukan dari percobaan tersebut di Buku
Siswa. Guru memberikan kesempatan untuk bertanya kepada
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siswa. Setelah memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya, siswa membaca materi tentang penguapan yang ada di
Buku Siswa. Siswa membuat kesimpulan, percobaan mereka
dengan

mengidentifikasin

berdasarkan

pengamatan,

apakah

percobaan mereka merupakan peristiwa penguapan ataukah tidak.
Siswa menuliskannya di Buku Siswa. Setelah menyimpulkan hasil
percobaan, siswa memasangkan kata dengan arti yang sesuai.
c) Kegiatan Akhir
Kegiatan diakhiri dengan merefleksikan kegiatan hari ini, apa
saja yang telah dipelajari oleh siswa. Guru kembali mengulang apa
yang dimaksud dengan proses penguapan. Apa saja peristiwa
sehari-hari yang termasuk peristiwa penguapan?. Menyanyikan
salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan Nasionalisme,
Persatuan, dan Toleransi. Salam dan do’a penutup dipimpin oleh
salah satu siswa.
Tabel 4.21 Penilaian Keaktifan Belajar Siswa Setiap Indikator Siklus II
Pertemuan I
No
1.

Indikator
Antusias
siswa
dalam mengikuti
pembelajaran

Rata-rata

Kategori

89,16%

Tinggi

2.

Interaksi
Siswa
dengan Guru

89,16%

Tinggi

3.

Kerjasama
Kelompok

87,5%

Tinggi

4.

Keaktifan
Siswa
dalam Kelompok

84,16%

Tinggi

5.

Partisipasi Siswa
Menyimpulkan
Hasil Pembahasan

84,16%

Tinggi

86,82%

Tinggi

Rata-rata Keseluruhan
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Skor penilaian 1-4 dengan kriteria sebagai berikut:
1: Kurang Aktif
2: Cukup aktif
3: Aktif
4: Sangat Aktif
Penilaian keaktifan belajar menurut Dimyati dan Madjono (2002: 125)
(dalam skripsi Shinta Muning Salasih, 2013: 68)
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Dengan indikator yang diamati:
1 : Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2 : Interaksi siswa dengan guru
3 : Kerjasama kelompok
4 : Keaktifan siswa dalam kelompok
5 : Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
Dari data tabel 4.21 tersebut dapat dilihat kondisi keaktifan belajar
siswa setiap indikator pada siklus II pertemuan I dalam bentuk
persentase untuk antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran sebesar
89,16%, interaksi siswa dengan guru sebesar 89,16%, kerjasama
kelompok sebesar 87,5%, keaktifan siswa dalam kelompok sebesar
84,16%, dan partisipasi siswa menyimpulkan hasil pembahasan sebesar
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84,16%. Dapat diperoleh rata-rata kondisi keaktifan belajar siswa setiap
indikator siklus II pada pertemuan I sebesar 86,82%. Persentase
tersebut masuk ke dalam kategori tinggi.
Tabel 4.22 Penilaian Keaktifan Belajar Siswa Siklus II Pertemuan I

P=

(Tinggi)

Skor penilaian 1-4 dengan kriteria sebagai berikut:
1: Kurang Aktif
2: Cukup aktif
3: Aktif
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4: Sangat Aktif
Penilaian keaktifan belajar menurut Dimyati dan Madjono (2002: 125)
(dalam skripsi Shinta Muning Salasih, 2013: 68)
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Dengan indikator yang diamati:
1 : Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2 : Interaksi siswa dengan guru
3 : Kerjasama kelompok
4 : Keaktifan siswa dalam kelompok
5 : Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
Dari data dalam tabel 4.22 di atas bahwa terlihat keaktifan belajar
siswa setiap siswa sudah tinggi. Rata-rata persentase keaktifan belajar
siswa setiap siswa menunjukkan hanya 17 siswa dikatakan tinggi
sedangkan 13 siswa dikatakan sedang, dan juga rata-rata persentase
keaktifan setiap siswa keseluruhannya hanya sebesar 87,04% kategori
tinggi. Data hasil pengamatan keaktifan belajar siswa setiap indikator
persentase rata-ratanya sebesar 86,82%, yang artinya kategori tinggi.
Jika dilihat dari keaktifan belajar siswa setiap siswa pada pertemuan I,
rata-rata persentase keaktifan belajar siswa setiap siswa mengalami
peningkatan. Peneliti akan melanjutkan tindakan ke siklus II pertemuan
II.
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Pertemuan II
Pada pertemuan II Siklus II dilaksanakan pada hari Selasa, 6
November 2019. Siklus II pertemuan II ini, siswa telah memasukki
tema baru yaitu tema Kewajiban Dan HakKu, subtema Kewajiban Dan
HakKu di Rumah pada pembelajaran ke 4. Materi yang akan
disampaikan

ialah

Bahasa

Indonesia

tentang

membaca

teks

permasalahan, memberi saran secara lisan, menjodohkan kalimat saran
dengan permasalahan. PPKn tentang mengenal kewajiban dan hak,
menuliskan pengalaman tentang kewajiban dan hak terkait makanan.
PJOK tentang mempelajari manfaat istirahat, dan menceritakan
pengalaman tentang pentingnya istirahat malam.
a) Kegiatan Awal
Kegiatan pembelajaran ini diawali dengan guru mengucapkan
salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Kelas
dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa
yang diminta membaca do’a adalah siswa siswa yang hari ini
datang paling awal. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan
sikap disiplin setiap saat dan menfaatnya bagi tercapainya cita-cita.
Menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional lainnya.
Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan
semangat Nasionalisme. Pembiasaan membaca/menulis 15-20
menit dimulai dengan guru menceritakan tentang kisah masa kecil
salah satu tokoh dunia, kesehatan, kebersihan, makanan/minuman
sehat, cerita inspirasi atau motivasi . Sebelum membacakan buku
guru menjelaskan tujuan kegiatan literasi dan mengajak siswa
mendiskusikan. Guru membuka pembelajaran dengan memberi
kesempatan kepada siswa menyampaikan apa yang telah mereka
pelajari sebelumnya. Siswa menyebutkan cara menjaga tubuh agar
tetap sehat. Guru menyampaikan bahwa hari ini mereka akan
belajar tentang makanan dan istirahat sebagai cara menjaga agar
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tubuh tetap sehat. Siswa mendapat kesempatan berbagi pengalaman
tentang kebiasaan makan mereka dan istirahat untuk menjaga
kesehatan.
b) Kegiatan Inti
Siswa berdiskusi sesuai permasalahan yang didapat dan
menyampaikan

hasil

diskusinya

di

depan

kelas.

Guru

menyampaikan bahwa siswa akan belajar menyelesaikan masalah.
Ada beberapa masalah yang perlu dicari jalan keluarnya. siswa
dibagi ke dalam 2 kelompok besar. Setiap kelompok terdiri dari 15
siswa. Lalu setiap kelompok mendapat bagian nomer masalah yang
harus dicarikan solusinya. Beri waktu mereka berdiskusi.
Kemudian setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya di
depan kelas. Ajarkanlah mereka cara berbicara di depan kelas.
Pertama

perkenalkan

nama-nama

anggota

kelompok,

menyampaikan masalah yang mereka cermati, lalu menyampaikan
hasil diskusi kelompok mereka. Motivasi siswa agar percaya diri,
berbicara jelas dan terdengar teman sekelasnya, serta santun
menyampaikan pendapat. Sebaiknya setiap anak mendapat giliran
berbicara di depan kelas untuk dilihat kemampuannya. Setiap ada
kesempatan berbicara, hindari siswa tertentu saja yang mewakili
kelompok. Siswa yang lain diminta mendengarkan dengan tertib.
Mereka dilatih untuk menghargai orang lain. Setelah semua
kelompok

selesai

memberikan

hasil

diskusinya

guru

menyampaikan penghargaannya atas pendapat-pendapat mereka.
Guru mengingatkan bahwa siswa perlu memiliki pendapat sendiri
tentang permasalahan yang ada di sekitarnya.
Masih berkaitan dengan kegiatan yang baru saja dilakukan,
siswa mengamati kalimat-kalimat yang ada dalam buku. Kalimatkalimat tersebut berkaitan dengan permasalahan pada kegiatan
sebelumnya. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk
membaca perintah baik-baik.

Siswa mengerjakan tugas sesuai
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perintah secara mandiri. Setelah siswa selesai mengerjakan latihan
pada buku, guru membahasnya bersama-sama di kelas. Siswa bisa
memeriksa hasil pekerjaannya dan secara jujur menuliskan berapa
jawaban yang benar dan salah. Kegiatan ini melatih kejujuran
siswa.
Siswa mengamati gambar dan berpendapat tentang gambar.
Setelah itu, guru mengajak siswa untuk bermain dengan
menggunakan teknik inside – outside circle untuk menyampaikan
apakah mereka melakukan hal yang sama dengan Udin di
rumahnya. Apa bedanya dengan yang dilakukan Udin. Sebelum
nya guru menjelaskan apa itu teknik inside-outside circle.
Kesempatan ini melatih mereka berani berbicara dan berpendapat
serta melatih rasa percaya diri. Siswa membaca kalimat pengantar
pada buku, dan dapat mengajukan pertanyaan jika ada hal yang
belum jelas. Siswa mengamati kalimat demi kalimat yang berkaitan
dengan kewajiban dan hak. Mereka harus memilah mana yang
merupakan hak dan mana yang merupakan kewajiban. Setelah
mengamati kalimat-kalimat, siswa memilah dan menyalin kalimat
yang merupakan hak maupun kewajiban pada tempat yang telah
disediakan membaca aturan keluarga Udin tentang makanan.
Setelah mengetahui kewajiban dan hak berkaitan dengan
makanan, siswa menuliskan cerita tentang pengalaman mereka
dalam melaksanakan kewajiban dan hak berkaitan dengan makanan
di rumah pada tempat yang telah disediakan. Siswa mengamati teks
penjelasan pada buku. Setelah siswa memahami maksud

teks,

siswa menuliskan manfaat istirahat pada tempat yang telah
disediakan. Untuk memperkaya pemahaman siswa tentang manfaat
istirahat, siswa dapat berbagi manfaat istirahat yang telah ditulisnya
kepada teman-teman di kelasnya. Siswa membaca teks pengantar di
buku. Siswa dapat bertanya kepada guru jika ada hal yang belum
dipahami. Siswa sudah mengetahui bahwa setiap orang memiliki
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hak sekaligus kewajiban beristirahat. Beberapa siswa mendapat
kesempatan bercerita tentang pengalaman mereka tentang istirahat
di depan kelas. Guru membimbing siswa untuk bercerita dengan
percaya diri dan suara jelas serta terdengar teman-temannya.
Bercerita di depan kelas dapat melatih rasa percaya diri siswa.
Guru meminta siswa yang lain mendengarkan temannya bercerita
dengan tertib. Siswa yang lain berlatih menghargai temannya yang
sedang bercerita.
c) Kegiatan Akhir
Kegiatan diakhiri dengan mengulas kembali apa yang sudah
mereka lakukan sejak pagi dan ditutup dengan bersyukur kepada
Tuhan dan menyimpulkan bahwa Tuhan mengaruniai makanan dan
waktu untuk beristirahat yang harus digunakan dengan baik.
Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan
Nasionalisme, Persatuan, dan Toleransi. Salam dan doa penutup
dipimpin oleh salah satu siswa.
Tabel 4.23 Data Hasil Penilaian Keaktifan Belajar Siswa Setiap
Indikator Siklus II Pertemuan II
No
1.

Indikator
Antusias
siswa
dalam mengikuti
pembelajaran

Rata-rata

Kategori

93,33%

Tinggi

2.

Interaksi
Siswa
dengan Guru

93,33%

Tinggi

3.

Kerjasama
Kelompok

93,33%

Tinggi

4.

Keaktifan Siswa
dalam Kelompok

90%

Tinggi

5.

Partisipasi Siswa
Menyimpulkan
Hasil Pembahasan

90%

Tinggi

91,99%

Tinggi

Rata-rata Keseluruhan
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Skor penilaian 1-4 dengan kriteria sebagai berikut:
1: Kurang Aktif
2: Cukup aktif
3: Aktif
4: Sangat Aktif
Penilaian keaktifan belajar menurut Dimyati dan Madjono (2002: 125)
(dalam skripsi Shinta Muning Salasih, 2013: 68)
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Dengan indikator yang diamati:
1 : Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2 : Interaksi siswa dengan guru
3 : Kerjasama kelompok
4 : Keaktifan siswa dalam kelompok
5 : Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
Dari data tabel 4.23 tersebut dapat dilihat kondisi keaktifan belajar
siswa setiap indikator pada siklus II pertemuan II dalam bentuk
persentase untuk antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran sebesar
93,33%, interaksi siswa dengan guru sebesar 93,33%, kerjasama
kelompok sebesar 93,33%, keaktifan siswa dalam kelompok sebesar
90%, dan partisipasi siswa menyimpulkan hasil pembahasan sebesar
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90%. Dapat diperoleh rata-rata kondisi keaktifan belajar siswa setiap
indikator siklus II pada pertemuan I sebesar 91,99%. Persentase
tersebut masuk ke dalam kategori tinggi.
Dapat disimpulkan dari data tabel 4.23 diatas, bahwa keaktifan
belajar siswa setiap indikator pada siklus II pertemuan II ini mengalami
peningkatan dari siklus II pertemuan I sebelumnya. Persentase rata-rata
pertemuan I sebesar 86,82%, sedangkan pada pertemuan II sebesar
91,99%. Hal ini dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan teknik
Inside-Outside Circle dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa.
Tabel 4.24 Data Hasil Penilaian Keaktifan Belajar Siswa Siklus II Pertemuan II

P=

(Tinggi)

Skor penilaian 1-4 dengan kriteria sebagai berikut:
1: Kurang Aktif
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2: Cukup aktif
3: Aktif
4: Sangat Aktif
Penilaian keaktifan belajar menurut Dimyati dan Madjono (2002: 125)
(dalam skripsi Shinta Muning Salasih, 2013: 68)
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Dengan indikator yang diamati:
1 : Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2 : Interaksi siswa dengan guru
3 : Kerjasama kelompok
4 : Keaktifan siswa dalam kelompok
5 : Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
Dari data dalam tabel 4.24 di atas bahwa terlihat keaktifan belajar
siswa setiap siswa sudah tinggi. Rata-rata persentase keaktifan belajar
siswa setiap siswa menunjukkan hanya 22 siswa dikatakan tinggi
sedangkan 8 siswa dikatakan sedang, dan juga rata-rata persentase
keaktifan setiap siswa keseluruhannya hanya sebesar 87,04% kategori
tinggi. Data hasil pengamatan keaktifan belajar siswa setiap siswa
persentase rata-ratanya sebesar 92,12%, yang artinya kategori tinggi.
Jika dilihat dari keaktifan belajar siswa setiap siswa pada pertemuan I,
rata-rata persentase keaktifan belajar siswa setiap siswa mengalami
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peningkatan. Maka dari itu peneliti mencukupkan tindakan sampai di
siklus II pertemuan II ini karena telah memenuhi target yang dicapai.
3) Pengamatan (Observasi)
Pada tahap pengamatan (observasi) yang dilakukan oleh observer
terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa
serta kesesuainnya dengan perencanaan tindakan. Tahap pengamatan ini
bertujuan untuk memperoleh informasi berkaitan dengan pelaksanaan
tindakan dan mencatat perubahan yang terjadi setelah dikenakan
tindakan.
a) Pertemuan Pertama
Pembelajaran menggunakan teknik Inside-Outside Circle
sudah mulai terbiasa dan berjalan dengan baik. Hasil pengamatan
selama tindakan pada siklus II menunjukkan keaktifan belajar
siswa meningkat. Siswa yang sebelumnya pasif sudah terlihat aktif
dalam pembelajaran. Sebagian besar tidak terpengaruh lingkungan
di luar kelas karena situasi di dalam kelas lebih menyenangkan dan
menarik bagi siswa.
Siswa yang awalnya malas mengikuti pelajaran menjadi
tertarik karena ditumbuhkan minat dan motivasinya dengan
nyanyian dan yel-yel yang diciptakan oleh mereka sendiri. Guru
tidak bosan dalam memberikan motivasi dan pendekatan kepada
siswa sehingga siswa berani menyampaikan pendapatnya berkaitan
dengan informasinya yang sudah di dapat dari pengalaman mereka.
Sebagian besar siswa berani maju ke depan mendemonstrasikan
hasil pengalaman belajarnya di depan kelas. Ditambah lagi adanya
persaingan kelompok membuat siswa berebut maju ke depan kelas.
Siswa antusias dalam mengulang pelajaran karena metode
pembelajaran yang diterapkan menarik bagi siswa. Adanya
pemberian hadiah menambah siswa untuk semakin meningkatkan
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keaktifan belajarnya. Mereka tertantang untuk mendapatkan hadiah
yang telah disediakan guru.
b) Pertemuan Kedua
Pada pertemuan kedua siswa sudah memahami langkahlangkah metode pembelajaran kooperatif teknik Inside-Outside
Circle dan seluruh siswa mengalami peningkatan keaktifan
belajarnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan pada lembar
pengamatan keaktifan belajar siswa.
c) Hasil Penilaian Terhadap Keaktifan Belajar Siswa
Tabel 4.25 Data Hasil Penilaian Keaktifan Belajar Setiap Indikator Siklus II

No

1.

2.

Indikator

Antusias siswa
dalam
mengikuti
pembelajaran
Interaksi
Siswa dengan
Guru

Rata-rata Keaktifan
Belajar Siswa Setiap
Indikator Siklus II

Rata-rata

P1

P2

89,16%

93,33%

91,24%

89,16%

93,33%

91,24%

3.

Kerjasama
Kelompok

87,50%

93,33%

90,41%

4.

Keaktifan
Siswa dalam
Kelompok

84,16%

90%

87,08%

5.

Partisipasi
Siswa
Menyimpulkan
Hasil
Pembahasan

84,16%

90%

87,08%

Rata-rata Keseluruhan

89,41%
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Skor penilaian 1-4 dengan kriteria sebagai berikut:
1: Kurang Aktif
2: Cukup aktif
3: Aktif
4: Sangat Aktif
Penilaian keaktifan belajar menurut Dimyati dan Madjono (2002: 125)
(dalam skripsi Shinta Muning Salasih, 2013: 68)
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Dengan indikator yang diamati:
1 : Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2 : Interaksi siswa dengan guru
3 : Kerjasama kelompok
4 : Keaktifan siswa dalam kelompok
5 : Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
Dari tabel 4.25 diatas dapat dilihat bahwa peningkatan keaktifan
belajar siswa setiap indikator dalam bentuk persentase untuk antusias
siswa dalam mengikuti pembelajaran memiliki rata-rata 91,24%,
interaksi siswa dengan guru memiliki rata-rata 91,24%, kerjasama
kelompok dengan rata-rata 90,41%, keaktifan siswa dalam kelompok
dengan rata-rata 87,08%, dan partisipasi siswa menyimpulkan hasil
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pembahasan dengan rata-rata 87,08%. Rata-rata keaktifan belajar siswa
setiap indikator pada siklus II adalah 89,41%. Persentase tersebut
masuk dalam kategori tinggi.
Tabel 4.26 Data Hasil Penilaian Keaktifan Belajar Siswa Setiap Siswa Siklus II

Responden
A.DZ
ACD
AR
AS
AFNA
AR
CAM
DS
EKP.S
EA
FRP
FAz-Z
FHR
IR
JAK
KDO
M. ADL
M. A
NI
PZO
RAH
RR
RAP
SA
SBB
SR
SR

Skor Keaktifan
Belajar Siklus II
P1
100
100
100
98,75
100
100
86,25
86,25
100
100
75
75
75
75
75
75
75
91,25
100
100
100
66,25
66,25
100
75
75
66,25

P2
100
100
100
98,75
100
100
91,25
91,25
100
100
91,25
100
100
75
75
75
100
91,25
100
100
100
75
75
100
75
100
75

Rata-rata
Skor
Keaktifan

Kategori
Keaktifan

100
100
100
98,73
100
100
88,75
88,75
100
100
83,12
87,5
87,5
75
75
75
87,5
91,25
100
100
100
70,62
70,62
100
75
87,5
70,62

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang
Sedang
Sedang
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang
Sedang
Tinggi
Sedang
Tinggi
Sedang
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SAN
WAM
ZA
Jumlah
Jumlah
Ideal

100
75
100
2611,25

100
75
100
2763,75

100
75
100
2687,46

Tinggi
Sedang
Tinggi

108,80208

115,15625

111,9775

Tinggi

P=

(Tinggi)

Skor penilaian 1-4 dengan kriteria sebagai berikut:
1: Kurang Aktif
2: Cukup aktif
3: Aktif
4: Sangat Aktif
Penilaian keaktifan belajar menurut Dimyati dan Madjono (2002: 125)
(dalam skripsi Shinta Muning Salasih, 2013: 68)
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Dengan indikator yang diamati:
1 : Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2 : Interaksi siswa dengan guru
3 : Kerjasama kelompok
4 : Keaktifan siswa dalam kelompok
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5 : Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
Dari tabel 4.26 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata keaktifan belajar
siswa dalam kategori tinggi. Keseluruhan siswa memiliki rata-rata
keaktifan belajar lebih dari 70% atau dikatakan telah memenuhi kriteria
keberhasilan yang telah ditentukan. Hal ini menjadi alasan yang kuat
bahwa penelitian bisa dihentikan.
f. Deskripsi Data Pelaksanaan Hasil Observasi Aktifitas Siswa dan
Guru Siklus II
1) Aktivitas Siswa
Pertemuan I dan II
Berdasarkan hasil observasi selama proses pembelajaran siklus II
pada pertemuan I dan II berlangsung, secara keseluruhan aktivitas siswa
sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.27 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II
No

Aktivitas yang diamati
Pendahuluan
a. Siswa memasuki kelas
tepat waktu

1.

b. Siswa siap menerima
Pelajaran
c. Siswa berpartisipasi
dalam menjawab
pertanyaan yang telah
mereka pelajari
sebelumnya
d. Siswa memperhatikan
penjelasan guru tentang
tujuan pembelajaran

2

Kegiatan Inti
a. Siswa memperhatikan
penjelasan guru saat
menjelaskan pembelajaran

Skor

Jumlah

rata-rata

4

8

100

4

4

8

100

4

4

8

100

4

4

8

100

4

4

8

100

P1

P2

4
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b. Siswa berdiskusi secara
aktif

4

4

8

100

4

4

8

100

4

4

8

100

4

4

8

100

f. Siswa bertanya tentang
materi pelajaran yang
belum dipahami

4

4

8

100

g. Siswa memperhatikan
penguatan materi yang
diberikan guru

4

4

8

100

3

4

7

87,5

4

4

4

100

c.Siswa mengerjakan tugas
yang diberikan oleh guru
d. Siswa memperhatikan
penjelasan guru tentang
teknik Inside-Outside
Circle
e. Siswa menerapkan
teknik Inside-Outside
Circle dan bertukar
informasi tentang apa yang
telah mereka diskusikan
kemudian mengemukakan
informasi yang telah
didapatkan

Penutup
a. Siswa dapat
menyimpulkan pelajaran
yang telah dipelajari
3

b. Siswa memperhatikan
penjelasan guru mengenai
materi yang akan dipelajari
pada pertemuan
selanjutnya

Jumlah
Rata-rata %
Rata-rata Keseluruhan (%)

51
98,0769

52
103
100
198,077
99,03846154

1287,5

P=
Keterangan:
1 : Kurang baik
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2 : Cukup baik

PI

: Pertemuan I

3 : Baik

PII

: Pertemuan II

4 : Sangat baik
Dari tabel 4.27 diatas, terlihat bahwa dalam pembelajaran kegiatan
aktivitas belajar siswa pada pertemuan I persentase rata-rata yang di
dapat hanya 98,07%. Pada pertemuan II, kegiatan aktivitas belajar
siswa persentase rata-ratanya mengalami peningkatan sebesar 100%.
Jadi, persentase rata-rata aktivitas belajar siswa keseluruhannya sebesar
99,03%. Hal ini dapat dikatakan bahwa aktivitas belajar siswa tinggi.
Upaya peningkatan keaktifan siswa sudah terlihat dan memuaskan.
Seluruh siswa sudah baik dan aktif dalam metode pembelajaran
kooperatif teknik Inside-Outside Circle, serta dapat meningkatkan
keaktifan belajar siswa dan membuat suasana pembelajaran menjadi
aktif dan menyenangkan.
2) Aktivitas Guru
Pertemuan I dan II
Berdasarkan hasil observasi aktifitas guru dalam proses mengajar
berlangsung sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 4.28 Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II

No

1.

Fase

Orientasi siswa
kepada masalah

Skor

Aspek Yang
Dinilai
a. Guru
memasuki kelas
tepat waktu

P1

P2

4

4

Jumlah

Ratarata

8

100
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2.

Menanya,
memunculkan
permasalahan

b. Guru
menjelaskan
tujuan
pembelajaran

3

4

7

87,5

c. Guru
memotivasi
siswa agar
terlibat dalam
kegiatan
pemecahan
masalah yang
dipilih

4

4

8

100

d. Guru
mendorong
siswa untuk
melakukan
kegiatan
pengamatan
terhadap
fenomena yang
tekait dengan
KD yang akan
dikembangkan

4

4

8

100

a. Guru
membantu siswa
untuk
mendefinisikan
tugas belajar
yang
berhubungan
dengan masalah

4

4

8

100
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b. Guru
mendorong
siswa untuk
merumuskan
suatu masalah
terkait dengan
fenomena yang
diamatinya
masalah itu
dirumuskan
berupa
pertanyaan yang
bersifat
problematis
a. Guru
mendorong
siswa untuk
mengumpulkan
informasi yang
relevan
3.

4

Menalarkan dan
mengumpulkan
data

Mengasosiasikan
dan merumuskan
jawaban

b. Guru
membimbing
siswa
menerapkan
teknik InsideOutside Circle
untuk berbagi
informasi
a. Guru meminta
siswa untuk
melakukan
analisis data dan
merumuskan
jawaban terkait
dengan masalah
yang mereka
ajukan
sebelumnya
b. Guru
membantu siswa
dalam
merumuskan
jawaban

3

4

7

87,5

4

4

8

100

4

4

8

100

4

4

8

100

4

4

8

100
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a. Guru
memfasilitasi
siswa untuk
mempersentasik
an informasi
yang telah
didapatkan
5 Mengomunikasikan b. Guru
membantu siswa
melakukan
refleksi atau
evaluasi
terhadap proses
pemecahan
masalah yang
dilakukan
Jumlah
Rata-rata %
Rata-rata Keseluruhan (%)

4

4

8

100

3

4

7

87,5

45
93,75

48
100

93
193,75
96,875

1162,5

P=
Keterangan:
1 : Kurang baik
2 : Cukup baik

PI

: Pertemuan I

3 : Baik

PII

: Pertemuan II

4 : Sangat baik
Dapat dilihat dari tabel 4.28 diatas, bahwa kegiatan aktivitas guru
pada proses pembelajaran sudah mengalami peningkatan dalam
menciptakan suasana yang dapat mengaktifkan siswa. Hal ini dapat
dilihat dari persentase rata-rata siklus II pertemuan I yang hanya
93,75% dan pertemuan II sebesar 100%. Jadi, persentase rata-rata
keseluruhan aktivitas guru mengajar sebesar 96,87%. Hal ini dapat
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dikatakan guru sudah mengajar sangat baik dan sesuai dengan tahapan
pembelajaran metode kooperatif teknik inside – outside circle.
g. Hasil Skor Komulatif Keaktifan Belajar Siswa
Hasil skor komulatif keaktifan belajar siswa maupun indikator yang di
dapat pada Siklus II dikategorikan tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.
Tabel 4.29 Skor Komulatif Keaktifan Belajar Siswa setiap Indikator Siklus II

No

1.

2.

Indikator

Antusias siswa
dalam
mengikuti
pembelajaran
Interaksi
Siswa dengan
Guru

Rata-rata Keaktifan
Belajar Siswa Setiap
Indikator Siklus II

Rata-rata

P1

P2

89,16%

93,33%

91,24%

89,16%

93,33%

91,24%

3.

Kerjasama
Kelompok

87,50%

93,33%

90,41%

4.

Keaktifan
Siswa dalam
Kelompok

84,16%

90%

87,08%

5.

Partisipasi
Siswa
Menyimpulkan
Hasil
Pembahasan

84,16%

90%

87,08%

Rata-rata Keseluruhan

89,41%

Skor penilaian 1-4 dengan kriteria sebagai berikut:
1: Kurang Aktif
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2: Cukup aktif
3: Aktif
4: Sangat Aktif
Penilaian keaktifan belajar menurut Dimyati dan Madjono (2002: 125)
(dalam skripsi Shinta Muning Salasih, 2013: 68)
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Dengan indikator yang diamati:
1 : Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2 : Interaksi siswa dengan guru
3 : Kerjasama kelompok
4 : Keaktifan siswa dalam kelompok
5 : Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.29 dapat diketahui bahwa
keaktifan belajar siswa setiap indikator dalam proses pembelajaran pada
siklus II mengalami peningkatan yang pesat, terlihat dari presentase ratarata pada siklus I yang hanya 73,22% meningkat menjadi 89,41%. Upaya
meningkatkan keaktifan belajar siswa sudah dikatakan berhasil. Begitu juga
dengan keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran mengalami
peningkatan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 4.30 Skor Komulatif Keaktifan Belajar Siswa Siklus II

Responden
A.DZ
ACD
AR
AS
AFNA
AR
CAM
DS
EKP.S
EA
FRP
FAz-Z
FHR
IR
JAK
KDO
M. ADL
M. A
NI
PZO
RAH
RR
RAP
SA
SBB
SR
SR
SAN
WAM
ZA
Jumlah

Skor Keaktifan Belajar
Siklus II
P1
100
100
100
98,75
100
100
86,25
86,25
100
100
75
75
75
75
75
75
75
91,25
100
100
100
66,25
66,25
100
75
75
66,25
100
75
100
2611,25

P2
100
100
100
98,75
100
100
91,25
91,25
100
100
91,25
100
100
75
75
75
100
91,25
100
100
100
75
75
100
75
100
75
100
75
100
2763,75

Rata-rata
Skor
Keaktifan
100
100
100
98,73
100
100
88,75
88,75
100
100
83,12
87,5
87,5
75
75
75
87,5
91,25
100
100
100
70,62
70,62
100
75
87,5
70,62
100
75
100
2687,46

Kategori
Keaktifan
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang
Sedang
Sedang
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang
Sedang
Tinggi
Sedang
Tinggi
Sedang
Tinggi
Sedang
Tinggi
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108,80208

Jumlah Ideal

115,15625

111,9775

P=

Tinggi

(Tinggi)

Skor penilaian 1-4 dengan kriteria sebagai berikut:
1: Kurang Aktif
2: Cukup aktif
3: Aktif
4: Sangat Aktif
Penilaian keaktifan belajar menurut Dimyati dan Madjono (2002: 125)
(dalam skripsi Shinta Muning Salasih, 2013: 68)
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Dengan indikator yang diamati:
1 : Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2 : Interaksi siswa dengan guru
3 : Kerjasama kelompok
4 : Keaktifan siswa dalam kelompok
5 : Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.30 dapat diketahui bahwa
keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran pada siklus II juga
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mengalami peningkatan yang pesat, terlihat dari persentase rata-rata pada
siklus I sebelumnya yang hanya 91,37% meningkat pesat menjadi 111,97%.
Upaya peningkatan keaktifan belajar siswa sudah dapat dikatakan berhasil.
h. Tahap Refleksi Siklus II
Berdasarkan pelaksanaan tindakan dan pengamatan pada siklus II,
pelaksanaan proses pembelajaran sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dari
lembar pengamatan yang dilakukan oberver. Refleksi dilakukan dengan
melihat data hasil pengamatan, angket, dan catatan lapangan.
Berdasarkan refleksi yang dilakukan guru dan peneliti dalam
kolaboratif, pembelajaran menggunakan metode pembelajaran kooperatif
teknik Inside-Outside Circle dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa
dan hasilnya sesuai dengan indikator keberhasilan. Proses pembelajaran
berjalan lancar, siswa mengalami peningkatan keaktifan belajar pada setiap
pertemuan dan siklus. Maka pemberian tindakan pada penelitian diakhiri
pada siklus II.
3. Analisis Data
Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul, data tersebut
berupa hasil observasi/pengamatan keaktifan belajar siswa maupun setiap
indikator, hasil observasi aktivitas guru mengajar serta lembar observasi
aktivitas siswa. Hasil data yang di dapat dari pengumpulan data dengan
teknik observasi yaitu:
a) Hasil observasi/pengamatan keaktifan belajar siswa setiap indikator
pada siklus I diperoleh persentase rata-rata sebesar 73,22%,
sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan persentase ratarata sebesar 89,41% dengan kategori tinggi. Hal ini menunjukkan
bahwa

adanya

peningkatan

keaktifan

belajar

siswa

pada

pembelajaran tematik dengan menggunakan metode pembelajaran
kooperatif teknik Inside – Outside Circle.
b) Hasil observasi/pengamatan keaktifan belajar setiap siswa pada
siklus I diperoleh persentase rata-rata sebesar 91,37%, sedangkan
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pada siklus II mengalami peningkatan persentase rata-rata sebesar
111,97% dengan kategori tinggi. Hal ini menunjukkan juga bahwa
adanya peningkatan keaktifan belajar siswa pada pembelajaran
tematik dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif
teknik Inside-Outside Circle.
c) Hasil dari observasi aktivitas siswa pada siklus I persentase ratarata sebesar 86,5%, sedangkan pada siklus II memperoleh
persentase rata-rata sebesar 99,03%. Hal ini pun menunjukkan
adanya peningkatan keaktifan belajar siswa dalam proses
pembelajaran

dengan

menggunakan

metode

pembelajaran

kooperatif teknik Inside – Outside Circle.
d) Hasil observasi aktivitas mengajar guru pada siklus I memperoleh
persentase rata-rata sebesar 85%, sedangkan pada siklus II
memperoleh persentase rata-rata sebesar 96,87%. Hal ini pun
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan guru dalam
mengolah kelas, sehingga mampu meningkatkan keaktifan belajar
siswa melalui metode pembelajaran kooperatif teknik Inside –
Outside Circle.
Dari hasil analisis data yang dilakukan maka diperoleh informasi
bahwa terjadi peningkatan keaktifan belajar siswa maupun setiap indikator
setelah perbaikan pada siklus II. Hal ini dapat dilihat pada tabel persentase
keaktifan belajar siswa dengan menggunakan teknik Inside – Outside
Circle.
Tabel 4.31 Persentase Keaktifan Belajar Siswa Setiap Indikator dengan
menggunakan Teknik Inside – Outside Circle.
Skor Keaktifan
Siklus I
Siklus II
Peningkatan

Rata – rata
73,22%
89,41%
16,19%

Dari tabel 4.31 diatas, dapat diperoleh informasi bahwa skor keaktifan
belajar siswa setiap indikator pada siklus I memperoleh persentase rata-rata
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73,22%, sedangkan siklus II memperoleh persentase rata-rata 89,41%. Maka
peningkatan skor persentase rata-rata keaktifan belajar siswa dari siklus I
dan II sebesar 16,19%.
Tabel 4.32 Persentase Keaktifan Belajar Siswa dengan menggunakan
Teknik Inside-Outside Circle
Rata – rata
91,37%
111,97%
20,6%

Skor Keaktifan
Siklus I
Siklus II
Peningkatan

Dari tabel 4.32 diatas, dapat diperoleh informasi bahwa skor keaktifan
belajar siswa pada siklus I memperoleh persentase rata-rata 91,37%,
sedangkan siklus II memperoleh persentase rata-rata 111,97%. Maka
peningkatan skor persentase rata-rata keaktifan belajar siswa dari siklus I
dan II sebesar 20,6%.
Berikut Diagram 4.2 Persentase Keaktifan Belajar Siswa Setiap Indikator
Siklus I dan Siklus II Dengan Menggunakan Teknik Inside – Outside Circle.

Persentase Rata-rata Indikator
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Persentase Rata-rata

Siklus I

Siklus II

Peningkatan
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Dapat dilihat dari diagram 4.2 persentase rata-rata keaktifan belajar
siswa setiap indikator di atas, menunjukkan keaktifan belajar siswa dari
Siklus I dan II mengalami peningkatan. Dapat dikatakan bahwa dengan
menggunakan teknik Inside – Outside Circle dapat meningkatkan keaktifan
belajar siswa di kelas III B. Hal ini sesuai dengan teoritis dalam jurnal Dwi
Inayah Trisnawati, dkk. Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika
(JPMM) Solusi Vol II No. 1 Januari 2018 mengatakan bahwa dengan
menggunakan teknik Inside-Ouside Circle ini dapat meningkatkan keaktifan
belajar siswa karena teknik ini memiliki struktur yang jelas dan
memungkinkan siswa untuk saling berbagi informasi bersama dengan
singkat dan teratur. Selain itu, siswa memiliki banyak kesempatan untuk
mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi.
Dengan demikian, siswa akan lebih mudah memahami materi yang
diajarkan karena dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan teknik
ini mau tidak mau semua siswa harus berbagi informasi secara bergantian
kepada pasangannya masing-masing.
Berikut Diagram 4.3 Persentase Keaktifan Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II
Dengan Menggunakan Teknik Inside – Outside Circle

Persentase Rata-rata Siswa
120%
100%
80%
60%

Persentase Rata-rata

40%
20%
0%
Siklus I

Siklus II

Peningkatan
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Dapat dilihat dari diagram 4.3 persentase rata-rata keaktifan belajar
siswa di atas, menunjukkan keaktifan belajar siswa dari Siklus I dan II
mengalami peningkatan. Dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan
teknik Inside – Outside Circle dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa
di kelas III B. Hal ini sesuai dengan teoritis dalam jurnal Dwi Inayah
Trisnawati, dkk. Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika (JPMM)
Solusi Vol II No. 1 Januari 2018 mengatakan bahwa dengan menggunakan
teknik Inside-Ouside Circle ini dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa
karena teknik ini memiliki struktur yang jelas dan memungkinkan siswa
untuk saling berbagi informasi bersama dengan singkat dan teratur. Selain
itu, siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan
meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Dengan demikian, siswa akan
lebih mudah memahami materi yang diajarkan karena dalam kegiatan
pembelajaran dengan menggunakan teknik ini mau tidak mau semua siswa
harus berbagi informasi secara bergantian kepada pasangannya masingmasing.
Tabel 4.33 Persentase dan Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa Setiap
Indikator dengan menggunakan Teknik Inside – Outside Circle.
Skor Keaktifan
Siklus I
Siklus II
Peningkatan

Pertemuan I
66,45%
86,82%
20,37%

Pertemuan II
79,99%
91,99%
12%

Rata – rata
73,22%
89,41%
16,19%

Dapat dilihat pada tabel 4.33 diatas, Siklus I pertemuan I dan II terjadi
peningkatan dengan jumlah persentase rata-rata 73,22%. Sedangkan, pada
Siklus II pertemuan I dan II juga terjadi peningkatan dengan jumlah
persentase rata-rata sebesar 89,41%. Maka peningkatan yang terjadi pada
Siklus I dan Siklus II dengan persentase rata-rata sebesar 16,19%.
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Tabel 4.34 Persentase dan Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa dengan
menggunakan Teknik Inside – Outside Circle
Skor Keaktifan
Siklus I
Siklus II
Peningkatan

Pertemuan I
66,20%
87,04%
20,84%

Pertemuan II
80,16%
92,12%
11,96%

Rata – rata
91,37%
111,97%
20,6%

Dapat dilihat pada tabel 4.34 diatas, Siklus I pertemuan I dan II terjadi
peningkatan dengan jumlah persentase rata-rata 91,37%. Sedangkan, pada
Siklus II pertemuan I dan II juga terjadi peningkatan dengan jumlah
persentase rata-rata sebesar 111,97%. Maka peningkatan yang terjadi pada
Siklus I dan Siklus II dengan persentase rata-rata sebesar 20,6%.
Berikut diagram 4.4 Persentase dan Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa
Setiap Indikator Siklus I dan Siklus II dengan menggunakan Teknik Inside –
Outside Circle

Diagram Keaktifan Belajar Siswa Setiap
Indikator
100%
80%
60%

Siklus I

40%

Siklus II
Rata-rata

20%
0%
Pertemuan I

Pertemuan II

Peningkatan

Dapat dilihat dari diagram 4.4 diatas, keaktifan belajar siswa setiap
indikator mengalami peningkatan dari Siklus I pada pertemuan I dan II
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sebesar 13,55%. Sedangkan, pada Siklus II pertemuan I dan II sebesar 5%.
Maka dikatakan seluruh peningkatan dari Siklus I dan II sebesar 16,19%.
Jadi, kesimpulan diagram diatas bahwa menggunakan Teknik Inside –
Outside Circle dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa di kelas III B.
Diagram 4.5 Persentase dan Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa Siklus I
dan II dengan menggunakan Teknik Inside – Outside Circle

Diagram Keaktifan Siswa
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Pertemuan II

Peningkatan

Dapat dilihat dari diagram 4.5 diatas, keaktifan belajar siswa
mengalami peningkatan dari Siklus I pada pertemuan I dan II sebesar
13,96%. Sedangkan, pada Siklus II pertemuan I dan II sebesar 5,08%. Maka
dikatakan seluruh peningkatan dari Siklus I dan II sebesar 20,6%. Jadi,
kesimpulan diagram diatas bahwa menggunakan Teknik Inside – Outside
Circle dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa di kelas III B.
Tabel 4.35 Persentase dan Peningkatan Hasil Observasi Aktivitas Belajar
Siswa dengan menggunakan Teknik Inside – Outside Circle.
Aktivitas Siswa
Siklus I
Siklus II
Peningkatan

Pertemuan I
75%
98,07%
23%

Pertemuan II
98%
100%
1,93%

Rata-rata
86,5%
99,03%
12,53%
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Dapat dilihat dari tabel 4.35 diatas bahwa persentase aktivitas belajar
siswa secara keseluruhan mengalami peningkatan. Skor aktivitas belajar
siswa dari Siklus I pada pertemuan I dan II dengan persentase rata-rata
sebesar 86,5%, sedangkan Siklus II pada pertemuan I dan II juga mengalami
peningkatan dengan persentase rata-rata sebesar 99,03%. Dapat dikatakan
aktivitas belajar siswa menggunakan teknik Inside – Outside Circle dapat
meningkatkan aktivitas belajar siswa.
Diagram 4.6 Aktivitas Belajar Siswa dengan menggunakan Teknik Inside –
Outside Circle

Diagram Aktivitas Belajar Siswa
120%
100%
80%
Siklus I

60%

Siklus II

40%

Rata-rata

20%
0%
Pertemuan I

Pertemuan II
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Dapat dilihat dari diagram 4.6 diatas, skor persentase rata-rata
aktivitas belajar siswa Siklus I pada pertemuan I dan II sebesar 86,5%,
terjadi peningkatan sebesar 23%. Sedangkan, skor persentase rata-rata
aktivitas belajar siswa Siklus II pada pertemuan I dan II sebesar 99,03%,
terjadi peningkatan sebesar 1,93%. Jika dilihat skor peningkatan persentase
rata-rata keseluruhannya sebesar 12,53%. Dapat disimpulkan bahwa dengan
menggunakan teknik Inside – Outside Circle dapat meningkatkan aktivitas
belajar siswa.
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Tabel 4.36 Persentase dan Peningkatan Aktivitas Mengajar Guru dengan
menggunakan Teknik Inside – Outside Circle.
Aktifitas Guru
Siklus I
Siklus II
Peningkatan

Pertemuan I
75%
93,75%
20%

Pertemuan II
95%
100%
6,25%

Rata-rata
85%
96,87%
11,87%

Dapat dilihat dari tabel 4.36 diatas bahwa persentase aktivitas guru
mengajar secara keseluruhan mengalami peningkatan. Skor aktifitas guru
mengajar dari Siklus I pada pertemuan I dan II dengan persentase rata-rata
sebesar 85%, sedangkan Siklus II pada pertemuan I dan II juga mengalami
peningkatan dengan persentase rata-rata sebesar 96,87%. Dapat dikatakan
aktifitas guru mengajar menggunakan teknik Inside – Outside Circle dapat
meningkatkan aktivitas guru mengajar.
Diagram 4.7 Aktivitas Guru Mengajar dengan menggunakan teknik Inside –
Outside Circle

Diagram Aktivitas Guru Mengajar
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Peningkatan

Dapat dilihat dari diagram 4.7 diatas bahwa persentase aktivitas guru
mengajar secara keseluruhan mengalami peningkatan. Skor aktivitas guru
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mengajar dari Siklus I pada pertemuan I dan II dengan persentase rata-rata
sebesar 85%, sedangkan Siklus II pada pertemuan I dan II juga mengalami
peningkatan dengan persentase rata-rata sebesar 96,87%. Dapat dikatakan
aktifitas guru mengajar menggunakan teknik Inside – Outside Circle dapat
meningkatkan aktivitas guru mengajar.
4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Berdasarkan tinjauan teoritis menurut Roger, dkk (1992) (dalam buku
Miftahul Huda, 2017: 9) menyatakan bahwa “cooperative learning is group
learning activity organized in such a way that learning is based on the
socially structured change of information between learning in group in
which each learner is held accountable for his or her own learning and is
motivated to increase the learning of others.” Maksud dari pernyataan
diatas adalah pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran
kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus
didasarkan pada perubahan informasi secara sosial di antara kelompokkelompok pembelajar yang di dalamnya setiap pembelajar bertanggung
jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan
pembelajaran anggota-anggota lain.
Teknik Inside – Outside Circle merupakan teknik yang dikembangkan
oleh Spencer Kagan (1990). Teknik ini memungkinkan siswa untuk saling
berbagi informasi pada waktu yang bersamaan, dan juga dapat diterapkan
untuk beberapa mata pelajaran, seperti ilmu pengetahuan sosial, agama,
matematika, dan bahasa. Bahkan pelajaran yang paling cocok digunakan
dengan teknik ini adalah bahan-bahan yang membutuhkan pertukaran
pikiran dan informasi antar siswa (Miftahul Huda, 2017: 145).
Pada kegiatan pra siklus, keaktifan belajar siswa setiap indikator dalam
antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran mencapai 53,66%, interaksi
siswa dengan guru mencapai 50,62%, kerjasama kelompok mencapai
47,29%, keaktifan siswa dalam kelompok mencapai 45% dan partisipasi
siswa menyimpulkan hasil pembahasan mencapai 44,16%. Sehingga rata-
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rata keaktifan belajar siswa setiap indikator hanya mencapai 48,14%.
Sedangkan rata-rata keaktifan belajar siswa setiap siswanya secara
keseluruhan hanya mencapai 48,66%.
Berdasarkan hasil observasi/pengamatan kegiatan pra siklus, maka
dilaksanakan tindakan Siklus I dengan penerapan metode pembelajaran
kooperatif

teknik

Inside-Outside

Circle

(IOC).

Berdasarkan

hasil

observasi/pengamatan keaktifan belajar siswa selama proses pembelajaran,
masing-masing

aspek

keaktifan

belajar

mengalami

peningkatan

dibandingkan dengan keaktifan belajar siswa pada kondisi awal yang
didasarkan pada observasi/pengamatan awal. Untuk aspek antusias siswa
dalam mengikuti pembalajaran mencapai 76,66%, interaksi siswa dengan
guru mencapai 76,14%, kerjasama kelompok mencapai 74,16%, keaktifan
siswa dalam kelompok 65%, dan partisipasi siswa menyimpulkan hasil
pembahasan mencapai 69,16%. Sehingga pada siklus I diperoleh rata-rata
keaktifan belajar siswa setiap indikator sebesar 73,22%. Sedangkan,
keaktifan belajar siswa setiap siswa secara keseluruhan diperoleh rata-rata
sebesar 91,37%.
Berdasarkan hasil observasi/pengamatan terhadap keaktifan belajar
setiap siswa maupun indikator pada siklus I diketahui terdapat jauh
peningkatan dibandingkan dengan kondisi awal siswa, serta peningkatan
tersebut telah menunjukkan persentase keberhasilan dari indikator yang
ditetapkan yakni setidaknya rata-rata keaktifan belajar siswa mencapai 70%.
Untuk memperkuat hasil observasi/pengamatan pada siklus I maka
dilakukan tindakan lanjutan yakni siklus II dengan melihat refleksi dari
beberapa hambatan dari siklus I dan menindaklanjuti hasil refleksi dengan
perbaikan dari tindakan siklus I.
Setelah adanya tindakan siklus II dengan menerapkan metode
pembelajaran kooperatif teknik Inside-Outside Circle (IOC) maka keaktifan
belajar

setiap

siswa

maupun

indikator

berdasarkan

hasil

observasi/pengamatan pada siklus II mengalami peningkatan dibandingkan
dengan keaktifan belajar siswa pada kondisi awal dan juga mengalami
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peningkatan dibandingkan dengan keaktifan belajar siswa pada siklus I.
Untuk aspek antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran mencapai ratarata 91,24%. Jika dibandingkan dengan kondisi awal meningkat sebesar
37% sedangkan jika dibandingkan dengan siklus I meningkat sebesar 14%.
Persentase siswa dalam interaksi siswa dengan guru mencapai rata-rata
91,24%. Jika dibandingkan dengan kondisi awal meningkat sebesar 40%
sedangkan jika dibandingkan dengan siklus I meningkat sebesar 15%.
Persentase siswa dalam kerjasama kelompok mencapai rata-rata 90,41%.
Jika dibandingkan dengan kondisi awal meningkat sebesar 43% sedangkan
jika dibandingkan dengan siklus I meningkat sebesar 16%. Persentase
keaktifan siswa dalam kelompok mencapai rata-rata 87,08%. Jika
dibandingkan dengan kondisi awal meningkat sebesar 42% sedangkan jika
dibandingkan dengan siklus I meningkat sebesar 22%. Sedangkan untuk
aspek partisipasi siswa menyimpulkan hasil pembahasan mencapai rata-rata
87,08%. Jika dibandingkan dengan kondisi awal meningkat sebesar 42%
sedangkan jika dibandingkan dengan siklus I meningkat sebesar 17%.
Sehingga diperoleh persentase rata-rata keaktifan belajar siswa setiap
indikator pada siklus II adalah 89,41%. Keaktifan belajar siswa secara
keseluruhan pada siklus II sebesar 111,97%. Jika dibandingkan dengan
kondisi awal meningkat sebesar 63% sedangkan jika dibandingkan dengan
siklus I meningkat sebesar 20%.
Dengan melihat hasil dari peningkatan keaktifan belajar siswa maupun
indikator dari setiap siklus serta adanya dampak positif maka dapat
disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran kooperatif teknik
Inside-Outside Circle (IOC) dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa.
Dari kedua siklus yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh proses
pembelajaran dengan penerapan metode pembelajaran kooperatif teknik
Inside-Outside Circle (IOC) yang dapat meningkatkan keaktifan belajar
siswa adalah dengan menghasilkan langkah berikut: 1) Kegiatan awal, yaitu
sebelum memulai pembelajaran, guru mengkondisikan siswa untuk siap
belajar. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran, apersepsi, dan
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motivasi. 2) Kegiatan inti: guru membagi kelas menjadi 2 kelompok besar.
Pembagian kelompok pada metode pembelajaran kooperatif teknik InsideOutside Circle (IOC) ini dikembangkan lagi, tidak hanya pembagian siswa
ke dalam kelompok besar, tetapi juga dilakukan pembagian untuk setiap
pasangan asal.

Selanjutnya siswa diberikan lembar kerja siswa dengan

masing-masing dari setiap kelompok diberikan permasalahan yang sama.
Kemudian guru menyampaikan materi sebagai bekal siswa dalam
menyelesaikan

lembar

kerjanya

masing-masing.

Selanjutnya

siswa

diberikan waktu berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan
lembar kerja siswa. Setelah selesai guru memberikan tanda rotasi untuk
membentuk pasangan baru dengan cara membentuk 2 lingkaran besar. Guru
meminta siswa saling berbagi informasi mengenai hasil diskusi dengan
pasangan asalnya. Kemudian guru mengklarifikasi hasil diskusi dan
memastikan semua siswa memahaminya. 3) Penutup, yaitu guru merefleksi
hasil pembelajaran, kemudian bersama-sama siswa membuat kesimpulan
dari apa yang telah dipelajari. Selanjutnya guru menginformasikan kepada
siswa tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan
meminta siswa untuk mempersiapkannya.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan metode pembelajaran
kooperatif teknik Inside-Outside Circle (IOC) untuk meningkatkan keatifan
belajar siswa kelas III B Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi tahun
pelajaran 2019/2020

dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Proses

pembelajaran dengan metode pembelajaran kooperatif teknik Inside-Outside
Circle (IOC) yaitu pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk berperan aktif
dalam setiap kegiatan pembelajaran yaitu dimulai dengan pembagian kelompok
besar dan pasangan asal sesuai metode pembelajaran kooperatif teknik InsideOutside Circle (IOC), selanjutnya siswa menyelesaikan lembar kerja siswa
dengan berdiskusi dengan kelompok, siswa mengkomunikasikan hasil
pekerjaannya kepada temannya, siswa mengerjakan soal secara individu
dengan informasi yang telah diperoleh, siswa mempresentasikan hasilnya di
depan kelas. (2) Berdasarkan hasil observasi keaktifan belajar pada siklus I
dan siklus II setelah diterapkan metode pembelajaran kooperatif teknik InsideOutside Circle (IOC), rata-rata keaktifan belajar siswa kelas III B mencapai
91,37%, sedangkan untuk keaktifan indikatornya mencapai 73,22% pada siklus
I dan 111,97% untuk keaktifan belajar siswa pada siklus II serta 89,41 untuk
keaktifan siswa setiap indikatornya pada siklus II. Apabila dibandingkan
dengan siklus I maka terjadi peningkatan pada siklus II yaitu sebesar 20%
untuk keaktifan belajar siswa, sedangkan untuk keaktifan belajar siswa setiap
indikatornya dibandingkan dengan siklus I maka terjadi peningkatan pada
siklus II yaitu sebesar 16,19%. (3) Penerapan metode pembelajaran kooperatif
teknik Inside-Outside Circle (IOC) yang dapat meningkatkan keaktifan belajar
siswa maupun setiap indikator.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan saran
penelitian adalah:
1. Kepada guru: Model pembelajaran kooperatif teknik Inside-Outside
Circle (IOC) yang digunakan perlu dikembangkan lagi yaitu, tidak
hanya dilakukan pembagian kelompok besar saja tetapi juga dilakukan
pembagian pasangan asal dan kelompok kecil, kemudian setelah siswa
saling berbagi informasi, siswa diberikan kesempatan untuk
menyelesaikan soal dengan menggunakan informasi yang telah
diperoleh. Dengan metode pembelajaran kooperatif teknik InsideOutside Circle (IOC) yang sudah dikembangkan tersebut dapat
digunakan guru sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan
keaktifan belajar siswa yang selanjutnya diharapkan akan berdampak
positif pada ketuntasan belajar siswa.
2. Kepada siswa: Siswa hendaknya dapat menumbuhkan keberanian dan
rasa percaya diri dalam memberikan pendapat, menjawab pertanyaan,
mencoba mengerjakan permasalahan yang diberikan guru, bertanya
apabila mengalami kesulitan, serta dalam mengkomunikasikan hasil
pekerjaannya. Dengan melakukan setiap keaktifan belajar tersebut
diharapkan dapat memperkaya pengalaman belajar siswa sehingga
dapat meningkatkan ketuntasan belajarnya.
3. Kepada sekolah: Sekolah hendaknya memberikan sosialisasi kepada
guru terutama tentang metode pembelajaran kooperatif teknik InsideOutside Circle (IOC) sehingga guru mempunyai gambaran dan
mengetahui langkah pembelajarannya sebagai salah satu alternatif
yang dapat digunakan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa.
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C. Penutup
Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah
SWT, bahwa penulis telah dapat menyelesaikan Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) ini. Namun dalam penulisan karya ilmiah ini tentunya masih terdapat
kekurangan-kekurangan, baik dalam sistematika penulisan maupun bentuk
kata-kata.
Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan penulis demi perbaikan
penulisan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini. Kemudian penulis ingin
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersedia
memberikan bantuan kepada penulis dalam penulisan karya ilmiah ini.
Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para guru di Sekolah Dasar
Negeri 151/IV Kota Jambi.
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Lampiran I : Instrumen Pengumpulan Data
A. Kisi-kisi Pedoman Pengamatan Keaktifan Belajar
No

Indikator

1.

Antusias
siswa
dalam
pembelajaran
Interaksi siswa dengan guru
Kerjasama kelompok
Keaktifan siswa dalam kelompok
Partisipasi siswa dalam menyimpulkan
hasil pembahasan

2.
3.
4.
5.

Banyaknya
butir soal
mengikuti
5
4
4
4
3

B. Lembar Pengamatan Keaktifan Belajar
Siklus pertemuan ke

:

Tema

:

Subtema

:

Pembelajaran Ke

:

Pengamat

:

Hari & Tanggal

:

Tujuan Observasi

:

1. Untuk mengetahui tingkat awal keaktifan belajar siswa dalam proses
pembelajaran sebelum menggunakan Metode Pembelajaran Kooperatif
Teknik Inside-Outside Circle.
2. Untuk mengetahui apa-apa saja yang menghambat keaktifan belajar
dalam proses pembelajaran.
3. Untuk mengetahui dampak menggunakan Metode Pembelajaran
Kooperatif Teknik Inside-Outside Circle terhadap keaktifan belajar
siswa.
Petunjuk Pengisian

:

Skor 1 : Kurang aktif
Skor 2 : Cukup aktif
Skor 3 : Aktif
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Skor 4 : Sangat aktif
Dengan aspek yang diamati :
1. Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2. Interaksi siswa dengan guru
3. Kerjasama kelompok
4. Keaktifan siswa dalam kelompok
5. Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan

Jambi,
Observer

Peneliti/ Guru Kelas III B
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C. Pedoman Pengamatan Keaktifan Belajar Siswa
1. Antusias dalam mengikuti pembelajaran
a. Siswa memperhatikan penjelasan guru.
b. Siswa tidak mengerjakan pekerjaan lain.
c. Siswa spontan bekerja apabila diberi tugas.
d. Siswa tidak terpengaruh situasi di luar kelas.
e. Siswa membaca buku tematik.
2. Interaksi siswa dengan guru
a. Siswa bertanya kepada guru.
b. Siswa menjawab pertanyaan guru.
c. Siswa memanfaatkan guru sebagai narasumber.
d. Siswa memanfaatkan guru sebagai fasilitator.
3. Kerjasama kelompok
a. Siswa membantu teman dalam kelompok yang menjumpai
masalah.
b. Siswa meminta bantuan kepada teman jika mengalami masalah.
c. Siswa mencocokkan jawaban/konsepsinya dalam satu kelompok.
d. Adanya pembagian tugas dalam kelompok
4. Keaktifan siswa dalam kelompok
a. Siswa mengemukakan pendapatnya.
b. Siswa menanggapi pertanyaan/pendapat teman sejawat.
c. Siswa mengerjakan tugas kelompok.
d. Siswa menjelaskan pendapat/pekerjaannya.
5. Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
a. Siswa mengacungkan tangan untuk ikut menyimpulkan.
b. Siswa merespon pertanyaan/simpulan teman.
c. Siswa menghargai pendapat temannya.
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D. Angket Siswa
Siklus pertemuan ke

:

Hari & Tanggal

:

Tujuan Observasi

:

1. Untuk mengetahui tingkat awal keaktifan belajar siswa dalam proses
pembelajaran sebelum menggunakan Metode Pembelajaran Kooperatif
Teknik Inside-Outside Circle.
2. Untuk mengetahui apa-apa saja yang menghambat keaktifan belajar
dalam proses pembelajaran.
3. Untuk mengetahui dampak menggunakan Metode Pembelajaran
Kooperatif Teknik Inside-Outside Circle terhadap keaktifan belajar
siswa.
Petunjuk Pengisian
Selalu

:4

Sering

:3

Jarang

:2

Tidak Pernah

:1

:

Berilah tanda ceklis (√) pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan
pengamatanmu. Pilihlah jawaban terdiri dari (Sl), sering (Sr), jarang (J), dan
tidak pernah (TP).
No.
Pernyataan
1. Siswa memperhatikan penjelasan guru
2. Siswa tidak mengerjakan pekerjaan lain
3. Siswa spontan bekerja apabila diberi
tugas
4. Siswa tidak terpengaruh situasi di luar
kelas
5. Siswa membaca buku tematik
6. Siswa bertanya kepada guru
7. Siswa menjawab pertanyaan guru
8. Siswa memanfaatkan guru sebagai
narasumber
9. Siswa memanfaatkan guru sebagai
fasilitator
10. Siswa membantu teman dalam kelompok

156

Sl

Sr

J

TP

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

yang menjumpai masalah
Siswa meminta bantuan kepada teman
jika mengalami masalah
Siswa
mencocokkan
jawaban/konsepsinya
dalam
satu
kelompok
Adanya
pembagian
tugas
dalam
kelompok
Siswa mengemukakan pendapatnya
Siswa menanggapi pertanyaan/pendapat
teman sejawat
Siswa mengerjakan tugas kelompok
Siswa
menjelaskan
pendapat/pekerjaannya
Siswa mengacungkan tengan untuk ikut
menyimpulkan
Siswa merespon pertanyaan/simpulan
teman
Siswa menghargai pendapat temannya

Jambi,
Nama Siswa
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E. Lembar Observasi Aktivitas Guru Mengajar
Siklus pertemuan ke

:

Nama Guru

:

Tema

:

Subtema

:

Pembelajaran Ke

:

Hari & Tanggal

:

Petunjuk pengisian

:

Berilah tanda ceklis (√) pada kolom skor sesuai pengamatan anda
Skor 4 : Sangat baik
Skor 3 : Baik
Skor 2 : Cukup baik
Skor 1 : Kurang baik
No

Fase

1

Orientasi siswa
kepada masalah

2

Menanya,
memunculkan
permasalahan

Aspek yang dinilai
a. Guru memasuki
kelas tepat waktu
b. Guru menjelaskan
tujuan pembelajaran
c. Guru memotivasi
siswa agar terlibat
dalam
kegiatan
pemecahan
masalah
yang dipilih
d. Guru mendorong
siswa untuk melakukan
kegiatan pengamatan
terhadap
fenomena
yang terkait dengan
KD
yang
akan
dikembangkan
a. Guru membantu
siswa
untuk
mendefinisikan tugas
belajar
yang
berhubungan dengan
masalah
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Skor
1

2

3

4

3

4

5

b. Guru mendorong
siswa
untuk
merumuskan
suatu
masalah terkait dengan
fenomena
yang
diamatinya masalah itu
dirumuskan
berupa
pertanyaan
yang
bersifat problematis
a. Guru mendorong
siswa
untuk
mengumpulkan
informasi yang relevan
Menalarkan dan
mengumpulkan
b. Guru membimbing
data
siswa
menerapkan
teknik Inside-Outside
Circle untuk berbagi
informasi
a. Guru meminta siswa
untuk
melakukan
analisis
data
dan
merumuskan jawaban
Mengasosiasikan terkait dengan masalah
dan merumuskan
yang mereka ajukan
jawaban
sebelumnya
b. Guru membantu
siswa
dalam
merumuskan jawaban
a. Guru memfasilitasi
siswa
untuk
mempersentasikan
informasi yang telah
didapatkan
Mengomunikasikan b. Guru membantu
siswa
melakukan
refleksi atau evaluasi
terhadap
proses
pemecahan
masalah
yang dilakukan
Jumlah
Rata-rata %
Jambi,
Nama Observer
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F. Lembar Observasi Aktivitas Siswa
Siklus pertemuan ke

:

Tema

:

Subtema

:

Pembelajaran Ke

:

Hari & Tanggal

:

Petunjuk pengisian

:

Berilah tanda ceklis (√) pada kolom skor sesuai dengan pengamatan anda
Skor 4 : Sangat baik
Skor 3 : Baik
Skor 2 : Cukup baik
Skor 1 : Kurang baik
No

1

2

Aktivitas yang diamati

Skor
1

Pendahuluan
a. Siswa memasuki kelas tepat
waktu
b. Siswa siap menerima
pelajaran
c. Siswa berpartisipasi dalam
menjawab pertanyaan yang
telah
mereka
pelajari
sebelumnya
d.
Siswa
memperhatikan
penjelasan guru tentang tujuan
pembelajaran
Kegiatan Inti
a.
Siswa
memperhatikan
penjelasan
guru
saat
menjelaskan pembelajaran
b. Siswa berdiskusi secara
aktif
c. Siswa mengerjakan tugas
yang diberikan oleh guru
d.
Siswa
memperhatikan
penjelasan guru tentang teknik
Inside-Outside Circle
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2

3

4

3

e. Siswa menerapkan teknik
Inside-Outside Circle dan
bertukar informasi tentang apa
yang telah mereka diskusikan
kemudian
mengemukakan
informasi
yang
telah
didapatkan
f. Siswa bertanya tentang
materi pelajaran yang belum
dipahami
g.
Siswa
memperhatikan
penguatan
materi
yang
diberikan guru
Penutup
a. Siswa dapat menyimpulkan
pelajaran yang telah dipelajari
b.
Siswa
memperhatikan
penjelasan guru mengenai
materi yang akan dipelajari
pada pertemuan selanjutnya
Jumlah
Rata-rata %

Jambi,
Nama Observer
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SILABUS
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Nama Sekolah

: SDN 151/IV Kota Jambi

Kelas/Semester

: 3/1

Tema

: Benda Di SekitarKu (Tema 3)

Kompetensi Dasar
Materi Pembelajaran
Subtema 2 Pembelajaran 4
Bahasa Indonesia
3.1 Menggali informasi
 Melakukan
tentang konsep
percobaan untuk
perubahan wujud benda
mengetahui sifat
dalam kehidupan seharibenda cair.
hari yang disajikan dalam  Menceritakan tentang
bentuk lisan, tulis, visual,
sifat benda cair.
dan/atau eksplorasi
lingkungan.
4.1 Menyajikan hasil
informasi tentang konsep
perubahan wujud benda
dalam kehidupan seharihari dalam bentuk lisan,
tulis, dan visual
menggunakan kosakata
baku dan kalimat efektif.
PPKn
1.1 Menerima arti
 Diskusi kelompok
bintang, rantai, pohon
untuk membahas
beringin, kepala banteng,
topik gotong royong.
dan padi kapas pada
 Menuliskan contoh
lambang negara “Garuda
kegiatan gotong
Pancasila” sebagai
royong
anugerah Tuhan Yang
Maha Esa.
2.1 Bersikap jujur,
peduli, kasih sayang
sesuai dengan sila-sila
Pancasila dalam lambang
negara “Garuda
Pancasila”.
3.1 Memahami arti
gambar pada lambang
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Kegiatan Pembelajaran











Mengamati
perubahan bentuk
yang terjadi pada
cairan ketika
ditempatkan di dalam
wadah.
Menyimpulkan hasil
percobaan.
Setelah itu siswa
setiap perwakilan
kelompok akan
menyampaikan hasil
percobaan tersebut.
Collaboration

Siswa diberi
kesempatan untuk
menyampaikan
contoh kegiatan
gotong royong.
Setelah itu siswa
menceritakan
pengalaman mereka
bergotong royong di
depan kelas.
Kegiatan boleh di
rumah maupun di
sekolah.
Jika waktu tidak
mencukupi siswa

negara “Garuda
Pancasila”.
4.1 Menceritakan arti
gambar pada lambang
negara “Garuda
Pancasila”.
PJOK
3.3 Memahami
kombinasi gerak dasar
manipulatif sesuai
dengan konsep tubuh,
ruang, usaha, dan
keterhubungan dalam
berbagai bentuk
permainan sederhana dan
atau tradisional.
4.3 Mempraktikkan
kombinasi gerak dasar
manipulatif sesuai
dengan konsep tubuh,
ruang, usaha, dan
keterhubungan dalam
berbagai bentuk
permainan sederhana dan
atau tradisional

dapat menuliskan
pengalamannya.



Mempraktikkan
gerakan melempar
dan memantulkan
bola.









Subtema 2 pembelajaran 5
Bahasa Indonesia
3.1 Menggali informasi

tentang konsep
perubahan wujud benda
dalam kehidupan seharihari yang disajikan dalam 
bentuk lisan, tulis, visual,
dan/atau eksplorasi
lingkungan.

4.1 Menyajikan hasil

Melakukan
percobaan untuk
mengetahui sifat
benda gas.
Menuliskan teks
informatif tentang
sifat benda gas.
Membuat teka-teki
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Menyimak penjelasan
guru tentang tujuan
pembelajaran hari ini
yaitu teknik
memantulkan dan
menangkap bola.
Communication
Setelah melakukan
pemanasan, siswa
melakukan kegiatan
memindahkan bola
dari satu titik ke titik
lainnya.
Mempraktikkan
kegiatan mendribel
bola, guru mengamati
dan memberikan
penilaiannya.
Setelah itu siswa
melakukan kompetisi,
yaitu berlomba untuk
mendribel bola
menuju ke satu titik
tertentu. Siswa yang
paling cepat, dia lah
yang menang.
Creativity and
Innovation

Menyimak penjelasan
guru, tentang langkah
percobaan hari ini.
Membuat kesimpulan
dari percobaan
tersebut
Setelah berdiskusi,
siswa menuliskan apa

informasi tentang konsep
perubahan wujud benda
dalam kehidupan seharihari dalam bentuk lisan,
tulis, dan visual
menggunakan kosakata
baku dan kalimat efektif.

PPKn
1.1 Menerima arti
bintang, rantai, pohon
beringin, kepala banteng,
dan padi kapas pada
lambang negara “Garuda
Pancasila” sebagai
anugerah Tuhan Yang
Maha Esa.
2.1 Bersikap jujur,
peduli, kasih sayang
sesuai dengan sila-sila
Pancasila dalam lambang
negara “Garuda
Pancasila”.
3.1 Memahami arti
gambar pada lambang
negara “Garuda
Pancasila”.
4.1 Menceritakan arti
gambar pada lambang
negara “Garuda
Pancasila”.

Matematika
3.7 Mendeskripsikan dan
menentukan hubungan
antar satuan baku untuk
panjang, berat, dan waktu
yang umumnya
digunakan dalam

silang untuk
mengetahui kosakata
baru.




Menentukan sikap
tentang gotong
royong.









Menentukan satuan
berat dari timbangan.
Menentukan
timbangan yang
sesuai dengan benda
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yang telah mereka
ketahui tentang benda
gas.
Guru memberikan
pengarahan kepada
siswa untuk
memerhatikan
penggunakan huruf
besar dan ketelitian
dalam menulis.
Kegiatan dilanjutkan
dengan membuat
teka-teki silang.
Berdiskusi tentang
ajakan presiden
tentang gotong
royong, mengapa
gotong royong itu
penting? Apakah
gotong royong masih
berjalan saat ini.
Menjawab
pertanyaan di Buku
Siswa.
Setelah itu guru
membuka diskusi
tentang kegiatan
gotong royong pada
diri siswa. Apakah
sejauh ini siswa
sudah
melakukannya?
Apakah merasa perlu
untuk melakukan
kegiatan gotong
royong? Critical
Thinking and
Problem Solving
Menentukan satuan
berat dari timbangan.
Menentukan
timbangan yang
sesuai dengan benda

kehidupan sehari-hari.
4.7 Menyelesaikan

masalah yang berkaitan

dengan hubungan
antarsatuan baku untuk
panjang, berat, dan waktu
yang umumnya
digunakan dalam
kehidupan sehari-hari.
Subtema 3 Pembelajaran 3
Bahasa Indonesia
3.1 Menggali informasi

tentang konsep
perubahan wujud benda
dalam kehidupan sehari
hari yang disajikan dalam
bentuk lisan, tulis, visual, 
dan/atau eksplorasi
lingkungan.
4.1 Menyajikan hasil
informasi tentang konsep
perubahan wujud benda
dalam kehidupan seharihari dalam bentuk lisan,
tulis, dan visual
menggunakan kosakata
baku dan kalimat efektif.

yang diukur.
Membaca timbangan.
Menjawab
pertanyaan.

Melakukan
percobaan tentang
proses menguap.
Membuat pertanyaan
tentang percobaan.
Memasangkan kata
dengan arti yang
tepat.











Matematika
3.7 Mendeskripsikan dan
menentukan hubungan
antar satuan baku untuk
panjang, berat, dan waktu
yang umumnya
digunakan dalam
kehidupan sehari-hari.




Menghitung konversi
kg ke gram.
Berlatih soal.





4.7 Menyelesaikan
masalah yang berkaitan
dengan hubungan
antarsatuan baku untuk
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yang diukur.
Membaca timbangan.
Menjawab
pertanyaan.

Mengamati piring
kecil yang diletakkan
di ruang terbuka, di
bawah terik matahari
dan di ruang tertutup
yang tidak terkena
cahaya matahari.
Creativity and
Innovation
Mencatat hasil
pengamatan di Buku
Siswa.
Menuliskan
pertanyaan yang
hendak ia ajukan dari
percobaan tersebut di
Buku Siswa. Critical
Thinking and
Problem Solving
Memasangkan kata
dengan arti yang
sesuai.
Mengerjakan latihan
konversi satuan kg ke
gram yang ada di
Buku Siswa.
Setelah siswa
mengerjakan,
kegiatan dilanjutkan
dengan memeriksa
hasil pekerjaan.
Mengajukan
pertanyaan jika ada

panjang, berat, dan waktu
yang umumnya
digunakan dalam
kehidupan sehari-hari.
SBdP
3.1 Mengetahui unsurunsur rupa dalam karya
dekoratif.
4.1 Membuat karya
dekoratif.

hal yang belum
dipahami.
Collaboration


Membuat karya seni
dekoratif dengan
tema matahari.










Tema

Menyebutkan unsur
karya seni yang ada
di Buku Siswa.
Membuat gambar
dekoratif dengan
tema matahari. Siswa
menyimak penjelasan
guru bahwa siswa
harus menggunakan
semua unsur garis
yang telah siswa
rancang pada
pertemuan
sebelumnya.
Communication
Mengerjakan pada
kertas gambar yang
telah disediakan oleh
guru.
Melengkapi dengan
mewarnai gambar,
media dapat krayon,
spidol, atau car air.
Setelah siswa
menyelesaikan, siswa
dapat mengumpulkan
karyanya atau
memajang karyanya
di kelas. Mandiri

: Kewajiban Dan HakKu (Tema 4)

Kompetensi Dasar
Materi Pembelajaran
Subtema 1 Pembelajaran ke 4
Bahasa Indonesia
3.10 Mencermati
 Membaca teks
ungkapan atau kalimat
permasalahan
saran, masukan, dan
 Memberi saran
penyelesaian masalah
secara lisan
(sederhana) dalam teks
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Kegiatan Pembelajaran


Mengingatkan bahwa
siswa perlu memiliki
pendapat sendiri
tentang permasalahan

tulis.
4.10 Memeragakan
ungkapan atau kalimat
saran, masukan, dan
penyelesaian masalah
(sederhana) sebagai
bentuk ungkapan diri
menggunakan kosa kata
baku dan kalimat efektif
yang dibuat sendiri

PPKn
1.2 Menghargai
kewajiban dan hak
sebagai anggota keluarga
dan warga sekolah
sebagai wujud rasa
syukur kepada Tuhan
Yang Maha Esa
2.2 Melaksanakan
kewajiban dan hak
sebagai anggota keluarga
dan warga sekolah
3.2 Mengidentifikasi
kewajiban dan hak
sebagai anggota keluarga
dan warga sekolah
4.2Menyajikan hasil
identifikasi kewajiban
dan hak sebagai anggota
keluarga dan warga
sekolah

PJOK
3.8 Memahami bentuk
dan manfaat istirahat dan






Menjodohkan
kalimat saran dengan
permasalahan

Mengenal kewajiban
dan hak
Menuliskan
pengalaman tentang
kewajiban dan hak
terkait makanan









Mempelajari manfaat
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yang ada di
sekitarnya.
Mengamati gambar
dan berpendapat
tentang gambar. Beri
siswa waktu untuk
menyampaikan
apakah mereka
melakukan hal yang
sama dengan Udin di
rumahnya. Apa
bedanya dengan yang
dilakukan Udin.
Kesempatan ini
melatih mereka
berani berbicara dan
berpendapat serta
melatih rasa percaya
diri. Communication
Mengamati kalimat
demi kalimat yang
berkaitan dengan
kewajiban dan hak.
Mereka harus
memilah mana yang
merupakan hak dan
mana yang
merupakan
kewajiban.
Mengetahui
kewajiban dan hak
berkaitan dengan
makanan, siswa
menuliskan cerita
tentang pengalaman
mereka dalam
melaksanakan
kewajiban dan hak
berkaitan dengan
makanan di rumah
pada tempat yang
telah disediakan.
Mengamati teks

pengisian waktu luang
untuk menjaga kesehatan
4.8 Menceritakan bentuk
dan manfaat istirahat dan
pengisian waktu luang
untuk menjaga kesehatan



istirahat
Menceritakan
pengalaman tentang
pentingnya istirahat
malam



Mengetahui,
Kepala Sekolah SDN 151/IV Kota Jambi

Masnah, S.Pd
NIP. 19631003 198310 2 002
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penjelasan pada
buku. Setelah siswa
memahami maksud
teks, siswa
menuliskan manfaat
istirahat pada tempat
yang telah
disediakan.
Memperkaya
pemahaman siswa
tentang manfaat
istirahat, siswa dapat
berbagi manfaat
istirahat yang telah
ditulisnya kepada
teman-teman di
kelasnya.
Collaboration

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS I PERTEMUAN I
Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi
Kelas/Semester

:3/1

Tema

: Benda Di SekitarKu (Tema 3)

Subtema

: Wujud Benda (Subtema 2)

Muatan Terpadu

: Bahasa Indonesia, PPKn, dan PJOK

Pembelajaran Ke

:4

Alokasi Waktu

: 1 hari

A. KOMPETENSI INTI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar,
melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda
yang dijumpainya di rumah, sekolah.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak
beriman dan berakhlak mulia.
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Muatan: Bahasa Indonesia
No
Kompetensi
3.1 Menggali informasi tentang konsep
perubahan wujud benda dalam
kehidupan
sehari-hari
yang
disajikan dalam bentuk lisan, tulis,
visual,
dan/atau
eksplorasi
lingkungan
4.1 Menyajikan hasil informasi tentang
konsep perubahan wujud benda
dalam kehidupan sehari-hari dalam
bentuk lisan, tulis, dan visual
menggunakan kosa kata baku dan
kalimat efektif
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Indikator
Memahami
informasi
tentang wujud benda padat
3.1.20 Mengidentifikasi informasi
yang terkait dengan wujud
benda padat berdasarkan
teks
4.1.15 Menuliskan pokok-pokok
informasi yang berkaitan
dengan wujud benda padat
dengan kalimat efektif
4.1.16
Menceritakan
hasil
pengamatannya
tentang
benda padat dengan tepat
3.1.19

Muatan: PPKn
No
Kompetensi
1.1 Memahami arti gambar pada
lambang
negara
“Garuda
Pancasila”.

2.1 Bersikap jujur, peduli, kasih sayang
sesuai dengan sila-sila pancasila
dalam lambang negara “Garuda
Pancasila”
3.1 Memahami arti gambar pada
lambang negara “Garuda Pancasila.

4.1 Menceritakan arti gambar pada
lambang
negara
“Garuda
Pancasila”.

Indikator
1.1.1 Meyakini arti bintang, rantai,
pohon
beringin,
kepala
banteng, dan padi kapas pada
lambang negara “Garuda
Pancasila” sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa
2.1.1 Bersikap jujur, peduli, kasih
sayang sesuai dengan silasila pancasila dalam negara
“Garuda Pancasila”
3.1.11 Mengetahui makna simbol
sila-sila pancasila dengan
benar
3.1.12 Mengidentifikasi kegiatan
gotong-royong
di
lingkungan sekitar dengan
beragam
4.1.11 Menyajikan contoh perilaku
yang sesuai dengan salah
satu sila pancasila dengan
benar.
4.1.12 Menceritakan pengalaman
kegiatan
gotong-royong
yang telah dilaksanakan.

Muatan: PJOK
No
Kompetensi
Indikator
3.3 Memahami kombinasi gerak dasar 3.3.7 Mengetahui kombinasi gerak
manipulatif sesuai dengan konsep
dasar
manipulatif
yang
tubuh,
ruang,usaha,
dan
berhubungan dengan bentuk
keterhubungan dalam berbagai
permainan.
bentuk permainan sederhana dan 3.3.8
Menjelaskan
prosedur
atau tradisional.
kombinasi gerakan melempar
dan
memantulkan
bola
dengan benar.
4.3 Mempraktikkan kombinasi gerak 4.3.7 Menyebutkan kombinasi
dasar manipulatif sesuai dengan
gerak dasar manipulatif yang
konsep tubuh, ruang, usaha, dan
berhubungan dengan bentuk
keterhubungan dalam berbagai
permainan.
bentuk permainan sederhana dan 4.3.8
Mempratikkan
prosedur
atau tradisional.
kombinasi gerakan melempar
dan memantulkan bola.
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C. TUJUAN
1. Dengan mengisi lembar pengamatan percobaan, siswa dapat
menceritakan hasil pengamatannya dengan tepat.
2. Dengan membaca langkah percobaan, siswa dapat menemukan
kosakata baru yang terkait dengan wujud padat.
3. Mengamati contoh yang diberikan oleh guru, siswa dapat menirukan
gerakan melempar dan memantulkan bola dengan tepat.
4. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan gotong
royong di lingkungan sekitar dengan beragam
5. Dengan kegiatan bercerita, siswa dapat berbagi pengalaman kegiatan
gotong royong yang telah dilaksanakan.
Karakter siswa yang diharapkan:
 Religius
 Nasionalis
 Mandiri
 Gotong-royong
 Integritas
D. MATERI
1. Perubahan bentuk benda padat
2. Cerita tentang kondisi warga di kampung Siti
3. Permainan bola basket
E. PENDEKATAN & METODE
Pendekatan
: Scientific
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Inside-Outside Circle
Metode
: Permainan, Eksperimen, Tanya Jawab, Diskusi, dan
ceramah
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Kegiatan
Kegiatan
Pendahuluan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu
1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan 15 Menit
salam, menanyakan kabar dan
mengecek kehadiran siswa
2. Kelas dilanjutkan dengan do’a
dipimpin oleh salah seorang siswa.
Siswa yang diminta membaca do’a
adalah siswa yang hari ini datang
paling awal.
3. Siswa diingatkan untuk selalu
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Kegiatan Inti

mengutamakan sikap disiplin disetiap
saat dan manfaatnya bagi tercapainya
cita-cita.
4. Menyanyikan
lagu
Garuda
Pancasila atau lagu nasional
lainnya.
Guru
memberikan
penguatan
tentang
pentingnya
menanamkan
semangat
Nasionalisme.
5. Pembiasaan membaca/menulis 15-20
menit
dimulai
dengan
guru
menceritakan tentang kisah masa
kecil salah satu tokoh
dunia,
kesehatan,
kebersihan,
makanan/minuman sehat, cerita
inspirasi atau motivasi sebelum
membacakan buku guru menjelaskan
tujuan
kegiatan
literasi
dan
mengajak
siswa
mendiskusikan
pertanyaan-pertanyaan berikut:
 Apa yang tergambar pada
sampul buku.
 Apa judul buku
 Kira-kira
ini
menceritakan
tentang apa
 Pernahkah kamu membaca judul
buku seperti ini
6. Siswa mengawali kegiatan dengan
memerhatikan air yang berada di
dalam gelas.
7. Siswa dibagi dalam kelompok yang
terdiri dari 4 orang.
8. Siswa mendengarkan arahan guru
tentang materi hari ini yaitu air.
Siswa berdiskusi tentang kegunaan
air dalam kehidupan.
140 Menit
Ayo Mencoba
 Kegiatan dilanjutkan dengan siswa
dibagi ke dalam 2 kelompok besar.
 Siswa menyimak penjelasan guru
tentang langkah percobaan.
Langkah percobaan adalah sebagai
berikut.
 Masukkan air ke dalam ember,
lalu pindahkan ke dalam gelas,
dan terakhir masukkan ke dalam
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kantong plastik.
 Lakukan hal yang sama dengan
minyak goreng.
 Catatlah hasil pengamatanmu
dalam tabel.
Siswa
mempelajari
langkah
percobaan, setelah itu melakukan
percobaan.
Siswa mengamati perubahan bentuk
yang terjadi pada cairan ketika
ditempatkan di dalam wadah.
Siswa menyimpulkan hasil percobaan.

Ayo Berlatih dan Bercerita
 Siswa
berbaris
membentuk
2
lingkaran besar. Lingkaran pertama
disebut lingkaran luar, sedangkan
lingkaran kedua disebut lingkaran
dalam. Guru menyampaikan bahwa
2/3 tubuh kita terdiri dari cairan.
Kegiatan olahraga akan membuat
tubuh kita kehilangan cairan karena
berkeringat. Penting untuk mengganti
cairan tubuh yang keluar dengan
minum cukup.
 Siswa menyimak penjelasan guru
tentang tujuan pembelajaran hari ini
yaitu teknik memantulkan dan
menangkap bola menggunakan teknik
Inside – Outside Circle.
 Kegiatan diawali dengan melakukan
pemanasan dengan memantulkan bola
kepada
teman
yang
ada
di
seberangnya.
 Setelah melakukan pemanasan, Siswa
melakukan kegiatan memindahkan
bola dari satu titik ke titik lainnya
sambil bernyanyi.
 Bagi siswa yang tidak dapat
menangkap bola, diminta untuk
menyampaikan hasil percobaan serta
manfaat benda cair dalam kehidupan.
 Siswa
kelompok
lain
dapat
mengajukan pertanyaan jika ada hasil
yang berbeda. (minimal lakukan 2
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Kegiatan
Penutup

kali)
Di akhir kegiatan bersama siswa, guru
menyimpulkan tentang sifat air
bersama-sama,
yaitu
bentuknya
berubah sesuai wadah, tidak dapat
digenggam.

Ayo Berdiskusi
 Setelah kegiatan berolahraga, siswa
membaca cerita tentang kondisi
warga kampung Siti.
 Siswa diminta untuk berbagi
pengalaman
bagaimana
dengan
kampung mereka? Apakah warga
sering melakukan kegiatan kerja
bakti untuk kampung mereka?
 Siswa berdiskusi dengan temannya
tentang apa yang menyebabkan
pekerjaan cepat selesai (terkait
cerita di buku paket)
 Setelah itu siswa menuliskan contoh
kegiatan gotong-royong yang terjadi
di sekitar rumah (minimal 2 contoh),
di lingkungan tempat tinggal
(minimal 2 contoh) dan di
lingkungan sekolah (minimal 2
contoh).
 Siswa diberi kesempatan untuk
menyampaikan contoh kegiatan
gotong-royong. Setelah itu siswa
menceritakan pengalaman mereka
bergotong royong di depan kelas.
Kegiatan boleh di rumah maupun di
sekolah.
 Jika waktu tidak mencukupi siswa
dapat menuliskan pengalamannya.
 Kegiatan diakhiri dengan siswa 15 Menit
melakukan refleksi terhadap apa yang
telah mereka pelajari hari ini. Dan
bersama-sama bersyukur atas karunia
Tuhan bahwa di bumi persediaan air
masih berlimpah. Di kota-kota besar
air mulai sulit didapat, karena banyak
lahan yang telah diubah menjadi
bangunan
sehingga
tempat
penyerapan air berkurang.
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Siswa diingatkan harus bijak dalam
penggunaan air agar kelestarian air
tetap terjaga.
Menyanyikan salah satu lagu daerah
untuk menumbuhkan Nasionalisme,
Persatuan, dan Toleransi
Guru melakukan refleksi sebelum
menutup kegiatan:
 Bagaimana perasaan kalian
mengikuti kegiatan hari ini?
 Kegiatan apa yang paling kamu
sukai? Mengapa?
 Kegiatan mana yang paling
mudah/sulit? Mengapa?
Salam dan do’a penutup dipimpin
oleh salah satu siswa.

G. SUMBER, ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN
1. Air dan Minyak goreng
2. Ember
3. Gelas
4. Kantong Plastik
5. Kertas lembar kerja untuk siswa
6. Buku Pedoman Guru dan Buku Siswa Tema 3 “Benda Di SekitarKu”
Kelas 3 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).
H. PENILAIAN
1. Jenis Penilaian: Tes tertulis
2. Bentuk Instrumen: Soal Esai
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Mengetahui:

Jambi, 29 Oktober 2019

Guru Kelas III B

Mahasiswa

Balqis Namira, S.Pd

Devi Gusdiana Putri

NIP. -

TPG.161865

Mengetahui:
Kepala Sekolah SDN 151/IV Kota Jambi

Masnah, S.Pd
NIP. 19631003 198310 2 002
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS I PERTEMUAN II
Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi
Kelas/Semester

: 3/1

Tema

: Benda Di SekitarKu (Tema 3)

Subtema

: Wujud Benda (Subtema 2)

Muatan Terpadu

: Bahasa Indonesia, PPKn, Matematika

Pembelajaran Ke

:5

Alokasi Waktu

: 1 hari

A. KOMPETENSI INTI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar,
melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda
yang dijumpainya di rumah, sekolah.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak
beriman dan berakhlak mulia.
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Muatan: Bahasa Indonesia
No Kompetensi
3.1 Menggali informasi tentang
konsep perubahan wujud benda
dalam kehidupan sehari-hari
yang disajikan dalam bentuk
lisan, tulis, visual, dan/atau
eksplorasi lingkungan
4.1 Menyajikan hasil informasi
tentang konsep perubahan wujud
benda dalam kehidupan seharihari dalam bentuk lisan, tulis,
dan
visual
menggunakan
kosakata baku dan kalimat
efektif
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Indikator
3.1.21 Memahami informasi
tentang wujud benda padat
3.1.22 Mengidentifikasi informasi
yang terkait dengan wujud
benda padat berdasarkan
teks
4.1.17 Menuliskan pokok-pokok
informasi yang berkaitan
dengan wujud benda padat
dengan kalimat efektif
4.1.18 Menceritakan
hasil
pengalamannya
tentang
benda padat dengan tepat

Muatan: PPKn
No Kompetensi
Indikator
1.1 Menerima arti bintang, rantai, 1.1.1 Meyakini arti bintang,
pohon beringin, kepala banteng,
rantai,
pohon beringin,
dan padi kapas pada lambang
kepala banteng, dan padi
negara
“Garuda
Pancasila”
kapas pada lambang negara
sebagai anugerah Tuhan Yang
“Garuda Pancasila” sebagai
Maha Esa
anugerah Tuhan Yang
Maha Esa
2.1 Bersikap jujur, peduli, kasih 2.1.1 Bersikap jujur, peduli, kasih
sayang sesuai dengan sila-sila
sayang sesuai dengan silapancasila dalam lambang negara
sila
pancasila
dalam
“Garuda Pancasila”
lambang negara “Garuda
Pancasila”
3.1 Memahami arti gambar pada 3.1.13 Mengetahui makna simbol
lambang
negara
“Garuda
sila-sila pancasila dengan
Pancasila”
benar
3.1.14 Mengidentifikasi kegiatan
gotong-royong
di
lingkungan sekitar dengan
beragam
4.1 Menceritakan arti gambar pada 4.1.13
Menyajikan
contoh
lambang
negara
“Garuda
perilaku
yang
sesuai
Pancasila”
dengan salah satu sila
pancasila dengan benar
4.1.14 Menceritakan pengalaman
kegiatan
gotong-royong
yang telah dilaksanakan
Muatan: Matematika
No Kompetensi
3.7 Mendeskripsikan
dan
menentukan hubungan antar
satuan baku untuk panjang,
berat, dan waktu yang umumnya
digunakan dalam kehidupan
sehari-hari
4.7 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan hubungan
antarsatuan baku untuk panjang,
berat, dan waktu yang umumnya
digunakan dalam kehidupan
sehari-hari
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Indikator
3.7.13
Memahami
konversi
satuan berat baku
3.7.14 Menentukan satuan berat
baku dengan tepat

4.7.13 Mengukur panjang benda
dengan satuan berat baku
yang sering digunakan
4.7.14
Menyelesaikan
memecahkan
masalah
sehari-hari
mengenai
satuan berat dengan tepat

C. TUJUAN
1. Dengan membaca petunjuk percobaan, siswa dapat melakukan
percobaan secara runut.
2. Dengan melakukan menuliskan teks informatif tentang sifat benda gas,
siswa dapat menyusun informasi secara lisan/tulis/visual dengan
kalimat efektif.
3. Dengan membuat teka-teki silang siswa dapat menjelaskan
makna/istilah yang berkaitan dengan perubahan wujud.
4. Dengan kegiatan pengamatan terhadap timbangan, siswa menentukan
satuan berat baku dengan tepat.
5. Dengan mengamati aneka jenis timbangan, siswa dapat menyesuaikan
jenis timbangan dengan benda yang diukur dengan tepat.
6. Dengan berlatih soal, siswa dapat membaca timbangan dengan tepat.
7. Dengan mengerjakan soal latihan, siswa dapat memahami arti penting
bergotong-royong.
Karakter siswa yang diharapkan
 Religius
 Nasionalis
 Mandiri
 Gotong-royong
 Integritas
D. MATERI
1. Cara membaca timbangan dengan satuan kg dan gram
2. Arti penting gotong-royong
3. Perubahan wujud benda
4. Soal latihan tentang berat benda
E. PENDEKATAN & METODE
Pendekatan
: Scientific
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Inside-outside Circle
Metode
: Permainan, Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan
Ceramah
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Kegiatan
Pendahuluan

Alokasi
Waktu
1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan 15 Menit
salam, menanyakan kabar dan mengecek
kehadiran siswa
2. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin
oleh salah seorang siswa. Siswa yang
diminta membaca do’a adalah siswa yang
hari ini datang paling awal.
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Kegiatan Inti

3. Siswa
diingatkan
untuk
selalu
mengutamakan sikap disiplin setiap saat
dan manfaatnya bagi tercapainya cita-cita
4. Menyanyikan lagu garuda pancasila atau
lagu nasional lainnya. Guru memberikan
penguatan
tentang
pentingnya
menanamkan semangat Nasionalisme.
5. Pembiasaan membaca/menulis 15-20
menit dimulai dengan guru menceritakan
tentang kisah masa kecil salah satu tokoh
dunia,
kesehatan,
kebersihan,
makanan/minuman sehat, cerita inspirasi
atau motivasi, sebelum membacakan buku
guru menjelaskan tujuan kegiatan literasi
dan mengajak siswa mendiskusikan
pertanyaan-pertanyaan berikut:
 Apa yang tergambar pada sampul
buku
 Apa judul buku
 Kira-kira ini menceritakan tentang apa
 Pernahkah kamu membaca judul buku
seperti ini
6. Guru memperlihatkan balon, guru
bertanya siapa yang suka bermain dengan
balon?
7. Dua siswa meniup masing-masing satu
balon. Beri waktu 30 detik untuk meniup
balon. Siswa mengamati kedua balon
tersebut, dan menjawab pertanyaan yang
diajukan oleh guru:
 Mana balon yang lebih besar atau
lebih kecil?
 Apa yang menyebabkan satu balon
lebih besar atau lebih kecil?
 Apa isi dari balon? Apa wujud dari
materi pengisi balon?
8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
hari ini yaitu ingin mengetahui sifat dari
materi pengisi balon, yaitu gas.
Ayo Mengamati
 Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok
besar.
 Siswa memberi contoh benda dari gas
yang mereka ketahui.
 Siswa menyimak penjelasan guru, tentang
langkah percobaan hari ini.
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 Balon ditiup sampai mengembang.
Kemudian mulut balon diikat dengan
karet.
 Kantong plastik ditiup sampai
mengembang. Selanjutnya, mulut
plastik diikat dengan karet.
 Bentuk balon dan kantong plastik
tersebut
diamati.
Bagaimanakah
bentuk balon dan kantong plastik
tersebut?
Secara berkelompok, siswa melakukan
percobaan sederhana seperti yang tertera
pada Buku Siswa.
Siswa mencatatkan hasil pengamatan ke
dalam lembar kerja yang telah disediakan.
Siswa
membuat
kesimpulan
dari
percobaan tersebut.
Setelah membuat kesimpulan, guru
mengajak siswa untuk bermain insideoutside circle (Lingkaran dalam-lingkaran
luar) sambil menyanyikan salah satu lagu
nasional
Guru menunjuk salah satu siswa yang
berada di lingkaran dalam untuk
membacakan kesimpulan yang telah
dibuat kepada temannya yang berada
didalam
lingkaran
luar
(lakukan
percobaan ini maksimal 3 kali)
Selanjutnya, guru bergantian menunjuk
salah satu siswa yang berada di dalam
lingkaran luar untuk membacakan
kesimpulan yang telah dibuat kepada
temannya yang berada di dalam lingkaran
dalam
Guru membuka kegiatan diskusi tentang
manfaat benda gas di sekitar kita.

181

Ayo Menulis
 Setelah berdiskusi, siswa menuliskan apa
yang telah mereka ketahui tentang benda
gas.
 Siswa menuliskan pendapatnya di lembar
menulis yang telah tersedia di buku siswa.
 Guru memberikan pengarahan kepada
siswa untuk memerhatikan penggunaan
huruf besar dan ketelitian dalam menulis.
Ayo Mencoba
 Kegiatan dilanjutkan dengan membuat
teka-teki silang.
 Siswa mengingat kembali kata-kata baru
yang telah dipelajari dalam minggu ini.
Setelah itu siswa merangkai teka-teki
silang seperti yang ada di Buku Siswa.
 Siswa membuat minimal lima pertanyaan
mendatar dan lima pertanyaan menurun.
 Pekerjaan ini dapat dilakukan secara
berkelompok
 Guru berkeliling untuk memeriksa
pekerjaan siswa.
 Setelah selesai, siswa dapat saling bertukar
untuk menjawab teka-teki silang yang
dibuat oleh temannya.
 Jika sudah selesai, hasil pekerjaan dapat
dikumpulkan kepada guru untuk diperiksa.
Ayo Berlatih
 Kegiatan selanjutnya, siswa diingatkan
kembali hasil percobaan sebelumnya
bahwa gas mempunyai massa.
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Sampaikan bahwa walaupun tidak terlihat
udara di sekitar kita yang tidak terlihat
mempunyai massa.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
selanjutnya adalah kita akan menimbang
berat benda. Ingatkan kembali bahwa
massa benda sebenarnya berbeda dengan
berat benda. Namun dalam keseharian kita
sudah lebih umum menggunakan kata
berat untuk menggambarkan massa benda,
maka istilah berat pun akan dipakai untuk
dalam pembelajaran ini.
Siswa diperlihatkan gambar timbangan
yang ada di Buku Siswa. Siswa mengamati
dan berbagi pengalaman apakah pernah
melihat atau menggunakan timbangan ini
sebelumnya.
Guru menjelaskan kegunaan masingmasing timbangan. Sampaikan bahwa
semua timbangan digunakan untuk
menimbang berat, namun timbangan
dirancang untuk kegunaan tertentu,
misalkan, timbangan untuk mengukur
beras tidak akan sama dengan timbangan
untuk mengukur bayi, timbangan untuk
mengukur bayi memerlukan bentuk
khusus karena bayi perlu untuk
dibaringkan, selain itu timbangan bayi
biasanya hanya untuk menimbang sampai
kisaran 20 kilogram, sedangkan timbangan
beras bisa sampai ratusan kilogram.
Guru memperlihatkan contoh kartu yang
berisi gambar timbangan berat.
Alternatif kegiatan, akan lebih baik lagi
diperlihatkan langsung aneka jenis
timbangan.
Siswa mengerjakan latihan di Buku Siswa
dengan memasangkan benda dengan alat
ukur yang tepat.

Ayo Mencoba
 Selanjutnya, siswa menyimak penjelasan
guru cara membaca timbangan dengan
satuan kg dan gram
 Siswa mengerjakan latihan di buku soal
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Setelah selesai, siswa menyimak tentang
gas LPG, apakah siswa menggunakan gas
tersebut di rumah? Apakah pernah melihat
berat tabung LPG?
Guru dapat menambahkan manfaat
penggunaan LPG dibandingkan kayu
bakar atau minyak tanah, yaitu sebagai
berikut. Kelebihan pemakaian LPG
sebagai bahan bakar bila dibandingkan
dengan bahan bakar lainnya (misalnya
kayu bakar ataupun minyak tanah) yaitu
mudah dalam penggunaan, lebih bersih,
dan lebih praktis.
Siswa diberikan kesempatan untuk
bertanya.

Ayo Mengamati
 Kegiatan dilanjutkan dengan membaca
ulasan di Buku Siswa tentang kebakaran
hutan.
 Siswa mengajukan pertanyaan seputar
wacana yang dibaca.
 Siswa lain dapat menanggapi pertanyaan
temannya.
 Siswa berdiskusi tentang ajakan presiden
tentang gotong-royong, mengapa gotongroyong itu penting? Apakah gotongroyong masih berjalan saat ini.
 Siswa menjawab pertanyaan di Buku
Siswa.

Kegiatan
Penutup

Ayo Berdiskusi
 Setelah itu guru membuka diskusi tentang
kegiatan gotong-royong pada diri siswa.
Apakah sejauh ini
siswa sudah
melakukannya? Apakah merasa perlu
untuk melakukan kegiatan gotongroyong?.
 Setelah berdiskusi, siswa melakukan 15 Menit
refleksi dengan mengisi pernyataan di
Buku siswa
 Kegiatan diakhiri dengan mengucapkan
syukur untuk kegiatan hari ini. Ajak siswa
untuk melaksanakan kegiatan gotong
royong di rumah, saling membantu dengan
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tetangga sekitar. Dengan saling bantu akan
memperkuat persatuan dan memudahkan
kita dalam melewati masalah.
Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk
menumbuhkan Nasionalisme, Persatuan,
dan Toleransi
Salam dan do’a penutup dipimpin oleh
salah satu siswa.

G. SUMBER, ALAT, DAN MEDIA PEMBELAJARAN
1. Kartu bergambar timbangan
2. Balon
3. Kantong plastik
4. Kayu
5. Kertas lembar kerja untuk siswa
6. Buku Pedoman Guru dan Buku Siswa Teman 3 “Benda Di SekitarKu”
Kelas 3 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).
H. PENILAIAN
1. Jenis Penilaian
2. Bentuk Instrumen

: Tes tertulis
: Soal esai

Mengetahui:

Jambi, 30 Oktober 2019

Guru Kelas III B

Mahasiswa

Balqis Namira, S.Pd

Devi Gusdiana Putri

NIP. -

TPG. 161865

Mengetahui:
Kepala Sekolah SDN 151/IV

Masnah, S.Pd
NIP. 19631003 198310 2 002
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS II PERTEMUAN I
Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi
Kelas/Semester

: 3/1

Tema

: Benda Di SekitarKu (Tema 3)

Subtema

: Perubahan Wujud Benda (Subtema 3)

Muatan Terpadu

: Bahasa Indonesia, Matematika, SBdP

Pembelajaran Ke

:3

Alokasi Waktu

: 1 hari

A. KOMPETENSI INTI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar,
melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda
yang dijumpainya di rumah, sekolah.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak
beriman dan berakhlak mulia.
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Muatan: Bahasa Indonesia
No
Kompetensi
Indikator
3.1 Menggali informasi tentang konsep 3.1.29
Memahami
perubahan
perubahan wujud benda dalam
wujud benda menguap.
kehidupan sehari-hari yang disajikan 3.1.30 Mengidentifikasi informasi
dalam bentuk lisan, tulis, visual,
yang
terkait
dengan
dan/atau eksplorasi lingkungan.
perubahan wujud menguap
dengan tepat.
4.1 Menyajikan hasil informasi tentang 4.1.25 Menyajikan
hasil
konsep perubahan wujud benda
percobaan
tentang
dalam kehidupan sehari-hari dalam
percobaan wujud benda
bentuk lisan, tulis, dan visual
menguap.
menggunakan kosa kata baku dan 4.1.26 Menuliskan
informasi
kalimat efektif.
perubahan wujud sesuai
dengan hasil percobaan.
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Muatan: Matematika
No
3.7

4.7

Kompetensi
Indikator
Mendeskripsikan dan menentukan 3.7.19 Memahami konversi satuan
hubungan antar satuan baku untuk
berat baku dengan satuan
panjang, berat, dan waktu yang
berat lainnya dengan tepat.
umumnya
digunakan
dalam 3.7.20 Mengidentifikasi satuan
kehidupan sehari-hari.
berat
baku
yang
digunakan.
Menyelesaikan
masalah
yang 4.7.19 Mempratikkan menimbang
berkaitan
dengan
hubungan
berat
sebuah
benda.
antarsatuan baku untuk panjang,
Melakukan konversi satuan
berat, dan waktu yang umumnya
berat baku dengan tepat.
digunakan dalam kehidupan seharihari

Muatan: SBdP
No
3.1

Kompetensi
Mengetahui unsur-unsur seni rupa
dalam karya dekoratif

4.1

Membuat karya dekoratif

Indikator
3.13 Memahami unsur-unsur seni
rupa dalam karya dekoratif
3.14 Mengidentifikasi jenis garis
dan warna sebagai unsur
dekoratif dengan benar
4.1.3 Mempratikkan pembuatan
karya dekoratif.
4.1.4 Memeragakan penggunaan
garis dan campuran warna
dengan bervariasi

C. TUJUAN
1. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat mengidentifikasi perubahan
wujud menguap
2. Dengan mengajukan pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi pokokpokok informasi yang berkaitan dengan perubahan wujud benda dengan
tepat.
3. Dengan memasangkan kata dengan arti yang tepat, siswa dapat
memahami kata/istilah khusus yang berikat dengan materi yang tepat.
4. Dengan membuat karya dekoratif, siswa dapat menggunakan garis dan
campuran warna dengan bervariasi.
5. Dengan berlatih soal mengubah satuan kilogram ke gram, siswa dapat
mengenal konversi satuan berat baku dengan satuan berat lainnya
dengan tepat.
6. Dengan berlatih soal, siswa dapat melakukan konversi satuan berat
baku dengan tepat.
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Karakter siswa yang diharapkan:
 Religius
 Nasionalis
 Mandiri
 Gotong-royong
 Integritas
D. MATERI
1. Pertanyaan tentang perubahan wujud benda.
2. Kata atau istilah tentang perubahan wujud benda.
3. Penggunaan garis dan campuran warna pada sebuah karya dekoratif.
4. Konversi satuan berat baku.
E. PENDEKATAN DAN METODE
Pendekatan
: Scientific
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Inside-Outside Circle
Metode
: Permainan, Penugasan, Tanya Jawab, Eksperimen,
Diskusi, dan Ceramah
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Kegiatan
Pendahuluan

1.

2.

3.

4.

5.

Alokasi
Waktu
Dimulai dengan dibuka dengan salam, 15 menit
menanyakan kabar dan mengecek kehadiran
siswa
Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh
salah seorang siswa. Siswa yang diminta
membaca do’a adalah siswa yang hari ini
datang paling awal.
Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan
sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi
tercapainya cita-cita.
Menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu
nasional lainnya. Guru memberikan penguatan
tentang pentingnya menanamkan semangat
Nasionalisme.
Pembiasaan membaca/menulis 15-20 menit
dimulai dengan guru menceritakan tentang
kisah masa kecil salah satu tokoh dunia,
kesehatan, kebersihan, makanan/minuman
sehat, cerita inspirasi atau motivasi, sebelum
membacakan buku guru menjelaskan tujuan
kegiatan literasi dan mengajak siswa
mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut:
 Apa yang tergambar pada sampul buku?
188





Kegiatan
Inti

Apa judul buku?
Kira-kira ini menceritakan tentang apa?
Pernahkah kamu membaca judul buku
seperti ini?
6. Siswa mengamati sinar matahari yang bersinar
di luar kelas. Siswa menyatakan pendapatnya,
apa yang akan terjadi kalau matahari tidak
terbit satu hari?
7. Siswa menyebutkan apa guna matahari
kehidupan kita (baik sinar maupun panas
matahari)
8. Siswa menyimak penjelasan guru bahwa pada
hari ini mereka akan mempelajari percobaan
terkait dengan matahari.
140 menit
Ayo Mencoba
 Siswa membentuk 2 kelompok besar terdiri
dari 15 siswa setiap kelompok.
 Siswa terlebih dahulu membaca pengarahan di
Buku Siswa.
 Siswa menyiapkan alat dan bahan dan
melakukan percobaan sesuai dengan instruksi
di buku.
 Sambil menunggu proses percobaan yang
memakan waktu tiga jam, siswa melanjutkan
ke kegiatan selanjutnya.
Ayo Berkreasi
 Sambil menunggu percobaan, kegiatan
dilanjutkan dengan kegiatan menggambar
dengan mengambil tema matahari.
 Siswa mengamati gambar matahari yang ada di
Buku Siswa.
 Siswa menyebutkan unsur karya seni yang ada
di Buku Siswa.
 Siswa membuat gambar dekoratif dengan tema
matahari.
 Siswa menyimak penjelasan guru bahwa siswa
harus rancang pada pertemuan sebelumnya.
 Siswa mengerjakan pada kertas gambar yang
telah disediakan oleh guru.
 Siswa melengkapi dengan mewarnai gambar,
media dapat krayon, spidol, atau cat air.
 Setelah siswa menyelesaikan, siswa dapat
mengumpulkan karyanya atau memajang
karyanya di kelas.
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Ayo Mengamati
 Selanjutnya guru memberikan pertanyaan
tentang ikan asin. Apakah siswa pernah
mencicipi ikan asin? Bagaimana rasa ikan
asin? Tahukah proses pembuatan ikan asin?
(Keterangan: Ikan asin dibuat dengan cara
dikeringkan terlebih dahulu. Setelah kering,
ikan asin digarami)
 Siswa memberikan tanggapan terhadap
pertanyaan guru. Guru menyampaikan
informasi bahwa perubahan wujud terjadi pada
proses pembuatan ikan asin. Berikan
pertanyaan kepada siswa perubahan wujud
apakah yang terjadi. (Perubahan wujud yang
terjadi adalah penguapan)
 Siswa menyebutkan jenis makanan lain yang
menggunakan proses pengeringan (contohnya
kerupuk, ikan asin, manisan, dan lain-lain).
 Siswa memerhatikan gambar timbangan yang
ada di Buku Siswa. (Alternatif guru
memperlihatkan timbangan sesungguhnya
kepada siswa). Siswa memerhatikan berat yang
ditunjukkan oleh timbangan 1 kg 500 gram,
atau dikenal dengan 1 kilogram lebih 500
gram.
 Siswa menyimak penjelasan guru bagaimana
mengubah konversi kilogram ke gram.
Timbanglah benda seberat 1 kg. Lihatlah
tertera juga di titik yang sama berat 1000 gram,
sehingga bisa disimpulkan bahwa
1 kilogram = 1000 gram
Bagaimana mengubah satuan kilogram ke
gram?
1 Kg 500 gram = 1000 gram + 500
gram = 1500 gram
Mengubah satuan gram menjadi kilogram
adalah
4300 gram = 4000 gram + 300 gram
= 4 Kg + 300 gram
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(Guru harus memastikan kemampuan siswa
dalam pembagian. Khususnya pembagian
ribuan)
1. Kegiatan dilanjutkan dengan berlatih
konversi, seperti
2000 kg = ... gram
4000 kg = ... gram
5500 kg = ... gram
2. Siswa melakukan kegiatan cepat tepat,
dengan pertanyaan terkait dengan
konversi. Kelompok yang paing cepat
dan banyak menjawab itulah kelompok
yang menang.
Ayo Berlatih
 Setelah
kegiatan
cepat-tepat,
siswa
mengerjakan latihan konversi satuan kg ke
gram yang ada di Buku Siswa.
 Guru berkeliling untuk memastikan siswa
dapat mengerjakan konversi dengan tepat.
 Setelah
siswa
mengerjakan,
kegiatan
dilanjutkan dengan memeriksa hasil pekerjaan.
 Siswa mengajukan pertanyaan jika ada hal
yang belum dipahami.
 Kegiatan selanjutnya dilanjutkan dengan guru
mengajak siswa untuk bermain teknik insideoutside circle untuk mengetahui apakah siswa
sudah paham dengan materi yang telah
dijelaskan.
Ayo Mencoba
 Kegiatan selanjutnya adalah mengamati
kembali percobaan yang dilakukan.
 Siswa mengamati piring kecil yang diletakkan
di ruang terbuka, di bawah terik matahari dan
di ruang tertutup yang tidak terkena cahaya
matahari.
 Siswa mengukur air yang ada di piring dengan
menggunakan gelas ukur. Bandingkan dengan
hasil sebelumnya.
 Siswa mencatat hasil pengamatan di Buku
Siswa.
 Setelah menuliskan hasil pengamatan di Buku
Siswa, siswa menuliskan pertanyaan yang
hendak ia ajukan dari percobaan tersebut di
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Kegiatan
Penutup






Buku Siswa.
Guru memberikan kesempatan untuk bertanya
kepada siswa.
Setelah memberikan kesempatan kepada siswa
untuk bertanya, siswa membaca materi tentang
penguapan yang ada di Buku Siswa.
Siswa membuat kesimpulan, percobaan mereka
dengan
mengidentifikasin
berdasarkan
pengamatan, apakah percobaan mereka
merupakan peristiwa penguapan ataukah tidak.
Siswa menuliskannya di Buku Siswa.
Setelah menyimpulkan hasil percobaan, siswa
memasangkan kata dengan arti yang sesuai.
Kegiatan diakhiri dengan merefleksikan 15 menit
kegiatan hari ini, apa saja yang telah dipelajari
oleh siswa. Guru kembali mengulang apa yang
dimaksud dengan proses penguapan. Apa saja
peristiwa sehari-hari yang termasuk peristiwa
penguapan?
Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk
menumbuhkan Nasionalisme, Persatuan, dan
Toleransi
Salam dan do’a penutup dipimpin oleh salah
satu siswa.

G. SUMBER, ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN
1. Buku Pedoman Guru Tema 3 kelas 3 dan Buku Siswa Tema 3 Kelas 3
(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).
2. Media pengajaran Guru Indonesia SDN 151/IV KOTA JAMBI untuk
kelas 3
3. Piring kecil 2 buah
4. Air
5. Gelas ukur
6. Kertas Gambar
H. JENIS PENILIAN
1. Jenis Penilaian
: Tes tertulis
2. Bentuk Instrumen : Soal esai
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Mengetahui:

Jambi, 5 November 2019

Guru Kelas III B

Mahasiswa

Balqis Namira, S.Pd

Devi Gusdiana Putri

NIP. -

TPG.161865

Mengetahui:
Kepala Sekolah SDN 151/IV

Masnah, S.Pd
NIP. 19631003 198310 2 002
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS II PERTEMUAN II
Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Negeri 151/IV Kota Jambi
Kelas/Semester

: 3/1

Tema

: Kewajiban Dan HakKu (Tema 4)

Subtema

: Kewajiban Dan HakKu di Rumah (Subtema 1)

Muatan Terpadu

: Bahasa Indonesia, PPKn, dan PJOK

Pembelajaran Ke

:4

Alokasi Waktu

: 1 hari

A. KOMPETENSI INTI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar,
melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda
yang dijumpainya di rumah, sekolah
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan
sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak
beriman dan berakhlak mulia
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Muatan: Bahasa Indonesia
No
Kompetensi
Indikator
3.10 Mencermati ungkapan atau kalimat 3.10.1 Memahami ungkapan atau
saran, masukan, dan penyelesaian
kalimat saran, masukan, dan
masalah (sederhana) dalam teks tulis.
penyelesaian
masalah
(sederhana) dalam teks tulis
3.10.2 Mengidentifikasi saran yang
mungkin diberikan untuk
penyelesaian
masalah
(sederhana) dengan tepat.
4.10 Memeragakan ungkapan atau kalimat 4.10.1 Menyajikan ungkapan atau
saran, masukan, dan penyelesaian
kalimat saran dengan tepat.
masalah (sederhana) sebagai bentuk 4.10.2 Menuliskan
saran
yang
ungkapan diri menggunakan kosa
mungkin diberikan untuk
kata baku dan kalimat efektif yang
penyelesaian
masalah
dibuat sendiri
(sederhana) dengan tepat.
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Muatan: PPKn
No
Kompetensi
Indikator
1.2 Menghargai kewajiban dan hak sebagai 1.2.1 Menerima kewajiban dan hak
anggota keluarga dan warga sekolah
sebagai anggota keluarga dan
sebagai wujud rasa syukur kepada
warga sekolah sebagai wujud
Tuhan Yang Maha Esa
rasa syukur kepada Tuhan
Yang Maha Esa.
2.2 Melaksanakan kewajiban dan hak 2.2.1 Melakukan kewajiban dan hak
sebagai anggota keluarga dan warga
sebagai anggota keluarga dan
sekolah
warga sekolah.
3.2 Mengidentifikasi kewajiban dan hak 3.2.1 Memahami kewajiban dan hak
sebagai anggota keluarga dan warga sebagai anggota keluarga berkaitan
sekolah
dengan pakaian dengan tepat.
3.2.2 Mengidentifikasi kewajiban
dan hak sebagai anggota keluarga
berkaitan dengan makanan dengan
tepat.
4.2 Menyajikan
hasil
identifikasi 4.2.1
Menuliskan
pelaksanaan
kewajiban dan hak sebagai anggota
kewajiban dan hak sebagai
keluarga dan warga sekolah
anggota keluarga berkaitan
dengan makanan.
4.2.2 Menceritakan pengalamannya
tentang
pelaksanaan
kewajiban dan hak sebagai
anggota keluarga berkaitan
dengan
makanan
dengan
percaya diri.
Muatan: PJOK
No
Kompetensi
Indikator
3.8 Memahami bentuk dan manfaat 3.8.1 Mengetahui manfaat istirahat
istirahat dan pengisian waktu luang
untuk menjaga kesehatan.
untuk menjaga kesehatan
3.8.2 Mengidentifikasi
manfaat
aktivitas
istirahat
untuk
menjaga kesehatan.
4.8 Menceritakan bentuk dan manfaat 4.8.1 Menyajikan manfaat manfaat
istirahat dan pengisian waktu luang
istirahat
untuk
menjaga
untuk menjaga kesehatan
kesehatan.
4.8.2 Menceritakan
salah satu
bentuk aktivitas istirahat untuk
menjaga kesehatan.
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C. TUJUAN
1. Dengan membaca teks tulis tentang permasalahan, siswa dapat memberi
masukan untuk penyelesaian masalah (sederhana) dengan suara yang
jelas.
2. Dengan mengamati teks tulis tentang permasalahan, siswa dapat
memasangkan pernyataan masukan penyelesaian masalah (sederhana)
dan permasalahannya dengan tepat.
3. Dengan mengamati teks, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan
hak sebagaianggota keluarga berkaitan dengan makanan dengan tepat.
4. Setelah mengidentifikasi kewajiban dan hak, siswa dapat menceritakan
pengalamannya tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai
anggota keluarga berkaitan dengan makanan dengan percaya diri.
5. Dengan mengetahui bentuk-bentuk istirahat, siswa dapat menyebutkan
tiga manfaat istirahat untuk menjaga kesehatan.
6. Setelah mengetahui manfaat istirahat, siswa dapat menceritakan
pengalamannya tentang beristirahat untuk menjaga kesehatan.
7. Dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, siswa
dapat bersyukur kepada Tuhan dan memahami kewajibannya sebagai
makhluk Tuhan, bersikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan
bertanggung jawab.
Karakter siswa yang diharapkan:
 Religius
 Nasionalis
 Mandiri
 Gotong-royong
 Integritas
D. MATERI
1. Teks tentang sebuah permasalahan.
2. Teks tentang kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan
dengan makanan.
3. Manfaat istirahat untuk kesehatan tubuh.
E. PENDEKATAN DAN METODE
Pendekatan
: Scientific
Strategi
: Cooperative Learning
Teknik
: Inside-Outside Circle
Metode
: Permainan, Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi, dan
Ceramah
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Kegiatan
Pendahuluan

Alokasi
Waktu
1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, 15 Menit
menanyakan kabar dan mengecek kehadiran
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Kegiatan Inti

siswa
2. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh
salah seorang siswa. Siswa yang diminta
membaca do’a adalah siswa siswa yang hari
ini datang paling awal.
3. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan
sikap disiplin setiap saat dan menfaatnya bagi
tercapainya cita-cita.
4. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau
lagu nasional lainnya. Guru memberikan
penguatan tentang pentingnya menanamkan
semangat Nasionalisme.
5. Pembiasaan membaca/menulis 15-20 menit
dimulai dengan guru menceritakan tentang
kisah masa kecil salah satu tokoh dunia,
kesehatan, kebersihan, makanan/minuman
sehat, cerita inspirasi atau motivasi . Sebelum
membacakan buku guru menjelaskan tujuan
kegiatan literasi dan mengajak siswa
mendiskusikan
pertanyaan-pertanyaan
berikut:
 Apa yang tergambar pada sampul
buku?
 Apa judul buku?
 Kira-kira ini menceritakan tentang apa?
 Pernahkan kamu membaca judul buku
seperti ini?
6. Guru membuka pembelajaran dengan
memberi
kesempatan
kepada
siswa
menyampaikan
apa yang telah mereka
pelajari sebelumnya. Siswa menyebutkan
cara menjaga tubuh agar tetap sehat.
7. Guru menyampaikan bahwa hari ini mereka
akan belajar tentang makanan dan istirahat
sebagai cara menjaga agar tubuh tetap sehat.
8. Siswa mendapat kesempatan berbagi
pengalaman tentang kebiasaan makan mereka
dan istirahat untuk menjaga kesehatan.
140 Menit
Ayo Mencoba
 Siswa berdiskusi sesuai permasalahan yang
didapat dan menyampaikan hasil diskusinya
di depan kelas. Guru menyampaikan bahwa
siswa akan belajar menyelesaikan masalah.
Ada beberapa masalah yang perlu dicari jalan
keluarnya. siswa dibagi ke dalam 2 kelompok
besar. Setiap kelompok terdiri dari 15 siswa.
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Lalu setiap kelompok mendapat bagian
nomer masalah yang harus dicarikan
solusinya. Beri waktu mereka berdiskusi.
Kemudian setiap kelompok menyampaikan
hasil diskusinya di depan kelas. Ajarkanlah
mereka cara berbicara di depan kelas.
Pertama perkenalkan nama-nama anggota
kelompok, menyampaikan masalah yang
mereka cermati, lalu menyampaikan hasil
diskusi kelompok mereka.Motivasi siswa
agar percaya diri, berbicara jelas dan
terdengar teman sekelasnya, serta santun
menyampaikan pendapat. Sebaiknya setiap
anak mendapat giliran berbicara di depan
kelas untuk dilihat kemampuannya. Setiap
ada kesempatan berbicara, hindari siswa
tertentu saja yang mewakili kelompok. Siswa
yang lain diminta mendengarkan dengan
tertib. Mereka dilatih untuk menghargai
orang lain.
Setelah semua kelompok selesai memberikan
hasil diskusinya guru menyampaikan
penghargaannya atas pendapat-pendapat
mereka. Guru mengingatkan bahwa siswa
perlu memiliki pendapat sendiri tentang
permasalahan yang ada di sekitarnya.

Ayo Mengamati
 Masih berkaitan dengan kegiatan yang baru
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saja dilakukan, siswa mengamati kalimatkalimat yang ada dalam buku. Kalimatkalimat
tersebut
berkaitan
dengan
permasalahan pada kegiatan sebelumnya.
Guru memberi kesempatan kepada siswa
untuk membaca perintah baik-baik. Siswa
mengerjakan tugas sesuai perintah secara
mandiri.
Setelah siswa selesai mengerjakan latihan
pada buku, guru membahasnya bersama-sama
di kelas. Siswa bisa memeriksa hasil
pekerjaannya dan secara jujur menuliskan
berapa jawaban yang benar dan salah.
Kegiatan ini melatih kejujuran siswa.

Ayo Berlatih
 Siswa mengamati gambar dan berpendapat
tentang gambar. Setelah itu, guru mengajak
siswa untuk bermain dengan menggunakan
teknik
inside-outside
circle
untuk
menyampaikan apakah mereka melakukan
hal yang sama dengan Udin di rumahnya.
Apa bedanya dengan yang dilakukan Udin.
Sebelum nya guru menjelaskan apa itu
teknik inside-outside circle. Kesempatan ini
melatih mereka berani berbicara dan
berpendapat serta melatih rasa percaya diri.
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Siswa membaca kalimat pengantar pada
buku, dan dapat mengajukan pertanyaan jika
ada hal yang belum jelas.
Siswa mengamati kalimat demi kalimat yang
berkaitan dengan kewajiban dan hak. Mereka
harus memilah mana yang merupakan hak
dan mana yang merupakan kewajiban.
Setelah mengamati kalimat-kalimat, siswa
memilah dan menyalin kalimat yang
merupakan hak maupun kewajiban pada
tempat yang telah disediakan membaca
aturan keluarga Udin tentang makanan.

Ayo Mencoba
 Setelah mengetahui kewajiban dan hak
berkaitan
dengan
makanan,
siswa
menuliskan cerita tentang pengalaman
mereka dalam melaksanakan kewajiban dan
hak berkaitan dengan makanan di rumah
pada tempat yang telah disediakan.
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Ayo Menulis
 Siswa mengamati teks penjelasan pada
buku. Setelah siswa memahami maksud
teks, siswa menuliskan manfaat istirahat
pada tempat yang telah disediakan.
 Untuk memperkaya pemahaman siswa
tentang manfaat istirahat, siswa dapat
berbagi manfaat istirahat yang telah
ditulisnya kepada teman-teman di kelasnya.
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Ayo Bercerita
 Siswa membaca teks pengantar di buku.
Siswa dapat bertanya kepada guru jika ada
hal yang belum dipahami. Siswa sudah
mengetahui bahwa setiap orang memiliki
hak sekaligus kewajiban beristirahat.
Beberapa siswa mendapat kesempatan
bercerita tentang pengalaman mereka
tentang istirahat di depan kelas. Guru
membimbing siswa untuk bercerita dengan
percaya diri dan suara jelas serta terdengar
teman-temannya. Bercerita di depan kelas
dapat melatih rasa percaya diri siswa. Guru
meminta siswa yang lain mendengarkan
temannya bercerita dengan tertib. Siswa
yang lain berlatih menghargai temannya
yang sedang bercerita.

Kegiatan
Penutup






Kegiatan diakhiri dengan mengulas kembali
apa yang sudah mereka lakukan sejak pagi
dan ditutup dengan bersyukur kepada Tuhan
dan
menyimpulkan
bahwa
Tuhan
mengaruniai makanan dan waktu untuk
beristirahat yang harus digunakan dengan
baik.
Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk
menumbuhkan Nasionalisme, Persatuan,
dan Toleransi.
Salam dan doa penutup dipimpin oleh siswa.
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G. SUMBER, ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN
1. Buku Pedoman Guru Tema 4 Kelas 3 dan Buku Siswa Tema 4 Kelas 3
(Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).
2. Media Ajar Guru Indonesia SD/MI untuk kelas 3
3. Gambar makanan sehat dan tidak sehat
4. Aneka buah dan makanan sehat
5. Buku teks
H. JENIS PENILAIAN
1. Jenis Penilaian
2. Bentuk Instrumen

: Tes Tertulis
: Soal Esai

Mengetahui:

Jambi, 6 November 2019

Guru Kelas III B

Mahasiswa

Balqis Namira, S.Pd

Devi Gusdiana Putri

NIP. -

TPG. 161865

Mengetahui:
Kepala Sekolah SDN 151/IV

Masnah, S.Pd
NIP. 19631003 198310 2 002

203

Lampiran VII : Hasil Instrumen Pengumpulan Data
A. Lembar Pengamatan Keaktifan Belajar Pra Siklus
1. Keaktifan Belajar Siswa Setiap Indikator
Siklus pertemuan ke

: Pra Siklus

Tema

: Benda Di SekitarKu (Tema 3)

Subtema

: Wujud Benda (Subtema 2)

Pembelajaran Ke

:2

Pengamat

: Devi Gusdiana Putri

Hari & Tanggal

: Jum’at, 25 Oktober 2019

Tujuan Observasi

:

1) Untuk mengetahui tingkat awal keaktifan belajar siswa dalam
proses pembelajaran sebelum menggunakan Metode Pembelajaran
Kooperatif Teknik Inside-Outside Circle.
2) Untuk mengetahui apa-apa saja yang menghambat keaktifan belajar
dalam proses pembelajaran.
3) Untuk mengetahui dampak menggunakan Metode Pembelajaran
Kooperatif Teknik Inside-Outside Circle terhadap keaktifan belajar
siswa.
Petunjuk Pengisian

:

Skor 1 : Kurang aktif
Skor 2 : Cukup aktif
Skor 3 : Aktif
Skor 4 : Sangat aktif
Dengan aspek yang diamati :
1. Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2. Interaksi siswa dengan guru
3. Kerjasama kelompok
4. Keaktifan siswa dalam kelompok
5. Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
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No

Persentase

Kategori

53,66%

Sedang

2.

Indikator
Antusias siswa dalam
mengikuti
pembelajaran
Interaksi
Siswa
dengan Guru

50,62%

Sedang

3.

Kerjasama Kelompok

47,29%

Rendah

4.

Keaktifan
Siswa
dalam Kelompok

45%

Rendah

44,16%

Rendah

48,14%

Rendah

1.

5.

Partisipasi
Siswa
Menyimpulkan Hasil
Pembahasan
Rata-rata

Keterangan :
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Jambi, 25 Oktober 2019
Observer

Peneliti/ Guru Kelas III B

Devi Gusdiana Putri

Balqis Namira, S.Pd
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2. Keaktifan Belajar Siswa Pra Siklus
Siklus pertemuan ke

: Pra Siklus

Tema

: Benda Di SekitarKu (Tema 3)

Subtema

: Wujud Benda (Subtema 2)

Pembelajaran Ke

:2

Pengamat

: Devi Gusdiana Putri

Hari & Tanggal

: Jum’at, 25 Oktober 2019

Tujuan Observasi

:

1) Untuk mengetahui tingkat awal keaktifan belajar siswa dalam
proses pembelajaran sebelum menggunakan Metode Pembelajaran
Kooperatif Teknik Inside-Outside Circle.
2) Untuk mengetahui apa-apa saja yang menghambat keaktifan belajar
dalam proses pembelajaran.
3) Untuk mengetahui dampak menggunakan Metode Pembelajaran
Kooperatif Teknik Inside-Outside Circle terhadap keaktifan belajar
siswa.
Petunjuk Pengisian

:

Skor 1 : Kurang aktif
Skor 2 : Cukup aktif
Skor 3 : Aktif
Skor 4 : Sangat aktif
Dengan aspek yang diamati :
1. Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2. Interaksi siswa dengan guru
3. Kerjasama kelompok
4. Keaktifan siswa dalam kelompok
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5. Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan

P=

(Rendah)

Keterangan :
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
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3. Keaktifan Belajar Siswa maupun Indikator Siklus I
a. Keaktifan Belajar Siswa Setiap Indikator
Pertemuan I
Siklus pertemuan ke : Siklus I pertemuan I
Tema

: Benda Di SekitarKu (Tema 3)

Subtema

: Wujud Benda (Subtema 2)

Pembelajaran Ke

:4

Pengamat

: Devi Gusdiana Putri

Hari & Tanggal

: Selasa, 29 Oktober 2019

Tujuan Observasi

:

1) Untuk mengetahui tingkat awal keaktifan belajar siswa dalam
proses

pembelajaran

sebelum

menggunakan

Metode

Pembelajaran Kooperatif Teknik Inside-Outside Circle.
2) Untuk mengetahui apa-apa saja yang menghambat keaktifan
belajar dalam proses pembelajaran.
3) Untuk

mengetahui

Pembelajaran

dampak

Kooperatif

Teknik

menggunakan

Metode

Inside-Outside

terhadap keaktifan belajar siswa.
Petunjuk Pengisian

:

Skor 1 : Kurang aktif
Skor 2 : Cukup aktif
Skor 3 : Aktif
Skor 4 : Sangat aktif
Dengan aspek yang diamati :
1. Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2. Interaksi siswa dengan guru
3. Kerjasama kelompok
4. Keaktifan siswa dalam kelompok
5. Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
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Circle

No
1.

Indikator
Persentase
Antusias
siswa
dalam
69,16%
mengikuti pembelajaran

2.

Interaksi
Guru

3.

Siswa

dengan

Kerjasama Kelompok

4.

Keaktifan
Kelompok

Siswa

5.

Partisipasi
Menyimpulkan
Pembahasan

dalam
Siswa
Hasil

Rata-rata Keseluruhan

Kategori
Sedang

68,12%

Sedang

66,66%

Sedang

65,00%

Sedang

63,33%

Sedang

66,45%

Sedang

Keterangan :
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Jambi, 29 Oktober 2019
Observer

Peneliti/ Guru Kelas III B

Devi Gusdiana Putri

Balqis Namira, S.Pd
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b. Keaktifan Belajar Siswa
Siklus pertemuan ke : Siklus I pertemuan I
Tema

: Benda Di SekitarKu (Tema 3)

Subtema

: Wujud Benda (Subtema 2)

Pembelajaran Ke

:4

Pengamat

: Devi Gusdiana Putri

Hari & Tanggal

: Selasa, 29 Oktober 2019

Tujuan Observasi

:

1) Untuk mengetahui tingkat awal keaktifan belajar siswa dalam
proses

pembelajaran

sebelum

menggunakan

Metode

Pembelajaran Kooperatif Teknik Inside-Outside Circle.
2) Untuk mengetahui apa-apa saja yang menghambat keaktifan
belajar dalam proses pembelajaran.
3) Untuk

mengetahui

Pembelajaran

dampak

Kooperatif

Teknik

menggunakan

Metode

Inside-Outside

terhadap keaktifan belajar siswa.
Petunjuk Pengisian

:

Skor 1 : Kurang aktif
Skor 2 : Cukup aktif
Skor 3 : Aktif
Skor 4 : Sangat aktif
Dengan aspek yang diamati :
1. Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran.
2. Interaksi siswa dengan guru.
3. Kerjasama kelompok.
4. Keaktifan siswa dalam kelompok
5. Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
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Circle

P=
Keterangan:
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Jambi, 29 Oktober 2019
Observer

Peneliti/ Guru Kelas III B

Devi Gusdiana Putri

Balqis Namira, S.Pd
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Pertemuan II
a. Keaktifan Belajar Siswa setiap Indikator
Siklus pertemuan ke : Siklus I pertemuan II
Tema

: Benda Di SekitarKu (Tema 3)

Subtema

: Wujud Benda (Subtema 2)

Pembelajaran Ke

:5

Pengamat

: Devi Gusdiana Putri

Hari & Tanggal

: Rabu, 30 Oktober 2019

Tujuan Observasi

:

1) Untuk mengetahui tingkat awal keaktifan belajar siswa dalam
proses

pembelajaran

sebelum

menggunakan

Metode

Pembelajaran Kooperatif Teknik Inside-Outside Circle.
2) Untuk mengetahui apa-apa saja yang menghambat keaktifan
belajar dalam proses pembelajaran.
3) Untuk

mengetahui

Pembelajaran

dampak

Kooperatif

Teknik

menggunakan

Metode

Inside-Outside

terhadap keaktifan belajar siswa.
Petunjuk Pengisian

:

Skor 1 : Kurang aktif
Skor 2 : Cukup aktif
Skor 3 : Aktif
Skor 4 : Sangat aktif
Dengan aspek yang diamati :
1. Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2. Interaksi siswa dengan guru
3. Kerjasama kelompok
4. Keaktifan siswa dalam kelompok
5. Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
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Circle

No
1.

2.
3.

Indikator
Antusias siswa dalam
mengikuti
pembelajaran
Interaksi
dengan Guru

Siswa

Kerjasama Kelompok

Rata-rata

Kategori

84,16%

Tinggi

84,16%

Tinggi

81,66%

Tinggi

4.

Keaktifan
Siswa
dalam Kelompok

75,00%

Sedang

5.

Partisipasi
Siswa
Menyimpulkan Hasil
Pembahasan

75,00%

Sedang

79,99%

Tinggi

Rata-rata Keseluruhan

Keterangan :
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Jambi, 30 Oktober 2019
Observer

Peneliti/ Guru Kelas III B

Devi Gusdiana Putri

Balqis Namira, S.Pd
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b. Keaktifan Belajar Siswa
Siklus pertemuan ke : Siklus I pertemuan II
Tema

: Benda Di SekitarKu (Tema 3)

Subtema

: Wujud Benda (Subtema 2)

Pembelajaran Ke

:5

Pengamat

: Devi Gusdiana Putri

Hari & Tanggal

: Rabu, 30 Oktober 2019

Tujuan Observasi

:

1) Untuk mengetahui tingkat awal keaktifan belajar siswa dalam
proses

pembelajaran

sebelum

menggunakan

Metode

Pembelajaran Kooperatif Teknik Inside-Outside Circle.
2) Untuk mengetahui apa-apa saja yang menghambat keaktifan
belajar dalam proses pembelajaran.
3) Untuk

mengetahui

Pembelajaran

dampak

Kooperatif

Teknik

menggunakan

Metode

Inside-Outside

terhadap keaktifan belajar siswa.
Petunjuk Pengisian

:

Skor 1 : Kurang aktif
Skor 2 : Cukup aktif
Skor 3 : Aktif
Skor 4 : Sangat aktif
Dengan aspek yang diamati :
1. Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2. Interaksi siswa dengan guru
3. Kerjasama kelompok
4. Keaktifan siswa dalam kelompok
5. Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
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Circle

P=
Keterangan :
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Jambi, 30 Oktober 2019
Observer

Peneliti/ Guru Kelas III B

Devi Gusdiana Putri

Balqis Namira, S.Pd
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4. Keaktifan Belajar Siswa maupun Indikator Siklus II
a. Keaktifan Belajar Siswa setiap Indikator
Pertemuan I
Siklus pertemuan ke : Siklus II pertemuan I
Tema

: Benda Di SekitarKu (Tema 3)

Subtema

: Perubahan Wujud Benda (Subtema 3)

Pembelajaran Ke

:3

Pengamat

: Devi Gusdiana Putri

Hari & Tanggal

: Selasa, 05 November 2019

Tujuan Observasi

:

1) Untuk mengetahui tingkat awal keaktifan belajar siswa dalam
proses

pembelajaran

sebelum

menggunakan

Metode

Pembelajaran Kooperatif Teknik Inside-Outside Circle.
2) Untuk mengetahui apa-apa saja yang menghambat keaktifan
belajar dalam proses pembelajaran.
3) Untuk

mengetahui

Pembelajaran

dampak

Kooperatif

Teknik

menggunakan
Inside-Outside

Metode
Circle

terhadap keaktifan belajar siswa.
Petunjuk Pengisian

:

Skor 1 : Kurang aktif
Skor 2 : Cukup aktif
Skor 3 : Aktif
Skor 4 : Sangat aktif
Dengan aspek yang diamati :
1. Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2. Interaksi siswa dengan guru
3. Kerjasama kelompok
4. Keaktifan siswa dalam kelompok
5. Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
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No
1.

Indikator
Antusias
siswa
dalam mengikuti
pembelajaran

Rata-rata

Kategori

89,16%

Tinggi

2.

Interaksi
Siswa
dengan Guru

89,16%

Tinggi

3.

Kerjasama
Kelompok

87,5%

Tinggi

4.

Keaktifan
Siswa
dalam Kelompok

84,16%

Tinggi

5.

Partisipasi Siswa
Menyimpulkan
Hasil Pembahasan

84,16%

Tinggi

86,82%

Tinggi

Rata-rata Keseluruhan

Keterangan :
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Jambi, 05 November 2019
Observer

Peneliti/ Guru Kelas III B

Devi Gusdiana Putri

Balqis Namira, S.Pd
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b. Keaktifan Belajar Siswa
Siklus pertemuan ke : Siklus II pertemuan I
Tema

: Benda Di SekitarKu (Tema 3)

Subtema

: Perubahan Wujud Benda (Subtema 3)

Pembelajaran Ke

:3

Pengamat

: Devi Gusdiana Putri

Hari & Tanggal

: Selasa, 05 November 2019

Tujuan Observasi

:

1) Untuk mengetahui tingkat awal keaktifan belajar siswa dalam
proses

pembelajaran

sebelum

menggunakan

Metode

Pembelajaran Kooperatif Teknik Inside-Outside Circle.
2) Untuk mengetahui apa-apa saja yang menghambat keaktifan
belajar dalam proses pembelajaran.
3) Untuk

mengetahui

Pembelajaran

dampak

Kooperatif

Teknik

menggunakan
Inside-Outside

terhadap keaktifan belajar siswa.
Petunjuk Pengisian

:

Skor 1 : Kurang aktif
Skor 2 : Cukup aktif
Skor 3 : Aktif
Skor 4 : Sangat aktif
Dengan aspek yang diamati :
1. Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2. Interaksi siswa dengan guru
3. Kerjasama kelompok
4. Keaktifan siswa dalam kelompok
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Metode
Circle

5. Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan

P=

(Tinggi)

Keterangan :
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Jambi, 05 November 2019
Observer

Peneliti/ Guru Kelas III B

Devi Gusdiana Putri

Balqis Namira, S.Pd
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Pertemuan II
a. Keaktifan Belajar Siswa setiap Indikator
Siklus pertemuan ke : Siklus II pertemuan II
Tema

: Kewajiban Dan HakKu (Tema 4)

Subtema

: Kewajiban Dan HakKu di Rumah (1)

Pembelajaran Ke

:4

Pengamat

: Devi Gusdiana Putri

Hari & Tanggal

: Rabu, 06 November 2019

Tujuan Observasi

:

1) Untuk mengetahui tingkat awal keaktifan belajar siswa dalam
proses

pembelajaran

sebelum

menggunakan

Metode

Pembelajaran Kooperatif Teknik Inside-Outside Circle.
2) Untuk mengetahui apa-apa saja yang menghambat keaktifan
belajar dalam proses pembelajaran.
3) Untuk

mengetahui

Pembelajaran

dampak

Kooperatif

Teknik

menggunakan

Metode

Inside-Outside

terhadap keaktifan belajar siswa.
Petunjuk Pengisian

:

Skor 1 : Kurang aktif
Skor 2 : Cukup aktif
Skor 3 : Aktif
Skor 4 : Sangat aktif
Dengan aspek yang diamati :
1. Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2. Interaksi siswa dengan guru
3. Kerjasama kelompok
4. Keaktifan siswa dalam kelompok
5. Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan
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Circle

No
1.

Indikator
Antusias
siswa
dalam mengikuti
pembelajaran

Rata-rata

Kategori

93,33%

Tinggi

2.

Interaksi
Siswa
dengan Guru

93,33%

Tinggi

3.

Kerjasama
Kelompok

93,33%

Tinggi

4.

Keaktifan Siswa
dalam Kelompok

90%

Tinggi

5.

Partisipasi Siswa
Menyimpulkan
Hasil Pembahasan

90%

Tinggi

91,99%

Tinggi

Rata-rata Keseluruhan

Keterangan :
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Jambi, 06 November 2019
Observer

Peneliti/ Guru Kelas III B

Devi Gusdiana Putri

Balqis Namira, S.Pd
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b. Keaktifan Belajar Siswa
Siklus pertemuan ke : Siklus II pertemuan II
Tema

: Kewajiban Dan HakKu (Tema 4)

Subtema

: Kewajiban Dan HakKu di Rumah (1)

Pembelajaran Ke

:4

Pengamat

: Devi Gusdiana Putri

Hari & Tanggal

: Rabu, 06 November 2019

Tujuan Observasi

:

1) Untuk mengetahui tingkat awal keaktifan belajar siswa dalam
proses

pembelajaran

sebelum

menggunakan

Metode

Pembelajaran Kooperatif Teknik Inside-Outside Circle.
2) Untuk mengetahui apa-apa saja yang menghambat keaktifan
belajar dalam proses pembelajaran.
3) Untuk

mengetahui

Pembelajaran

dampak

Kooperatif

Teknik

menggunakan
Inside-Outside

terhadap keaktifan belajar siswa.
Petunjuk Pengisian

:

Skor 1 : Kurang aktif
Skor 2 : Cukup aktif
Skor 3 : Aktif
Skor 4 : Sangat aktif
Dengan aspek yang diamati :
1. Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
2. Interaksi siswa dengan guru
3. Kerjasama kelompok
4. Keaktifan siswa dalam kelompok
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Metode
Circle

5. Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembahasan

P=
Keterangan :
1% - 25% : Sangat Rendah
26% - 50% : Rendah
51% - 75% : Sedang
76% - 100% : Tinggi
Jambi, 06 November 2019
Observer

Peneliti/ Guru Kelas III B

Devi Gusdiana Putri

Balqis Namira, S.Pd
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B. Angket Siswa
1. Siklus pertemuan ke

: Pra Siklus

Hari & Tanggal

: Jum’at, 25 Oktober 2019

Tujuan Observasi

:

1) Untuk mengetahui tingkat awal keaktifan belajar siswa dalam
proses pembelajaran sebelum menggunakan Metode Pembelajaran
Kooperatif Teknik Inside-Outside Circle.
2) Untuk mengetahui apa-apa saja yang menghambat keaktifan belajar
dalam proses pembelajaran.
3) Untuk mengetahui dampak menggunakan Metode Pembelajaran
Kooperatif Teknik Inside-Outside Circle terhadap keaktifan belajar
siswa.
Petunjuk Pengisian

:

Selalu

:4

Sering

:3

Jarang

:2

Tidak Pernah

:1

Berilah tanda ceklis (√) pada kolom jawaban yang tersedia sesuai
dengan pengamatanmu. Pilihlah jawaban terdiri dari Selalu (Sl), sering
(Sr), jarang (J), dan tidak pernah (TP).
No.
Pernyataan
1. Siswa memperhatikan penjelasan guru
2. Siswa tidak mengerjakan pekerjaan lain
3. Siswa spontan bekerja apabila diberi
tugas
4. Siswa tidak terpengaruh situasi di luar
kelas
5. Siswa membaca buku tematik
6. Siswa bertanya kepada guru
7. Siswa menjawab pertanyaan guru
8. Siswa memanfaatkan guru sebagai
narasumber
9. Siswa memanfaatkan guru sebagai
fasilitator
10. Siswa membantu teman dalam kelompok
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Sl

Sr

J

TP
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

yang menjumpai masalah
Siswa meminta bantuan kepada teman
jika mengalami masalah
Siswa
mencocokkan
jawaban/konsepsinya
dalam
satu
kelompok
Adanya
pembagian
tugas
dalam
kelompok
Siswa mengemukakan pendapatnya
Siswa menanggapi pertanyaan/pendapat
teman sejawat
Siswa mengerjakan tugas kelompok
Siswa
menjelaskan
pendapat/pekerjaannya
Siswa mengacungkan tengan untuk ikut
menyimpulkan
Siswa merespon pertanyaan/simpulan
teman
Siswa menghargai pendapat temannya

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Jambi, 25 Oktober 2019
Observer

Nama Siswa

Devi Gusdiana Putri

Renaldo Al-Habsyi
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2. Siklus pertemuan ke

: Siklus I pertemuan I

Hari & Tanggal

: Selasa, 29 Oktober 2019

Tujuan Observasi

:

1) Untuk mengetahui tingkat awal keaktifan belajar siswa dalam
proses pembelajaran sebelum menggunakan Metode Pembelajaran
Kooperatif Teknik Inside-Outside Circle.
2) Untuk mengetahui apa-apa saja yang menghambat keaktifan belajar
dalam proses pembelajaran.
3) Untuk mengetahui dampak menggunakan Metode Pembelajaran
Kooperatif Teknik Inside-Outside Circle terhadap keaktifan belajar
siswa.
Petunjuk Pengisian

:

Selalu

:4

Sering

:3

Jarang

:2

Tidak Pernah

:1

Berilah tanda ceklis (√) pada kolom jawaban yang tersedia sesuai
dengan pengamatanmu. Pilihlah jawaban terdiri dari Selalu (Sl), sering
(Sr), jarang (J), dan tidak pernah (TP).
No.
Pernyataan
1. Siswa memperhatikan penjelasan guru
2. Siswa tidak mengerjakan pekerjaan lain
3. Siswa spontan bekerja apabila diberi
tugas
4. Siswa tidak terpengaruh situasi di luar
kelas
5. Siswa membaca buku tematik
6. Siswa bertanya kepada guru
7. Siswa menjawab pertanyaan guru
8. Siswa memanfaatkan guru sebagai
narasumber
9. Siswa memanfaatkan guru sebagai
fasilitator
10. Siswa membantu teman dalam kelompok
yang menjumpai masalah
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Sl

Sr
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

J

TP

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Siswa meminta bantuan kepada teman
jika mengalami masalah
Siswa
mencocokkan
jawaban/konsepsinya
dalam
satu
kelompok
Adanya
pembagian
tugas
dalam
kelompok
Siswa mengemukakan pendapatnya
Siswa menanggapi pertanyaan/pendapat
teman sejawat
Siswa mengerjakan tugas kelompok
Siswa
menjelaskan
pendapat/pekerjaannya
Siswa mengacungkan tengan untuk ikut
menyimpulkan
Siswa merespon pertanyaan/simpulan
teman
Siswa menghargai pendapat temannya

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Jambi, 29 Oktober 2019
Observer

Nama Siswa

Devi Gusdiana Putri

Renaldo Al-Habsyi
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3. Siklus pertemuan ke

: Siklus I pertemuan II

Hari & Tanggal

: Selasa, 30 Oktober 2019

Tujuan Observasi

:

1) Untuk mengetahui tingkat awal keaktifan belajar siswa dalam
proses pembelajaran sebelum menggunakan Metode Pembelajaran
Kooperatif Teknik Inside-Outside Circle.
2) Untuk mengetahui apa-apa saja yang menghambat keaktifan belajar
dalam proses pembelajaran.
3) Untuk mengetahui dampak menggunakan Metode Pembelajaran
Kooperatif Teknik Inside-Outside Circle terhadap keaktifan belajar
siswa.
Petunjuk Pengisian

:

Selalu

:4

Sering

:3

Jarang

:2

Tidak Pernah

:1

Berilah tanda ceklis (√) pada kolom jawaban yang tersedia sesuai
dengan pengamatanmu. Pilihlah jawaban terdiri dari Selalu (Sl), sering
(Sr), jarang (J), dan tidak pernah (TP).
No.
Pernyataan
1. Siswa memperhatikan penjelasan guru
2. Siswa tidak mengerjakan pekerjaan lain
3. Siswa spontan bekerja apabila diberi
tugas
4. Siswa tidak terpengaruh situasi di luar
kelas
5. Siswa membaca buku tematik
6. Siswa bertanya kepada guru
7. Siswa menjawab pertanyaan guru
8. Siswa memanfaatkan guru sebagai
narasumber
9. Siswa memanfaatkan guru sebagai
fasilitator
10. Siswa membantu teman dalam kelompok
yang menjumpai masalah
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Sl
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Sr

J

TP

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Siswa meminta bantuan kepada teman
jika mengalami masalah
Siswa
mencocokkan
jawaban/konsepsinya
dalam
satu
kelompok
Adanya
pembagian
tugas
dalam
kelompok
Siswa mengemukakan pendapatnya
Siswa menanggapi pertanyaan/pendapat
teman sejawat
Siswa mengerjakan tugas kelompok
Siswa
menjelaskan
pendapat/pekerjaannya
Siswa mengacungkan tengan untuk ikut
menyimpulkan
Siswa merespon pertanyaan/simpulan
teman
Siswa menghargai pendapat temannya

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Jambi, 30 Oktober 2019
Observer

Nama Siswa

Devi Gusdiana Putri

Renaldo Al-Habsyi
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4. Siklus pertemuan ke

: Siklus II pertemuan I

Hari & Tanggal

: Selasa, 05 November 2019

Tujuan Observasi

:

1) Untuk mengetahui tingkat awal keaktifan belajar siswa dalam
proses pembelajaran sebelum menggunakan Metode Pembelajaran
Kooperatif Teknik Inside-Outside Circle.
2) Untuk mengetahui apa-apa saja yang menghambat keaktifan belajar
dalam proses pembelajaran.
3) Untuk mengetahui dampak menggunakan Metode Pembelajaran
Kooperatif Teknik Inside-Outside Circle terhadap keaktifan belajar
siswa.
Petunjuk Pengisian

:

Selalu

:4

Sering

:3

Jarang

:2

Tidak Pernah

:1

Berilah tanda ceklis (√) pada kolom jawaban yang tersedia sesuai
dengan pengamatanmu. Pilihlah jawaban terdiri dari (Sl), sering (Sr),
jarang (J), dan tidak pernah (TP).
No.
Pernyataan
1. Siswa memperhatikan penjelasan guru
2. Siswa tidak mengerjakan pekerjaan lain
3. Siswa spontan bekerja apabila diberi
tugas
4. Siswa tidak terpengaruh situasi di luar
kelas
5. Siswa membaca buku tematik
6. Siswa bertanya kepada guru
7. Siswa menjawab pertanyaan guru
8. Siswa memanfaatkan guru sebagai
narasumber
9. Siswa memanfaatkan guru sebagai
fasilitator
10. Siswa membantu teman dalam kelompok
yang menjumpai masalah
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Sl
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Sr

J

TP

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Siswa meminta bantuan kepada teman
jika mengalami masalah
Siswa
mencocokkan
jawaban/konsepsinya
dalam
satu
kelompok
Adanya
pembagian
tugas
dalam
kelompok
Siswa mengemukakan pendapatnya
Siswa menanggapi pertanyaan/pendapat
teman sejawat
Siswa mengerjakan tugas kelompok
Siswa
menjelaskan
pendapat/pekerjaannya
Siswa mengacungkan tengan untuk ikut
menyimpulkan
Siswa merespon pertanyaan/simpulan
teman
Siswa menghargai pendapat temannya

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Jambi, 05 November 2019
Observer

Nama Siswa

Devi Gusdiana Putri

Nur Ilmi
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5. Siklus pertemuan ke

: Siklus II pertemuan II

Hari & Tanggal

: Rabu, 06 November 2019

Tujuan Observasi

:

1) Untuk mengetahui tingkat awal keaktifan belajar siswa dalam
proses pembelajaran sebelum menggunakan Metode Pembelajaran
Kooperatif Teknik Inside-Outside Circle.
2) Untuk mengetahui apa-apa saja yang menghambat keaktifan belajar
dalam proses pembelajaran.
3) Untuk mengetahui dampak menggunakan Metode Pembelajaran
Kooperatif Teknik Inside-Outside Circle terhadap keaktifan belajar
siswa.
Petunjuk Pengisian

:

Selalu

:4

Sering

:3

Jarang

:2

Tidak Pernah

:1

Berilah tanda ceklis (√) pada kolom jawaban yang tersedia sesuai
dengan pengamatanmu. Pilihlah jawaban terdiri dari Selalu (Sl), sering
(Sr), jarang (J), dan tidak pernah (TP).
No.
Pernyataan
1. Siswa memperhatikan penjelasan guru
2. Siswa tidak mengerjakan pekerjaan lain
3. Siswa spontan bekerja apabila diberi
tugas
4. Siswa tidak terpengaruh situasi di luar
kelas
5. Siswa membaca buku tematik
6. Siswa bertanya kepada guru
7. Siswa menjawab pertanyaan guru
8. Siswa memanfaatkan guru sebagai
narasumber
9. Siswa memanfaatkan guru sebagai
fasilitator
10. Siswa membantu teman dalam kelompok
yang menjumpai masalah

232

Sl
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Sr

J

TP

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Siswa meminta bantuan kepada teman
jika mengalami masalah
Siswa
mencocokkan
jawaban/konsepsinya
dalam
satu
kelompok
Adanya
pembagian
tugas
dalam
kelompok
Siswa mengemukakan pendapatnya
Siswa menanggapi pertanyaan/pendapat
teman sejawat
Siswa mengerjakan tugas kelompok
Siswa
menjelaskan
pendapat/pekerjaannya
Siswa mengacungkan tengan untuk ikut
menyimpulkan
Siswa merespon pertanyaan/simpulan
teman
Siswa menghargai pendapat temannya

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Jambi, 06 November 2019
Observer

Nama Siswa

Devi Gusdiana Putri

Nur Ilmi
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C. Lembar Observasi Aktivitas Guru Mengajar
1. Siklus pertemuan ke

: Siklus I pertemuan I

Nama Guru

: Balqis Namira, S.Pd

Tema

: Benda Di SekitarKu (Tema 3)

Subtema

: Wujud Benda (Subtema 2)

Pembelajaran Ke

:4

Hari & Tanggal

: Selasa, 29 Oktober 2019

Petunjuk pengisian

:

Berilah tanda ceklis (√) pada kolom skor sesuai pengamatan anda
Skor 4 : Sangat baik
Skor 3 : Baik
Skor 2 : Cukup baik
Skor 1 : Kurang baik
No

Fase

Aspek yang dinilai
a. Guru memasuki kelas
tepat waktu
b. Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran

1

2

Orientasi siswa
kepada masalah

Menanya,
memunculkan
permasalahan

c. Guru memotivasi siswa
agar terlibat dalam kegiatan
pemecahan masalah yang
dipilih
d. Guru mendorong siswa
untuk melakukan kegiatan
pengamatan
terhadap
fenomena yang terkait
dengan KD yang akan
dikembangkan
a. Guru membantu siswa
untuk mendefinisikan tugas
belajar yang berhubungan
dengan masalah
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1

Skor
2
3

4
√

√

√

√

√

3

4

5

b. Guru mendorong siswa
untuk merumuskan suatu
masalah terkait dengan
fenomena yang diamatinya
masalah itu dirumuskan
berupa pertanyaan yang
bersifat problematis
a. Guru mendorong siswa
untuk
mengumpulkan
informasi yang relevan
Menalarkan dan
mengumpulkan
b. Guru membimbing siswa
data
menerapkan teknik InsideOutside
Circle
untuk
berbagi informasi
a. Guru meminta siswa
untuk melakukan analisis
data dan merumuskan
Mengasosiasikan jawaban terkait dengan
yang
mereka
dan merumuskan masalah
ajukan sebelumnya
jawaban
b. Guru membantu siswa
dalam
merumuskan
jawaban
a. Guru memfasilitasi siswa
untuk
mempersentasikan
informasi
yang
telah
didapatkan
Mengomunikasikan b. Guru membantu siswa
melakukan refleksi atau
evaluasi terhadap proses
pemecahan masalah yang
dilakukan
Jumlah
Rata-rata %

√

√

√

√
√

√

√
36
75%

Jambi, 29 Oktober 2019
Nama Observer

Devi Gusdiana Putri
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2. Siklus pertemuan ke

: Siklus I pertemuan II

Nama Guru

: Balqis Namira, S.Pd

Tema

: Benda Di SekitarKu (Tema 3)

Subtema

: Wujud Benda (Subtema 2)

Pembelajaran Ke

:5

Hari & Tanggal

: Rabu, 30 Oktober 2019

Petunjuk pengisian

:

Berilah tanda ceklis (√) pada kolom skor sesuai pengamatan anda
Skor 4 : Sangat baik
Skor 3 : Baik
Skor 2 : Cukup baik
Skor 1 : Kurang baik
No

Fase

Aspek yang dinilai
a. Guru memasuki kelas
tepat waktu
b. Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran

1

2

Orientasi siswa
kepada masalah

Menanya,
memunculkan
permasalahan

c. Guru memotivasi siswa
agar terlibat dalam kegiatan
pemecahan masalah yang
dipilih
d. Guru mendorong siswa
untuk melakukan kegiatan
pengamatan
terhadap
fenomena yang terkait
dengan KD yang akan
dikembangkan
a. Guru membantu siswa
untuk mendefinisikan tugas
belajar yang berhubungan
dengan masalah

236

1

Skor
2
3

4
√

√

√

√

√

3

4

5

b. Guru mendorong siswa
untuk merumuskan suatu
masalah terkait dengan
fenomena yang diamatinya
masalah itu dirumuskan
berupa pertanyaan yang
bersifat problematis
a. Guru mendorong siswa
untuk
mengumpulkan
informasi yang relevan
Menalarkan dan
mengumpulkan
b. Guru membimbing siswa
data
menerapkan teknik InsideOutside
Circle
untuk
berbagi informasi
a. Guru meminta siswa
untuk melakukan analisis
data dan merumuskan
Mengasosiasikan jawaban terkait dengan
yang
mereka
dan merumuskan masalah
ajukan sebelumnya
jawaban
b. Guru membantu siswa
dalam
merumuskan
jawaban
a. Guru memfasilitasi siswa
untuk
mempersentasikan
informasi
yang
telah
didapatkan
Mengomunikasikan b. Guru membantu siswa
melakukan refleksi atau
evaluasi terhadap proses
pemecahan masalah yang
dilakukan
Jumlah
Rata-rata %

√

√

√

√
√

√

√
46
95%

Jambi, 30 Oktober 2019
Nama Observer

Devi Gusdiana Putri
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3. Siklus pertemuan ke

: Siklus II pertemuan I

Nama Guru

: Balqis Namira, S.Pd

Tema

: Benda Di SekitarKu (Tema 3)

Subtema

: Perubahan Wujud Benda (Subtema 3)

Pembelajaran Ke

:3

Hari & Tanggal

: Selasa, 05 November 2019

Petunjuk pengisian

:

Berilah tanda ceklis (√) pada kolom skor sesuai pengamatan anda
Skor 4 : Sangat baik
Skor 3 : Baik
Skor 2 : Cukup baik
Skor 1 : Kurang baik
No

Fase

Aspek yang dinilai
a. Guru memasuki kelas
tepat waktu
b. Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran

1

2

Orientasi siswa
kepada masalah

Menanya,
memunculkan
permasalahan

c. Guru memotivasi siswa
agar terlibat dalam kegiatan
pemecahan masalah yang
dipilih
d. Guru mendorong siswa
untuk melakukan kegiatan
pengamatan
terhadap
fenomena yang terkait
dengan KD yang akan
dikembangkan
a. Guru membantu siswa
untuk mendefinisikan tugas
belajar yang berhubungan
dengan masalah
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1

Skor
2
3

4
√

√

√

√

√

3

4

5

b. Guru mendorong siswa
untuk merumuskan suatu
masalah terkait dengan
fenomena yang diamatinya
masalah itu dirumuskan
berupa pertanyaan yang
bersifat problematis
a. Guru mendorong siswa
untuk
mengumpulkan
informasi yang relevan
Menalarkan dan
mengumpulkan
b. Guru membimbing siswa
data
menerapkan teknik InsideOutside
Circle
untuk
berbagi informasi
a. Guru meminta siswa
untuk melakukan analisis
data dan merumuskan
Mengasosiasikan jawaban terkait dengan
yang
mereka
dan merumuskan masalah
ajukan sebelumnya
jawaban
b. Guru membantu siswa
dalam
merumuskan
jawaban
a. Guru memfasilitasi siswa
untuk
mempersentasikan
informasi
yang
telah
didapatkan
Mengomunikasikan b. Guru membantu siswa
melakukan refleksi atau
evaluasi terhadap proses
pemecahan masalah yang
dilakukan
Jumlah
45
Rata-rata %
93,75%

√

√

√

√
√

√

√

Jambi, 05 November 2019
Nama Observer

Devi Gusdiana Putri
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4. Siklus pertemuan ke

: Siklus II pertemuan II

Nama Guru

: Balqis Namira, S.Pd

Tema

: Kewajiban Dan HakKu (Tema 4)

Subtema

: Kewajiban Dan HakKu di Rumah (1)

Pembelajaran Ke

:4

Hari & Tanggal

: Rabu, 06 November 2019

Petunjuk pengisian

:

Berilah tanda ceklis (√) pada kolom skor sesuai pengamatan anda
Skor 4 : Sangat baik
Skor 3 : Baik
Skor 2 : Cukup baik
Skor 1 : Kurang baik
No

1

2

Fase

Orientasi siswa
kepada masalah

Menanya,
memunculkan
permasalahan

Aspek yang dinilai
a. Guru memasuki kelas
tepat waktu
b. Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran
c. Guru memotivasi siswa
agar terlibat dalam kegiatan
pemecahan masalah yang
dipilih
d. Guru mendorong siswa
untuk melakukan kegiatan
pengamatan
terhadap
fenomena yang terkait
dengan KD yang akan
dikembangkan
a. Guru membantu siswa
untuk mendefinisikan tugas
belajar yang berhubungan
dengan masalah
b. Guru mendorong siswa
untuk merumuskan suatu
masalah terkait dengan
fenomena yang diamatinya
masalah itu dirumuskan
berupa pertanyaan yang
bersifat problematis
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1

Skor
2
3

4
√
√

√

√

√

√

3

4

5

a. Guru mendorong siswa
untuk
mengumpulkan
informasi yang relevan
Menalarkan dan
mengumpulkan
b. Guru membimbing siswa
data
menerapkan teknik InsideOutside
Circle
untuk
berbagi informasi
a. Guru meminta siswa
untuk melakukan analisis
data dan merumuskan
Mengasosiasikan jawaban terkait dengan
yang
mereka
dan merumuskan masalah
ajukan
sebelumnya
jawaban
b. Guru membantu siswa
dalam
merumuskan
jawaban
a. Guru memfasilitasi siswa
untuk
mempersentasikan
informasi
yang
telah
didapatkan
Mengomunikasikan b. Guru membantu siswa
melakukan refleksi atau
evaluasi terhadap proses
pemecahan masalah yang
dilakukan
Jumlah
48
Rata-rata %
100%

√

√

√
√

√

√

Jambi, 06 November 2019
Nama Observer

Devi Gusdiana Putri
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D. Lembar Observasi Aktivitas Siswa
1. Siklus pertemuan ke
: Siklus I pertemuan I
Tema
: Benda Di SekitarKu (Tema 3)
Subtema
: Wujud Benda (Subtema 2)
Pembelajaran Ke
:4
Hari & Tanggal
: Selasa, 29 Oktober 2019
Petunjuk pengisian
:
Berilah tanda ceklis (√) pada kolom skor sesuai dengan pengamatan
anda
Skor 4 : Sangat baik
Skor 3 : Baik
Skor 2 : Cukup baik
Skor 1 : Kurang baik
No

1

2

Skor

Aktivitas yang diamati

1

Pendahuluan
a. Siswa memasuki kelas tepat
waktu
b. Siswa siap menerima pelajaran
c. Siswa berpartisipasi dalam
menjawab pertanyaan yang telah
mereka pelajari sebelumnya
d. Siswa memperhatikan penjelasan
guru tentang tujuan pembelajaran
Kegiatan Inti
a. Siswa memperhatikan penjelasan
guru saat menjelaskan pembelajaran
b. Siswa berdiskusi secara aktif
c. Siswa mengerjakan tugas yang
diberikan oleh guru
d. Siswa memperhatikan penjelasan
guru tentang teknik Inside-Outside
Circle
e. Siswa menerapkan teknik InsideOutside Circle dan bertukar
informasi tentang apa yang telah
mereka
diskusikan
kemudian
mengemukakan informasi yang
telah didapatkan
f. Siswa bertanya tentang materi
pelajaran yang belum dipahami
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2

3

4

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√

3

g. Siswa memperhatikan penguatan
materi yang diberikan guru
Penutup
a. Siswa dapat menyimpulkan
pelajaran yang telah dipelajari
b. Siswa memperhatikan penjelasan
guru mengenai materi yang akan
dipelajari
pada
pertemuan
selanjutnya
Jumlah
Rata-rata %

√

√

√
39
75%

Jambi, 29 Oktober 2019
Nama Observer

Devi Gusdiana Putri
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2. Siklus pertemuan ke

: Siklus I pertemuan II

Tema

: Benda Di SekitarKu (Tema 3)

Subtema

: Wujud Benda (Subtema 2)

Pembelajaran Ke

:5

Hari & Tanggal

: Rabu, 30 Oktober 2019

Petunjuk pengisian

:

Berilah tanda ceklis (√) pada kolom skor sesuai dengan pengamatan
anda
Skor 4 : Sangat baik
Skor 3 : Baik
Skor 2 : Cukup baik
Skor 1 : Kurang baik
No

1

Skor

Aktivitas yang diamati

1

Pendahuluan
a. Siswa memasuki kelas tepat
waktu
b. Siswa siap menerima pelajaran
c. Siswa berpartisipasi dalam
menjawab pertanyaan yang telah
mereka pelajari sebelumnya
d. Siswa memperhatikan penjelasan
guru tentang tujuan pembelajaran

2

Kegiatan Inti
a. Siswa memperhatikan penjelasan
guru saat menjelaskan pembelajaran
b. Siswa berdiskusi secara aktif
c. Siswa mengerjakan tugas yang
diberikan oleh guru
d. Siswa memperhatikan penjelasan
guru tentang teknik Inside-Outside
Circle
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2

3

4

√
√
√
√

√
√
√
√

e. Siswa menerapkan teknik InsideOutside Circle dan bertukar
informasi tentang apa yang telah
mereka
diskusikan
kemudian
mengemukakan informasi yang
telah didapatkan
f. Siswa bertanya tentang materi
pelajaran yang belum dipahami

√
√

g. Siswa memperhatikan penguatan
materi yang diberikan guru

3

Penutup
a. Siswa dapat menyimpulkan
pelajaran yang telah dipelajari
b. Siswa memperhatikan penjelasan
guru mengenai materi yang akan
dipelajari
pada
pertemuan
selanjutnya
Jumlah
Rata-rata %

√

√

√
51
98%

Jambi, 30 Oktober 2019
Nama Observer

Devi Gusdiana Putri
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3. Siklus pertemuan ke

: Siklus II pertemuan I

Tema

: Benda Di SekitarKu (Tema 3)

Subtema

: Perubahan Wujud Benda (Subtema 3)

Pembelajaran Ke

:3

Hari & Tanggal

: Selasa, 05 November 2019

Petunjuk pengisian

:

Berilah tanda ceklis (√) pada kolom skor sesuai dengan pengamatan
anda
Skor 4 : Sangat baik
Skor 3 : Baik
Skor 2 : Cukup baik
Skor 1 : Kurang baik
No

1

Skor

Aktivitas yang diamati

1

Pendahuluan
a. Siswa memasuki kelas tepat
waktu
b. Siswa siap menerima pelajaran
c. Siswa berpartisipasi dalam
menjawab pertanyaan yang telah
mereka pelajari sebelumnya
d. Siswa memperhatikan penjelasan
guru tentang tujuan pembelajaran

2

Kegiatan Inti
a. Siswa memperhatikan penjelasan
guru saat menjelaskan pembelajaran
b. Siswa berdiskusi secara aktif
c. Siswa mengerjakan tugas yang
diberikan oleh guru
d. Siswa memperhatikan penjelasan
guru tentang teknik Inside-Outside
Circle
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2

3

4

√
√
√
√

√
√
√
√

e. Siswa menerapkan teknik InsideOutside Circle dan bertukar
informasi tentang apa yang telah
mereka
diskusikan
kemudian
mengemukakan informasi yang
telah didapatkan
f. Siswa bertanya tentang materi
pelajaran yang belum dipahami

√
√

g. Siswa memperhatikan penguatan
materi yang diberikan guru

3

Penutup
a. Siswa dapat menyimpulkan
pelajaran yang telah dipelajari
b. Siswa memperhatikan penjelasan
guru mengenai materi yang akan
dipelajari
pada
pertemuan
selanjutnya
Jumlah
Rata-rata %

√

√

√
51
98,07%

Jambi, 05 November 2019
Nama Observer

Devi Gusdiana Putri
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4. Siklus pertemuan ke

: Siklus II pertemuan II

Tema

: Kewajiban Dan HakKu (Tema 4)

Subtema

: Kewajiban Dan HakKu di Rumah (1)

Pembelajaran Ke

:4

Hari & Tanggal

: Rabu, 06 November 2019

Petunjuk pengisian

:

Berilah tanda ceklis (√) pada kolom skor sesuai dengan pengamatan
anda
Skor 4 : Sangat baik
Skor 3 : Baik
Skor 2 : Cukup baik
Skor 1 : Kurang baik
No

1

Skor

Aktivitas yang diamati

1

Pendahuluan
a. Siswa memasuki kelas tepat
waktu
b. Siswa siap menerima pelajaran
c. Siswa berpartisipasi dalam
menjawab pertanyaan yang telah
mereka pelajari sebelumnya
d. Siswa memperhatikan penjelasan
guru tentang tujuan pembelajaran

2

Kegiatan Inti
a. Siswa memperhatikan penjelasan
guru saat menjelaskan pembelajaran
b. Siswa berdiskusi secara aktif
c. Siswa mengerjakan tugas yang
diberikan oleh guru
d. Siswa memperhatikan penjelasan
guru tentang teknik Inside-Outside
Circle
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2

3

4

√
√
√
√

√
√
√
√

e. Siswa menerapkan teknik InsideOutside Circle dan bertukar
informasi tentang apa yang telah
mereka
diskusikan
kemudian
mengemukakan informasi yang
telah didapatkan
f. Siswa bertanya tentang materi
pelajaran yang belum dipahami

√
√

g. Siswa memperhatikan penguatan
materi yang diberikan guru

3

Penutup
a. Siswa dapat menyimpulkan
pelajaran yang telah dipelajari
b. Siswa memperhatikan penjelasan
guru mengenai materi yang akan
dipelajari
pada
pertemuan
selanjutnya
Jumlah
Rata-rata %

√

√

√
52
100%

Jambi, 06 November 2019
Nama Observer

Devi Gusdiana Putri
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E. Wawancara
Narasumber

: Ibu Balqis Namira, S.Pd

Nama Sekolah : SDN 151/IV Kota Jambi

Peneliti : Bagaimana pendapat ibuk tentang Metode Pembelajaran
Kooperatif Teknik Inside – Outside Circle pada Pembelajaran Tematik
dalam meningkatkan keaktifan siswa?
Guru

: Menurut saya Metode Pembelajaran Kooperatif Teknik

Inside – Outside Circle ini sangat bagus dan cocok untuk Pembelajaran
Tematik apalagi dalam keaktifan siswa
Peneliti : Menurut ibuk apakah siswa merespon dengan Teknik Inside –
Outside Circle ini?
Guru

: Sangat merespon karena dengan adanya Teknik Inside –

Outside Circle ini siswa menjadi lebih berani
Peneliti : Menurut ibuk apakah menerapkan Teknik Inside – Outside Circle
ini siswa sudah aktif dalam mengikuti pembelajaran?
Guru

: Sudah mulai aktif dari sebelumnya.

Peneliti : Menurut ibuk, adakah perubahan pada aktifitas siswa sebelum
dan sesudah menggunakan Teknik Inside - Outside Circle ini?
Guru

: Ada perubahannya dari sebelum dan sesudah

menggunakan Teknik ini yang mana masih banyak yang kurang aktif dan
kurang berani, sekarang mereka sudah mulai menunjukkan kemampuannya.
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Narasumber

: Shahib Al Nurahman

Siswa Kelas

: III B

Peneliti : Apa pendapat kamu tentang Teknik Inside – Outside Circle
dalam Pembelajaran Tematik?
Siswa

: Menurut saya, saya jadi lebih berani berbicara di depan

kelas dan berbagi informasi kepada teman-teman
Peneliti : Adakah perbedaan dengan pembelajaran yang dilakukan guru
sebelumnya?
Siswa

: Ada, dulu belajarnya hanya ceramah, tugas dan itu

membuat kami bosan, jenuh dan tidak memperhatikan guru saat
menjelaskan pelajaran
Peneliti : Apakah kamu senang belajar dengan menggunakan Teknik ini?
Siswa

: Senang, karena dengan adanya teknik ini saya jadi lebih

percaya diri dengan kemampuan saya dan dapat berbagi pengetahuan
dengan teman-teman, begitu pun dengan teman-teman saya.
Peneliti :

Dibandingkan

dengan

pembelajaran

sebelumnya

apakah

pembelajaran sekarang lebih menyenangkan?
Siswa

: Sangat menyenangkan, karena tidak membosankan lagi.
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peneliti membantu proses pembentukan kelompok
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Gambar 1.9 Siswa sudah membentuk 2 kelompok besar

Gambar 1.10 Siswa sudah membentuk 2 kelompok besar
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Gambar 1.11 Guru dan peneliti meminta siswa untuk berdiskusi

Gambar 1.12 Siswa mulai berdiskusi dan melakukan percobaan
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Gambar 1.13 Peneliti berkunjung ke kelompok 1

Gambar 1.14 Siswa berdiskusi dan bertanya ada yang belum mengerti
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Gambar 1.15 Guru melakukan kunjungan ke kelompok 2

Gambar 1.16 Guru memeriksa pekerjaan kelompok 2
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Gambar 1.17 Peneliti berkunjung ke kelompok 2

Gambar 1.18 Peneliti menerapkan Teknik Inside – Outside Circle (Kelompok 1
sebagai lingkaran luar)
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Gambar 1.19 Siswa kelompok 2 mulai membentuk lingkaran dalam

Gambar 1.20 Peneliti menjelaskan cara melakukannya dan siswa menerapkannya
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Gambar 1.21 Siswa mulai menerapkan teknik Inside – Outside Circle

Gambar 1.22 Siswa menyampaikan hasil pelajaran yang mereka pelajari
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