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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini 

merupakan tantangan bagi kehidupan manusia. Tantangan tersebut telah masuk 

dalam berbagai aspek kehidupan. Aspek sosial, ekonomi, poilitik, budaya, 

terlebih lagi aspek pendidikan harus mampu menjawab tantangan itu dengan 

menciptakan pendidikan yang berkompeten, bermutu, dan professional.  

 Pendidikan di Indonesia masih belum sepenuhnya mampu menjawab 

tantangan tersebut. Pelaksanaan pendidikan di negara kita selama ini masih 

terasa stagnan dan monoton. Berkaca dari persoalan di atas, pendidikan harus 

dapat diperbaharui dengan mengkombinasikan berbagai pendekatan, model, 

strategi dan metode. Pembelajaran harus lebih variatif dan efektif, sehingga 

kurikulum tidak boleh bersifat statis melainkan harus bersifat dinamis dan up to 

date, artinya kurikulum tersebut dapat menyesuaikan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga penerapan kurikulum akan dapat 

berjalan lebih bermakna. 

Kebermaknaan penerapan kurikulum di sekolah tentunya sangat erat 

kaitannya dengan permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Banyak sekali ditemukan pembelajaran yang kurang 

maksimal dan hasilnya tidak sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal atau 

KKM yang sudah ditetapkan oleh sekolah.  Hal itu disebabkan oleh 

pelaksanaan pembelajaran yang kurang terencana dengan baik, bahkan 
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cenderung monoton dan membosankan, sehingga siswa sebagai obyek tidak 

memiliki semangat dan keinginan untuk menjadi bisa. Pelaksanaan 

pembelajaran di kelas yang monoton, pasif dan tidak menarik tersebut 

mengakibatkan penurunan prestasi belajar siswa kelas IV di SDN Bulukerto 01 

Kota Batu, khususnya pada materi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Struktur dan 

Fungsi Alat Indera Manusia.  

Materi Struktur dan Fungsi Alat Indera Manusia adalah salah satu 

materi bidang kajian Pelajaran IPA yang diajarkan di kelas IV pada semester 

satu. Materi tersebut termuat dalam kurikulum IPA Standar  Kompetensi 1 

yang berbunyi Memahami hubungan antara struktur organ tubuh manusia 

dengan fungsinya, serta pemeliharaannya. Sedangkan Kompetensi Dasarnya 

yaitu Mendeskripsikan hubungan antara struktur panca indra manusia 

dengan fungsinya. Hasil dari pembelajaran materi tersebut, siswa kelas IV 

SDN Bulukerto 01 mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. 

Hal ini dapat diketahui dari ulangan formatif  yang diujikan pada siswa 

kelas IV SDN Bulukerto 01 Kota Batu  tahun 2009/2010 , didapatkan bahwa 

dari 22 siswa yang diujikan rata -rata hanya 30% siswa yang memperoleh hasil 

sesuai dengan KKM sekolah. Lebih banyak siswa yang tidak tuntas dari pada 

yang tuntas. Analisisnya, pada waktu hasil tersebut diperoleh, pembelajaran 

masih bersifat klasikal dan lebih didominasi dengan kegiatan ceramah.   

Pembelajaran waktu itu kurang variatif dan menarik, sehingga memungkinkan 

siswa belajar kurang maksimal. Pengajaran secara klasikal atau pengajaran 

tradisional yang dilakukan kebanyakan guru merupakan  pengajaran yang 

diberikan kepada satu kelas bersama-sama. Sistem pengajaran klasikal 
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umumnya menitikberatkan persamaan dari pada perbedaan diantara siswa-

siswa satu kelas. Proses pelaksanaannya mengakibatkan  siswa cenderung 

bersifat pasif dan kurang kreatif,  sedangkan guru cenderung lebih 

mendominasi kegiatan pembelajaran. 

Berbekal dari permasalahan tersebut, maka prioritas dalam penelitian 

ini adalah meningkatkan prestasi dan aktivitas belajar dengan melakukan 

pengembangan metode pembelajaran yang lebih menarik dan tidak monoton 

di kelas. Pengembangan pembelajaran dalam penelitian ini yang dimaksud 

yaitu menerapkan model inside outside circle atau disingkat IOC. 

Pembelajaran ini merupakan pembelajaran berkelompok yang 

mengkombinasikan antara belajar dan bermain, dimana terdapat dua buah 

lingkaran kecil dan lingkaran besar yang akan saling bertukar informasi. 

Implementasi pembelajaran dengan model  IOC dengan cara siswa 

membentuk lingkaran kecil menghadap keluar dan lingkaran besar 

menghadap kedalam  kemudian masing-masing lingkaran bergeser searah 

jarum jam dan membagi informasi sesuai dengan tugas yang telah diberikan 

oleh guru. Pada pelaksanaannya peneliti berfikir pembelajaran tersebut akan 

lebih menarik, komunikatif, dan aktif. Berdasarkan paparan di atas dan 

sebagai fokus penelitian ini, maka peneliti mengangkat judul :   

Peningkatan Prestasi dan Aktivitas Belajar IPA Materi Struktur dan 

Fungsi Alat Indera Manusia melalui Model Inside-Outside Circle pada 

Siswa Kelas IV SDN Bulukerto 01 Batu. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Peneliti mengkaji dan menganalisis permasalahan yang terjadi dan 

memfokuskan penelitian pada penerapan pendekatan cooperative learning 

dengan model inside-outside circle yang dianggap mampu meningkatkan 

prestasi dan aktivitas belajar siswa kelas IV SDN Bulukerto dalam 

pembelajaran IPA di kelas. Rumusan masalah : 

1.  Bagaimana penerapan model pembelajaran Inside-Outside Circle  dapat 

meningkatkan prestasi belajar IPA materi Struktur dan Fungsi Alat 

indera Manusia pada siswa kelas IV SDN Bulukerto 01 Kota Batu ? 

2.  Bagaimana penerapan model pembelajaran Inside-Outside Circle  dapat 

meningkatkan aktivitas belajar IPA materi Struktur dan Fungsi Alat 

indera Manusia pada siswa kelas IV SDN Bulukerto 01 Kota Batu ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini menitikberatkan pada permasalahan proses mengajar 

dan hasil belajar  yang selama ini diterapkan. Peneliti berupaya menerapkan 

penelitian ini dengan tujuan  sebagai berikut : 

1.3.1 Menerapkan model pembelajaran IOC untuk meningkatkan prestasi 

belajar IPA materi Struktur dan Fungsi Alat Indra Manusia pada siswa 

kelas IV SDN Bulukerto 01 Kota Batu.   

1.3.2 Menerapkan model pembelajaran IOC untuk meningkatkan aktivitas 

belajar IPA materi Struktur dan Fungsi Alat Indra Manusia pada siswa 

kelas IV SDN Bulukerto 01 Kota Batu.   
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1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat atau kontribusi yang dapat diberikan dari penelitian 

ini terinci sebagai berikut  : 

1.4.1 Kontribusi bagi guru 

Hasil penelitian ini agar dapat dipergunakan untuk mengembangkan 

pembelajaran di kelas.  Disamping itu, penelitian juga diharapkan mampu 

menjadi bahan pemikiran dan renungan bagi para guru untuk senantiasa 

mengeksplorasi cara mengajar masing-masing.  Kebanyakan pembelajaran 

para guru lebih bersifat student central atau berpusat pada siswa. Tujuannya 

selanjutnya agar pembelajaran lebih bervariasi, menarik dan menyenangkan. 

 

1.4.2 Kontribusi bagi siswa 

Penerapan model pembelajaran inside-outside circle ini dapat meningkatkan 

kerjasama antar siswa. Pembelajaran inside-outside circle juga tidak 

membosankan, sehingga dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif belajar. 

Implikasinya yaitu pada peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa.  

 

1.4.3 Kontribusi bagi sekolah 

Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu opsi  

dan resensi dalam memecahkan permasalahan belajar mengajar di kelas. 

Khususnya pada pembelajaran IPA di kelas IV. Hasil penelitian ini juga dapat 

dipergunakan sebagai salah satu item pada perbendaharaan model dan metode 

pembelajaran di sekolah yang menjadi sampel dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas. 
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1.4.4  Kontribusi Bagi Peneliti 

Penelitian ini digunakan sebagai persyaratan dalam memenuhi tugas studi. 

Penelitian ini juga digunakan untuk meningkatkan kualitas dan mutu peneliti 

sebagai seorang pendidik agar lebih profesional. Akhirnya dapat 

mengembangkan pemikiran peneliti dalam menghadapi permasalahan– 

permasalahan pembelajaran di dalam kelas.  

 

1.5 Definisi Operasional 

1.5.1 Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah hasil kegiatan belajar siswa dari aspek kognitif  yang 

diwujudkan berupa angka-angka. 

 

1.5.2 Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar adalah keaktifan siswa dalam proses pembelajaran yang 

berupa interaksi, diskusi, dan tanya jawab. 

 

1.5.3 Model Inside Outside Circle 

Model pembelajaran inside-outside circle adalah model pembelajaran 

lingkaran kecil dan lingkaran besar yang saling berhadapan dan berbagi 

informasi satu dengan yang lain. 

   

 


