
 
  

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Melihat pentingnya peran seorang pendidik dalam menjalankan proses 

pendidikan hendaklah seorang pendidik itu dapat mengarahkan segala 

kemampuan dan keterampilannya dalam mengajar secara profesional dan efektif. 

Salah satunya adalah seorang guru mampu untuk memilih model atau metode 

pembelajaran yang bervariasi dan efektif untuk tercapainya tujuan pembelajaran 

yang diinginkan. 

Menurut Sanjaya (2009) beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa 

penggunaan model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan keaktifan dan 

prestasi belajar sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial, 

menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dan orang lain, serta dapat 

meningkatkan harga diri. Selain itu pembelajaran kooperatif dapat merealisasikan 

kebutuhan siswa dalam belajar berfikir, memecahkan masalah, dan 

mengintegrasikan pengetahuan dengan keterampilan. 

Menurut Rachmedita (2014) ada beberapa keuntungan pembelajaran 

Inside Outside Circle (IOC), yaitu: 

a. Mengajarkan siswa lebih percaya kepada guru dan lebih percaya kepada 

kemampuan sendiri untuk berfikir, mencari informasi dari sumber lain, 

dan belajar dari siswa lain. 

b. Membantu siswa menghormati yang pintar dan yang lemah serta 

menerima perbedaan itu. 

c. Mendorong siswa lemah untuk tetap berbuat dan membantu siswa pintar 

mengidentifikasi masalah dalam pemahaman pembelajaran. 
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d. Mendorong siswa mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan 

dengan ide temannya, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan siswa 

menjadi lebih aktif karena terlibat dalam pembelajaran. 

e. Interaksi yang terjadi membantu memotivasi siswa dalam berfikir. (h,13) 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 3 September  2019. di kelas XI IPS 

SMAN 1 Tiworo Tengah menunjukan bahwa guru dalam menjalankan tugasnya sebagai 

seorang guru sudah baik, hanya saja masih ada siswa yang kurang aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Siswa lebih banyak menunggu sajian guru dari pada 

mencari dan menemukan sendiri pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan 

sehingga siswa kurang mendapatkan pengalaman belajarnya. Apabila siswa dapat 

berpartisipasi dalam proses pembelajaran, tidak hanya aspek kognitifnya saja yang 

diperoleh, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Sikap pasif siswa dalam proses 

pembelajaran mengakibatkan sebagian besar siswa tidak berani untuk bertanya 

mengenai materi yang kuranng dipahami, malu-malu untuk mempersentasikan hasil 

diskusinya, diam ketika diminta untuk bertanya atau menjawab, hal ini mengakibatkan 

menurunnya keaktifan siswa yang dapat menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. 

Sebagaimana data yang ditemukan bahwa nilai ulangan harian PAI siswa/siswi 

kelas XI IPS SMAN 1 Tiworo Tengah, pada semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 

cukup rendah, hanya mencapai nilai ketuntasan 39,13% dari jumlah siswa sebanyak  23 

orang. Hal ini menunjukkan belum tercapainnya nilai KKM yang telah ditetapkan yaitu 

mencapai nilai ≥75. Dimana siswa yang memperoleh nilai standar KKM sebanyak 9 

siswa sedangkan yang belum memperoleh nilai standar KKM atau tidak tuntas sebanyak 

14 siswa. Data diperoleh dari ibu Siti Julaekah, yang merupakan guru mata pelajaran 

PAI di SMAN 1 Tiworo Tengah.
 
(Siti Julaekah, guru PAI, SMAN 1 Tiworo Tengah, 3-

13 September, 2019 “Observasi oleh Penulis”) 
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Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perlu dilakukan perbaikan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Yaitu dengan 

menerapkan pembelajaran kooperatif. Karena menurut (Suprijono, 2012) model 

pembelajaran kooperatif telah menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi kejenuhan 

siswa didalam kelas, lebih mengutamakan keaktifan siswa dan memberi mereka 

kesempatan untuk mengembangkan potensinya secara maksimal. 

Salah satu model yang digunakan dalam proses pembelajaran, termasuk 

pembelajaran PAI untuk siswa adalah model pembelajaran Cooperative tipe Inside 

Outside Circle model ini mampu membuat siswa berperan aktif dalam proses 

pembelajaran dan mengembangkan potensi dirinya (Yusuf, 2013). Selain itu, model 

Inside Outside Circle ini dapat memudahkan guru untuk mengajarkan materi yang 

teratur dan terarah, sehingga tujuan pendidikan dapat tercipta dengan efektif dan efisien 

(Hesti, ariani, & suarjana, 2016). 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik mengambil judul: “Penerapan 

model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Inside-Outside Circle Untuk 

Meningkatkan Keaktifan Dan  Hasil Belajar Siswa Kls XI Pada Mata Pelajara PAI di 

SMA Negeri 1 Tiworo Tengah. Karena model pembelajaran ini dinilai mampu 

membantu menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi guru yaitu dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. 

Sebagaimana penelitian yang telah  dilakukan oleh (Darmawan 2013) Yang 

menyatakan bahwa timbulnya peningkatan kepercayaan diri dan motivasi siswa dalam 

belajar disebabkan oleh pemberian penguatan yang positif. Hal tersebut ditunjukan 



 
  

4 
 

dengan adanya peningkatan ketuntasan belajar dalam setiap siklus, yakni siklus I dan 

siklus II (54% meningkat menjadi 74%). 

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

Inside Outside Circle memang dapat meningkatkan hasil belajar siswa, yang 

membedakan dengan penelitian diatas, pada penelitian ini bukan hanya bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar tetapi juga meningkatkan keaktifan belajar siswa. 

1.2 Identifikasi Masalah   

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan dia atas dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Kurangnya keaktifan  siswa dalam mengikuti proses pembelajaran PAI 

2. Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru  

3. Siswa  kurang memahami materi yang diajarkan  

4. Belum adanya kerjasama antara siswa dalam proses pembelajaran  

5. Rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran PAI 

1.3 Rumusan Masalah   

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumusankan 

permasalahan penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah penerapan model IOC (Inside-Outside Circle) dapat meningkatkan 

keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMA Negeri 1 Tiworo 

Tengah? 

2. Apakah penerapan model IOC (Inside-Outside Circle) dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMA Negeri 1 Tiworo Tengah? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peningkatan keaktifan belajar dan hasil belajar pada mata pelajaran PAI dengan model 

pembelajaran Cooperative Learning Tipe IOC (Inside-Outside Circle) di SMA Negeri  

1 Tiworo Tengah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan dalam pembelajaran PAI, utamanya dalam penggunaan model 

pembelajaran IOC (Inside-Outside Circle) dengan adanya model tersebut menjadi salah 

satu upaya untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. 

Secara khusus penelitian ini memberikan kontribusi kepada metode 

pembelajaran PAI berupa pergeseran dari pembelajaran yang tidak hanya terfokus pada 

hasil pembelajaran tapi juga mementingkan proses. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi sekolah, hasil PTK sangat bemanfaat dalam rangka memperbaiki sistem 

pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang bermuara pada 

peningkatan mutu lulusan SMAN 1 Tiworo Tengah   

2) Bagi guru, dapat menumbuhkan kreativitas guru dengan menggunakan berbagai 

strategi pembelajaran PAI agar tercipta minat siswa dan sebagai salah satu solusi 

dalam mengatasi minimnya penggunaan metode pembelajaran dalam 

mengajarkan materi PAI. 
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3) Bagi siswa, agar siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan guru 

sehingga berpengaruh pada hasil belajarnya serta diharapkan mereka dapat 

merealisasikan pelajaran yang diperoleh di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 

4) Bagi peneliti, memberikan pengetahuan yang nantinya akan dipergunakan ketika 

terlibat langsung dalam proses pendidikan di sekolah-sekolah, utamanya dalam 

menerapkan model pembelajaran. 

5) Bagi peneliti lain, mengadakan penelitian sejenis, hasil penelitian ini dapat 

digunakan untuk menambah wawasan tentang penerapan model pembelajaran 

IOC (Inside-Outside Circle) dalam pembelajaran di sekolah dan dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan atau referensi dan kajian untuk meningkatkan 

keberhasilan dalam proses pendidikan. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk mempermudah pemahaman, maka perlu adanya penegasan istilah  

didalam judul penelitian ini yang sesuai dengan fokus yang terkandung dengan tema 

pembahasan: 

1) Model pembelajaran Inside Outside Circle adalah model pembelajaran yang 

diawali dengan pembentukan kelompok menjadi 2 kelompok besar. Tiap-tiap 

kelompok besar terdiri dari 2 kelompok lingkaran dalam dan kelompok lingkaran 

luar sehingga mereka akan saling berpasangan. Tiap-tiap pasangan akan saling 

berdiskusi. Anggota kelompok lingkaran dalam akan berputar dan memberikan 

hasil diskusi kepada pasangan barunya. Begitupun kelompok lingkaran luar, 

mereka saling bertukar informasi. 
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2) PAI adalah usaha sadar untuk memberikan bimbingan, baik jasmani maupun 

rohani berdasarkan al-Qur’an dan as-sunnah yang bertujuan membentuk pribadi 

muslim. 

3) Keaktifan belajar adalah suatu keadaan dimana siswa aktif dalam belajar. Aktif 

yang dimaksudkan dalam proses pembelajaran adalah dimana guru harus 

menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, menjawab 

mengemukakan gagasan atau pendapatnya serta mampu memberikan kesimpulan. 

4) Hasil belajar adalah nilai yang diperoleh oleh setiap murid setelah proses 

pembelajaran yang diberikan melalui tes tertulis. 

 



 
  

8 
 

BAB II 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

2.1 Hakikat Model Pembelajaran Cooperative Learning 

1. Pengertian Model Pembelajaran Cooperative Learning 

 Dalam Pembelajaran kooperatif diterapkan strategi belajar dengan sejumlah 

siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda, dalam 

menyelesaikan tugas kelompoknya setiap anggota kelompok harus saling bekerja sama 

dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran ini, 

belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai 

bahan pelajaran.  

 Didalam buku yang berjudul “Cooperative Learning Mengembangkan 

Kemampuan Belajar Berkelompok” dijelaskan bahwa: 

“Cooperative learning adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar 

dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang 

anggotanya empat sampai enam orang dengan struktur kelompok heterogen” 

(Isjoni 2011, h.11) 

Maksud kelompok heterogen adalah terdiri atas campuran kemampuan siswa, 

jenis kelamin dan suku. Dengan demikian, pembelajaran koperatif bergantung 

efektivitas kelompok-kelompok siswa tersebut. Masing-masing anggota kelompok 

bertanggung jawab mempelajari apa yang disajikan dan membantu teman-teman satu 

anggota untuk mempelajarinya. 

Didalam buku yang berjudul Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan dijelaskan bahwa:  

“Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan menggunakan 

sistem pengelompokan/tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar 

belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda 

(heterogen). Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok 
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akan memperoleh penghargaan jika kelompok menunjukkan prestasi yang 

dipersyaratkan” (Sanjaya 2009, h.242) 

 

 Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan cooperative learning  atau 

pembelajaran kooperatif adalah model pembelajran kelompok yang melatih siswa untuk 

bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru yang dapat meningkatkan 

keaktifan dan hasil belajar melalui kerja sama kelompok. 

2. Strategi Pelaksanaan Model Pembelajaran Cooperative Learning  

Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya guru untuk memabantu siswa 

melakukan kegiatan belajar. Sebagaimana dipaparkan oleh (Komalasari, 2013), Dalam 

pembelajaran kooperatif harus diterapkan lima unsur. Sebagai berikut: 

a. Positive interdependence (saling ketergantungan positif)   

b. Personal responbility (tanggung jawab perseorangan)   

c. Face to face promotive interaction (inteaksi promosi)    

d. Interpersonal skill (komunikasi antar anggota)   

e. Group processing (pemrosesan kelompok) 

 Unsur pertama dalam pembelajaaran kooperatif adalah saling ketergantungan 

positif. Unsur ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ada dua 

pertanggung jawaban kelompok. Pertama: mempelajari bahan yang ditugaskan kepada 

kelompok. Kedua: menjamin semua anggota kelompok secara individu mempelajari 

bahan yang ditugaskan. Unsur kedua pembelajaran kooperatif adalah tanggung jawab 

individual. Tanggung jawab perseorangan adalah kunci untuk menjamin anggota yang 

diperkuat oleh kegiatan belajar bersama. Menurut Kokom adapun pengertian 

pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang mengorganisir 
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pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil dimana siswa bekerja 

bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 Salah satu strategi dari model pembelajaran kelompok menurut (Sanjaya, 2009) 

adalah strategi pembelajaran kooperatif (SPK). Strategi ini merupakan strategi 

pembelajaran kelompok yang akhir-akhir ini menjadi perhatian dan dianjurkan para ahli 

pendidikan untuk digunakan.  

2.2 Penerapan Model Pembelajaran Inside Outside Circle   

1. Pengertian Inside Outside Circle   

Menurut Prihastuti, Pudjawan, & Raga (2014) model pembelajaran Inside 

Outside Circle (IOC) merupakan bagian dari model pembelajaran kooperatif. Tehnik 

mengajar lingkaran kecil dan lingkaran besar (Inside Outside Circle) yang 

dikembangkan oleh Spencer Kagan untuk memberikan kesempatan pada siswa agar 

saling berbagi informasi pada saat yang bersamaan. Struktur yang dikembangkan oleh  

Kagan ini menghendaki anak belajar saling membantu dalam kelompok kecil dan lebih 

dicirikan oleh penghargaan kooperatif dibandingkan penghargaan individual.  

 Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif 

learning tipe Inside Outside Circle adalah suatu pendekatan yang melibatkan banyak 

anak  dalam memperoleh materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas 

anak mencari, mengolah dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya 

dipersentasikan didepan kelas.  

 Menurut Hesti, Arini & Suarjana (2016) model pembelajaran Inside Outside 

Circle ini juga menjadikan peserta didik bukan lagi sebagai objek pembelajaran namun 
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bisa juga berperan sebagai tutor bagi teman sebayanya. Penerapan model pembelajaran 

ini mempunyai ruang lingkup dan tujuan untuk menumbuhkan kemampuan 

mengungkapkan pikiran, perasaan dan menggunakan bahasa yang baik dan benar.  

Menurut Sabri (2019) Pada hakikatnya penerapan model pembelajaran Inside 

Outside Circle diarahakan untuk mempertajam kepekaan prasaan siswa, melatih daya 

tangkap, serta memberi kesempatan kepada anak untuk berekspresi secara lisan. Model 

pembelajaran Inside Outside Circle memiliki keunggulan, yaitu adanya struktur yang 

jelas dan memungkinkan siswa untuk saling berbagi informasi bersamaan dengan 

singkat dan teratur selain itu siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengolah 

informasi dan meninngkatkan keterampilan berkomunikasi. 

 Dengan demikian, siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan 

karena dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model ini mau tidak mau 

siswa harus berbagi informasi secara bergantian kepada pasangannya masing-masing.  

 Meurut Sabri (2019 h,7 ) Tujuan dari model Inside Outside Circle adalah 

melatih siswa belajar mandiri dan belajar berbicara menyampaikan informasi kepada 

orang lain, selain itu, model ini dapat melatih kedisiplinan dan ketertiban, 

menumbuhkan minat belajar kepada siswa agar bangkit pemikirannya untuk 

menyelesaikan tugas dari guru. Serta bertujuan agar siswa dapat mencari penyelesaian 

materi yang dipelajari dan mendorong siswa untuk melakukan penemuan secara 

individu dan berkelompok dalam rangka memperjelas masalah. 

 Peserta didik dibelajarkan bagaimana mereka mempelajari konsep dan 

bagaimana konsep tersebut dapat dipergunakan di luar kelas Pembelajaran ini 

merupakan salah satu tipe dari pembelajaran kooperatif.  
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Menurut Sabri (2019 h,26) Inside Outside Circle merupakan suatu pendekatan 

yang dikembangkan oleh Spencer Kagan: untuk melibatkan lebih banyak siswa yang 

menelaah materi yang tercakup dalam suatu pembelajaran dan mengecek pemahaman 

mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Guru dapat memberi ulasan maupun 

mengevaluasi hal-hal yang telah didiskusikan.
 
 

2. Langkah-Langkah Penerapan  Inside Outside Circle 

Langkah-langkah Model IOC Inside-Outside Circle Menurut (Yuliana, Lisa & 

Ansari 2018) adalah: 

a. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3-4 orang. 

b. Tiap-tiap kelompok mendapat tugas mencari informasi berdasarkan pembagian 

tugas dari guru. 

c. Setiap kelompok belajar mandiri, mencari informasi berdasarkan tigas yang 

diberikan  

d. Setelah selesai, seluruh siswa berkumpul saling membaur (tidak berdasarkan 

kelompok. 

e. Separuh kelas lalu berdiri membentuk kelompok lingkaran kecil dan 

menghadap keluar. 

f. Separuh kelas lainnya membentuk lingkaran besar menghadap ke dalam. 

g. Dua siswa yang berpasangan dari lingkaran kecil dan besar berbagi informasi. 

Pertukaran informasi ini bisa dilakukan oleh semua pasangan dalam waktu 

yang bersamaan. 

h. Kemudian peserta didik berada di lingkaran kecil diam di tempat, sementara 

siswa yang berada di lingkaran besar bergeser satu atau dua langkah searah 

jarum jam. 

i. Sekarang giliran peserta didik berada di lingkaran besar yang membagi 

informasi. 

j. Pergerakan baru di hentikan jika anggota kelompok lingkaran dalam dan luar 

sebagai pasangan asal bertemu kembali. (h,4-5) 

 Dari pendapat di atas yang memberikan penjelasan tentang penggunaan model 

pembelajaran Inside Outside Circle dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1) hendaknya guru terlebih dahulu menjelaskan model pembelajaran Inside 

Outside Circle kepada seluruh siswa. 

2) guru membagi siswa menjadi 2 kelompok, lingkaran dalam dan lingkaran luar. 
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3) setelah membagi kelompok guru memberikan tugas berdasarkan tugas 

pembagian dari guru, baik itu berupa tugas kelompok ataupun tugas mandiri. 

4) Setelah mereka selesai berdiskusi / menyelesaikan tugas mandirinya, guru 

meminta kepada anggota kelompok membentuk lingkaran untuk 

menyampaikan hasil diskusinya, dalam penyampaian hasil diskusi peserta 

didik harus menggunakan nada bicara yang tenang dan jelas, (tidak terlalu 

keras) agar tidak mengganggu konsentrasi teman yang lainnya. 

5) Anggota kelompok lingkaran luar  bergeser satu atau dua langkah searah jarum 

jam, dan peserta didik yang berada di lingkaran dalam diam di tempat. 

6) Setelah itu anggota kelompok luar diam ditempat dan bergiliran dengan 

anggota kelompok lingkaran dalam yang akan menjelaskan hasil diskusinya, 

Pergeseran akan berhenti jika mereka sudah menemukan pasangan asalnya. 

7) Setelah selesai menjelaskan hasil diskusi mereka, guru memberikan penguatan 

di akhir pembelajaran berupa kesimpulan dari materi-materi yang sudah 

didiskusikan tadi. 
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Untuk lebih jelasnya peneliti akan menggambarkan contoh penerapan model 

pembelajaran kooperatif learning tipe Inside Outside Circle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Gambar 2.1 Contoh penerapan model pembelajaran IOC. 
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3. Kelebihan Dan Kekurangan Model Pembelajaran Inside Outside Circle 

Setiap model pembelajaran tentu terdapat kekurangan dan kelebihannya masing-

masing berikut kelebihan dan kekurangan IOC: 

a. Kelebihan 

Menurut Rafiq (2013) kelebihan model pembelajaran Inside Outside Circle 

terbagi menjadi 4 yaitu: 

1) Siswa mendapat informasi yang berbeda-beda pada saat yang bersamaan. 

2) Tidak ada bahan spesifik yang dibutuhkan untuk strategi sehingga dapat 

dengan mudah dimasukkan kedalam pelajaran. 

3) Kegiatan ini dapat membangun sifat kerja sama antar siswa. 

4) Model pembelajaran ini dapat melatih kemampuan siswa dalam 

berkomunikasi khususnya komunikasi matematis. 

b. Kekurangan 

Menurtu Darmawati (2014) kekurangan  model pembelajaran Inside Outside 

Circle terbagi menjadi 2 yaitu: 

1) Membutuhkan ruang kelas yang besar. 

2) Terlalu lama sehingga siswa tidak berkonsentrasi dan disalah gunakan oleh 

siswa untuk bergurau. 

2.3 Keaktiifan Belajar Siswa 

1. Pengertian Keaktifan Belajar Siswa 

Menurut Ningsih (2017) Keaktifan belajar sangat penting dalam proses 

pembelajaran karena belajar adalah aktivitas atau proses untuk memperoleh 



 
  

16 
 

pengetahuan, mengembangkan keterampilan, memperbaiki prilaku dan sikap serta 

memperkuat kepribadian. 

 Menurut Hisyam, Bermawy & Sekar (2016) 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 pemebelajaran. Dengan ini mereka secara aktif 

menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok dari materi pelajaran, 

memecahkan persoalan atau mengaplikasikan apa yang baru saja mereka pelajari 

kedalam suatu persoalan yang baru mereka pelajari kedalam kehidupan nyata. Sehingga 

dengan adanya keaktifan siswa dalam proses pmbelajaran akan mengakibatkan suasana 

kelas menjadi kondusif, dimana masing-masing siswa dapat melibatkan kemampuannya 

semaksimal mungkin. 

 Menurut Sadirman (2014) aktivitas merupakan aspek terpenting dalam interaksi 

belajar mengajar, sebab pada prinsipnya belajar adala berbuat, berbuat mengubah 

tingkah laku, menjadi melakukan kegiatan, tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. 

 Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa keaktifan belajar siswa 

adalah suatu keadaan dimana siswa aktif dalam belajar. Aktif yang dimaksud dalam 

proses pembelajaran adalah dimana guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa 

sehingga siswa aktif bertanya, menjawab, mengemukakan gagasan atau pendapatnya 

serta mampu memberikan kesimpulan. Adapun salah satu model pembelajaran yang 

dapat mengaktifkan siswa adalah model pembelajaran Inside Outside Circle,  
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 Menurut Sabri (2009) model pembelajaran Inside Outside Circle memberikan 

kesempatan pada siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses berfikir dan kegiatan 

belajar, selain itu Tehnik ini juga dapat membntu siswa dalam membangun komunikasi 

yang baik antar siswa. Kelompok tersebut bisa terdiri dari dua orang atau lebih sehingga 

pembelajaran akan efektif dan menciptakan rasa tanggung jawab yang penuh terhadap 

kelompok serta dapat saling memotivasi antar siswa ketika terjadi pertukaran pasangan 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
 
 

2. Kadar Keaktifan Siswa 

Menurut Sanjaya (2009) Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengetahui 

apakah suatu proses pembelajaran memiliki kadar keaktifan siswa yang tinggi, sedang 

atau lemah, dapat dilihat dari kriteria penerapan pembelajaran berorientasi keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran. Semakin siswa terlibat dalam aspek-aspek tersebut 

maka kadar keaktifan siswa semakin tinggi. 

a. Kadar keaktifan siswa dilihat dari proses pembelajaran 

1) Adanya keterlibatan siswa baik secara fisik, mental, emosional maupun 

intelektual dalam setiap proses pembelajaran. 

2) Siswa belajar secara langsung dalam proses pembelajaran, konsep dan prinsip 

diberikan melalui pengalaman nyata. 

3) Adanya kemauan siswa untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif. 

4) Keterlibatan siswa dalam mencari dan memanfaatkan setiap sumber belajar 

yang tersedia yang diamgap relevan dengan tujuan pembelajran. 
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5) Adanya keterlibatan siswa dalam melakukan prakarsa seperti menjawab dan 

mengajukan pertanyaan, berusaha memecahkan masalah yang diajukan atau 

yang timbul selama proses pembelajaran berlangsung. 

6) Terjadinya interaksi yang multi-arah, baik antara siswa dengan siswa atau 

antara guru dan siswa. Interaksi ini juga ditandai dengan keterlibatan semua 

siswa secara merata. 

b. Kadar keaktifan siswa dilihat dari kegiatan evaluasi pembelajaran  

1) Adanya keterlibatan siswa untuk mengevaluasi sendiri hasil pembelajaran yang 

telah dilakukannya. 

2) Keterlibatan siswa secara mandiri untuk melaksanakan kegiatan semacam tes 

dan tugas-tugas yang harus dikerjakannya. 

3) Kemauan siswa untuk menyusun laporan baik tertulis maupun secara lisan 

berkenaan hasil belajar yang diperolehnya. 

 Selanjutnya, secara khusus (Sanjaya, 2009 h.138) mengemukakan bahwa 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran bertujuan sebagai berikut: 

a) Meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih bermakna. Artinya, siswa tidak 

hanya dituntut untuk menguasai sejumlah informasi, tetapi juga bagaimana 

memanfaatkan informasi itu untuk kehidupannya. 

b) Mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Artinya, diharapkan tidak 

hanya kemampuan intelektual saja yang berkembang, tetpi juga seluruh pribadi 

siswa termaksud sikap dan mental 

 

2.4. Hakikat Hasil Belajar 

1. Pengertian  Belajar 

Menurut Nata (2011) Belajar adalah sebuah proses internal yang menggerakkan 

anak didik agar menggunakan seluruh potensi kognitif, afektif, dan psikomotoriknya 

agar memiliki berbagai kapabilitas intelektual, moral, dan keterampilan lainnya. 
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2. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengrtian, sikap-

sikap, apresiasi dan keterampilan. Berbagai definisi tentang hasil belajar telah 

dikemukakan para ahli, diantarannya menurut Gagne: “hasil belajar berupa informasi 

verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, keterampilan motorik dan sikap.” 

Menurut Supriojono (2012) hasil belajar adalah perubahan prilaku secara 

keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Artinya, hasil 

pembelajaran yang dikategorisasi oleh pakar pendidikan sebagaimana tersebut diatas 

dilihat secara fragmentaris atau terpisah, melainkan komprehensif. 

Penilaian hasil belajar, terutama di dalam kelas menurut (yamin & Ansari, 2009) 

merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan 

penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang 

menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian kelas dilaksanakan 

melalui berbagai teknik atau cara seperti penilaian unjuk kerja (performance), penilaian 

sikap, penilaian tertulis, penilaian produk, penilaian produk, penilaian kumpulan hasil 

belajar. 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Slameto (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak 

jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor intern dan faktor 

ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, 

sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. 

a. Faktor intern, meliputi:  

1) Faktor jasmani  
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Yang termasuk ke dalam faktor jasmani yaitu faktor kesehatan dan cacat tubuh. 

2) Faktor psikologis   

Sekurang-kurangnya ada tujuh faktor yang tergolong dalam faktor psikologi 

yang mempengaruhi belajar, yaitu: intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

kematangan dan kesiapan.  

3) Faktor kelelahan  

Kelelahan pada seseorang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelelahan jasmani 

dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh 

sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan 

sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. 

b. Faktor ekstern, meliputi:   

1) Faktor keluarga  

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua 

mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, keadaan 

ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. 

2) Faktor sekolah  

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini adalah mencakup metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, 

disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran diatas ukuran, 

keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. 

3) Faktor masyarakat  

Masyarakat sangat berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi 

karena keberadaannya siswa dalam masyarakat. Faktor ini meliputi kegiatan 
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siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan 

dalam masyarakat. 

2.4 Hakikat Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Menurut Majid (2014) Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati 

hingga mengimani, bertakwa, berakhlak mulia dalam mengamalkan agama Islam dari 

sumber utamanya kitab al-Qur’an dan hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 

latihan, serta penggunaan pengalaman. 

 “pendidikan agama Islam adalah “ usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap 

anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan 

mengamalkan ajaran-ajaran Islam serta menjadikannya way of life (jalan 

hidupnya)” Jadi pendidikan agama Islam adalah ikhtiar manusia dengan jalan 

bimbingan dan pimpinan untuk membantu dan mengarahkan fitra agama si anak 

didik menuju terbentunya kepribadian utama sesuai dengan ajaran agama”.         

(Majid 2014, h,11) 

 Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu 

usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik agar 

dapat mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa, berakhlak mulia 

dalam mengamalkan agama Islam dari sumber utamanya kitab Al-Qur’an dan hadis, 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman yang 

dilakukan generasi tua kepada generasi muda. Selain itu juga bertujuan untuk 

membimbing dan usaha terhadap anak agar nantinya setelah selesai dari jenjang 

pendidikan akan dapat mengamalkan ajaran agama islam yang telah diyakini secara 

menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama islam itu sebagai suatu pandangan 

hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup didunia dan akhirat. 
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2. Landasan Pendidikan Agama Islam 

Islam sebagai agama sangat memperhatikan masalah pendidikan dalam Al-Qur’an 

maupun hadis Rasulullah Saw. Dapat diketahui bahwa islam mewajibkan setiap orang 

islam baik laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu. Bahkan Allah swt. 

Memberikan derajat yang lebih tinggi kepada setiap orang yang berilmu. Dalil-dalil 

mengenai hal tersebut terdapat pada QS. Al-Mujadalah:  

                                   

                                   

Terjemahannya: 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan. (Qur’an 58:11) 

 

ِد ْبِن ِسي اٍر َحدَّثَنَا َحْفُص ْبُن ُسلَْيَماَن َحدَّثَنَا َكثِيُر ْبُن ِشْنِظيٍر َعْن ُمَحمَّ ِريَن َعْن أَنَِس َحدَّثَنَا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َطلَُب اْلِعْلِم فَِريَضةٌ َعلَى ُكل ِ  ِ َصلَّى َّللاَّ ُمْسِلٍم َوَواِضُع اْلِعْلِم  ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

 ِعْندَ َغْيِر أَْهِلِه َكُمقَل ِِد اْلَخنَاِزيِر اْلَجْوَهَر َواللُّْؤلَُؤ َوالذََّهَب. 

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah 

menceritakan kepada kami Hafsh bin Sulaiman berkata, telah menceritakan 

kepada kami Katsir bin Syinzhir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik 

ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menuntut ilmu 

adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan 

pada pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan 

emas ke leher babi." (IBNUMAJAH-220): 

Dasar yang terpenting dari PAI adalah Al-Qur’ an dan hadis. Menetapkan Al-

Qur’an dan hadis sebagai dasar pendidikan Islam bukan hanya dipandang sebagai 
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kebenaran yang didasarkan pada keimanan semata. Namun, justru karena keberan yang 

terdapat dalam kedua dasar tersebut dapat diterima oleh nalar manusia dan dapat 

dibuktikan dalam sejarah atau pengalaman kemanusiaan. Sebagai pedoman Al-Qur’an 

tidak ada keraguan padanya terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah: 

                     

Terjemahannya: 

Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya, petujuk bagi 

mereka yang bertakwa” (Qur’an 2: 2) 

Demikian pula kebenaran hadis sebagai dasar kedua bagi PAI. Sebagaimana 

diriwayatkan Abu Hurairah Ra. Bahwasanya : 

Rasulullah Saw. bersabda: “Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu 

pengetahuan (ilmu agama) maka allah akan memudahkan baginya jalan menuju 

surga” (HR. Bukhari). Saebeni dan Akhdiyat (2012) 

 

Secara umum, hadis dipahami sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada 

Nabi Muhammad Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya, 

begitupun kepribadian rasul sebagai uswatun hasanah yaitu contoh teladan yang baik 

bagi umatnya. 

Dari beberapa ayat dan hadis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Al-Qur’an 

dan hadis adalah sumber hukum Islam yang memiliki keterkaitan dan tidak dapat 

dipisahkan yang patut dan bahkan wajib dijadikan sebagai pedoman hidup serta 

mentaati ajaran dan syariat islam. 

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Menurut Rahman (2012) Tujuan Pendidikan agama Islam (secara khusus 

disekolah umum) adalah untuk membentuk manusia taqwa, yaitu manusia yang patuh 

kepada Allah dalam menjalankan ibadah dengan menekankan pembinaan kepribadian 
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muslim, yakni pembinaan Akhlakul Kharimah, meski mata pelajaran agama tidak 

diganti mata pelajaran akhlak dan etika. 

Menurut Anwar (2014) Pendidikan Agama Islam disekolah bertujuan untuk 

meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman siswa tentang 

agama islam sehingga menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT 

serta berahlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara 

serta untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Dalam buku yang 

berjudul  Desain Pendidikan Agama Islam, Syaiful Anwar menjelaskan bahwa  tujuan 

yang diharapkan dalam mengembangkan PAI adalah: 

a. Menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang  Maha 

Esa. 

b. Menanamkan nilai-nilai budaya pada umumnya. 

c. Mengembangkan kepribadian. 

d. Mengembangkan kepekaan rasa. 

e. Mengembangkan bakat. 

f. Mengembangkan minat belajar. 

g. Meningkatkan budi pekerti yang luhur sesuai dengan agama dan keyakinan. 

(h,15-16) 

 

Dari tujuan pendidikan agama Islam yang yang telah dijelaskan diatas, maka 

dapat disimpulkan  bahwa agar siswa menjadi umat yang berpedoman kepada Al-

Qur’an dan sunnah Rasulullah Saw dalam melaksanakan kehidupan dan penghidupan 

agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup baik lahiriah maupun batiniah di 

dunia dan akhirat. Jadi PAI disini memiliki tujuan agar siswa dapat mengatasi 

keterbatasan dirinya, memberi santapan rohani, memenuhi tuntutan fitrah manusia, 

mencapai kebahagiaan dan keselamatan, memelihara ketinggian martabat sebagai 

manusia, memberikan keyakinan bahwa Islam sebagai kebenaran mutlak, memberikan 

keyakinan bahwa Islam sebagai sumber moral, memberikan keyakinan bahwa Islam 
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sebagai sumber prinsip hidup, memberikan keyakinan bahwa Islam sebagai sumber 

hukum, memberikan keyakinan bahwa Islam sebagai sumber informasi dan metafisika, 

dan memberikan keyakinan bahwa Islam sebagai sumber inspirasi dan ilmu 

pengetahuan. 

2.6 Penelitian Relevan 

Penelitian yang berkenaan dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe Inside Outside Circle dalam proses pembelajaran telah banyak dilakukan sebagai 

acuan untuk penelitian ini. Penelitian yang dimaksud adalah:  

1. Syahlal (2017) penelitian yang dilakukan oleh Sitti Syahlal, dengan judul 

“Penerapan Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe Inside Outside Circle Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X Kecantikan SMK Negeri 3 Kendari” 

yang menyatakan bahwa meningkatnya penelitian ini disebabkan oleh 

pembelajaran Inside Outside Circle yang berpusat pada siswa dalam dalam 

berbagi informasi atau berdiskusi dengan pasangan yang berbeda-beda sehingga 

mendapatkan berbagai informasi dalam waktu yang bersamaan. Hal tersebut 

ditunjukan dengan adanya peningkatan ketuntasan belajar dalam setiap siklus. 

2. Nurfidasari (2014) penelitian yang dilakukan oleh Nurfidasari, dengan judul 

“Penerapan IOC Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Pada Siswa Kelas 

V SD Negeri Jakenan Pati”. Hasil Penelitian ini adalah bahwa keberhasilan 

penelitian ini disebabkan oleh pembelajaran IOC yang berpuat pada siswa dalam 

berkomunikasi mengutarakan pendapat atau berbagi informasi dalam melengkapi 

jawaban. Hal tersebut ditunjukan dengan adanya peningkatan ketuntasan belajar 

dalam setiap siklus, yakni siklus I dan siklus II (75% meningkat menjadi 85%). 
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3. Rahmalika (2014) penelitian oleh IOC Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V Ipa 

Gugus 2 Denpasar Timur”. Yang menyatakan bahwa peningkatan ketuntasan 

belajar dalam setiap siklus, yakni siklus I dan siklus II (63% meningkat menjadi 

79%) 

2.7 Kerangka Fikir 

Model pembelajaran kooperatif tipe Inside Outside Circle merupakan sebuah 

variasi diskusi kelompok yang ciri khasnya adalah membuat lingkaran besar dan 

lingkaran kecil kemudian siswa berbagi informasi secara bersamaan berdasarkan hasil 

diskusi kelompoknya kekelompok lain. Sehingga cara ini menjamin keterlibatan total 

semua siswa dan upaya yang sangat baik untuk meningkatkan tanggung jawab 

individual dalam diskusi kelompok, selain itu pada penerapan ini dengen membuat 

Inside Outside Circle membuat siswa tertarik belajar dan tidak membuat jenuh belajar 

sehingga berdampak positif terhadap hasil belajar siswa yaitu perasaan senang, 

perhatian, rasa ingin tahu, dan usaha yang ingin dilakukan. 

Maka dari itu model pembelajaran Inside-Outside Circle yang dapat 

mengaktifkan siswa, melatih siswa untuk berani berbicara, serta membangun 

komunikasi yang baik dengan sesama teman sejawatnya, bertukar informasi yang 

dimiliki masing-masing siswa, dan pada akhirnya guru akan memberikan penguatan 

dari materi-materi yang sudah mereka diskusiakan tadi, sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajarnya sebagaimana dijelaskan oleh (Azhary & Yusuf 2013): menyebutkan 

bahwa: 

 proses penerapan model pembelajaran kooperatif model Inside-Outside Circle 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kegiatan pembelajaran model IOC 

siswa mendapat pengetahuan secara komprehensif serta menjadikan siswa yang 
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kurang aktif menjadi aktif. Hasil belajar dapat diperoleh siswa melalui kegiatan 

pembelajaran yang bersifat kognitif serta perubahan perilaku siswa.h,15 

 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa model Inside-Outside Circle memang dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Berdasarkan observasi yang akan 

dilakukan di SMAN I Tiworo Tengah maka kerangka berpikir dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar2.2 Kerangka Pikir Penelitian 

2.8 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti merasa perlu memberikan 

hipotesis sebagai jawaban sementara, bahwa model pembelajaran cooperative learning 

tipe Inside Outside Circle dapat meningkatkan keaktifan dan  hasil belajar PAI Siswa 

Kls XI Pada Mata Pelajara PAI di Sman Negeri 1 Tiworo Tengah. 

1. Kurangnya kepercayaan diri pada siswa  

2. Suasana pembelajaran di kelas kurang kondusif 

3. Model pembelajaran kurang bervariasi/ monoton, menyenangkan, dan siswa 

kurang untuk berpartisipasi 

2. Tindakan 

 

Menggunakan model pembelajaran 

cooperative learning tipe IOC 

Siswa berpartisipasi Aktif  

Dalam Prses Pembelajaran 

3. Kondisi Akhir 

Keaktifan Dan Hasil belajar siswa meningkat 

Rendahnya keaktifan da hasil belajar PAI siswa yang belum 

mencapai nilai KKM yang telah ditetapkan 

 

 

1. Hasil Observasi Awal 

 

 


