
 

 
 

BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Model Pembelajaran Inside Outside Circle 

2.1.1.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan proses pembelajaran 

di kelas. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan 

digunakan, termasuk di dalam tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam 

kegiatan proses pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. 

Uraian tersebut, sesuai dengan pendapat Joyce dan Weil (1971) dalam Mulyani 

Sumantri (1999) model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, dan memiliki fungsi sebagai 

pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam 

merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar. Selain dari pada itu, diperkuat 

oleh pendapat Trianto (2010) yang mengatakan bahwa fungsi model 

pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajar dan para guru 

dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk memilih model ini sangat dipengaruhi 

oleh tujuan yang akan dicapai dalam pengajaran tersebut serta tingkat 

kemampuan peserta didik.  

Berdasarkan penjelasan uraian di atas, bahwa model pembelajaran 

merupakan pedoman yang dirancang untuk pengajar secara sistematis dan 

terkonsep dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang 
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pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan kegiatan proses 

belajar mengajar. 

2.1.1.2  Model Pembelajaran Inside Outside Circle 

Model pembelajaran merupakan cara, pola, maupun contoh yang 

memiliki tujuan menyajikan pesan kepada peserta didik yang harus diketahui, 

dimengerti, serta dipahami yaitu melalui cara membuat contoh atau pola dengan 

bahan-bahan yang dipilih oleh seorang pendidik sesuai dengan materi yang 

diberikan serta kondisi di dalam kelas. Model pembelajaran merupakan salah satu 

komponen utama dalam menciptakan pembelajaran dengan suasana yang aktif, 

menyenangkan serta inovatif. Model pembelajaran yang menarik serta variatif 

akan berimplikasi pada motivasi serta minat peserta didik. Model pembelajaran 

Inside Outside Circle menurut Shoimin (2014) adalah model pembelajaran 

dengan sistem lingkaran kecil dan lingkaran besar yang diawali dengan 

pembentukan kelompok besar dalam kelas yang terdiri dari kelompok lingkaran 

dalam dan kelompok lingkaran luar. Dimana peserta didik saling membagi 

informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda dengan 

singkat dan teratur. Pembelajaran dengan model ini memberikan kesempatan 

pada peserta didik agar saling berbagi informasi dalam waktu yang bersamaan 

dengan adanya struktur yang jelas memungkinkan peserta didik untuk berbagi 

dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur. 

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa model pembelajaran Inside Outside 

Circle merupakan model pembelajaran yang lebih menekankan kepada kelompok 

belajar, dimana terdapat lingkaran kecil sebagai bagian dari dalam. Sedangkan 
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lingkaran besar sebagai lingkaran luar, dimana peserta didik saling berbagai 

informasi dalam waktu bersamaan dan saling bergantian. 

Model pembelajaran Inside Outside Circle pertama kali diperkenalkan 

oleh Kagan pada tahun 1993, ia mengatakan bahwa model pembelajaran dengan 

sistem lingkaran kecil dan lingkaran besar dimana peserta didik saling membagi 

informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda dengan 

singkat dan teratur. Uraian tersebut sesuai dengan pendapat Lie A (2008) yang 

mengatakan model pembelajaran Inside Outside Circle adalah teknik 

pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa agar saling berbagi 

informasi pada saat yang bersamaan. Menyampaikan pesan pembelajaran secara 

efektif sesuai dengan teori yang ada. Selain itu diperkuat dengan pendapat 

Slameto yang mengatakan bahwa model pembelajara Inside Outside Circle ini 

merupakan salah satu tipe dari Cooperative Learning yang bertujuan untuk 

melatih peserta didik balajar mandiri dan belajar berbicara, menyampaikan 

informasi kepada orang lain. Selain itu juga melatih kedisiplinan dan ketertiban 

peserta didik, serta menumbuhkan kemampuan berpikir mandiri. 

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwasanya model pembelajaran Inside 

Outside Circle adalah sistem yang merupakan bentuk aktivitas lingkaran kecil 

dan lingkaran besar, dimana satu individu dan individu lainnya dapat bertukar 

informasi serta mendapatkan informasi secara bersamaan. Dalam aktivitas 

tersebut secara tidak langsung juga dapat melatih peserta didik berpikir kritis dan 

melatih kemampuan berbicara sehingga terciptanya suatu kegiatan proses belajar 

mengajar secara efektif.  
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2.1.1.3 Tujuan Model Pembelajaran Inside Outside Circle 

Tujuan model pembelajaran Inside Outside Circle mengedepankan 

aktivitas peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik 

tidak merasa bosan saat mengikuti proses pembelajaran. Sehingga dapat lebih 

aktif dalam proses kegiatan pembelajaran. Dan adanya kelompok heterogen, 

adanya upaya belajar dalam setiap kelompok, adanya aturan kelompok, setiap 

kelompok harus bekerja sama salam lingkaran besar dan lingkaran kecil, saling 

bertukar pikiran dan saling berbagi informasi secara bersamaan. Dalam setiap 

kegiatan belajar, tidak terlepas dari suatu tujuan yang hendak dicapai. Pada 

dasarnya, pencapaian tujuan pendidikan di tentukan oleh kemampuan guru, 

karena faktor pendidik sangat besar peranannya. Sekiranya pendidik itu baik, 

maka pendidikannya akan baik pula. Dan sebaliknya, pendidik yang belum siap 

mengajar tidak akan berhasil di dalam pelaksanaan pengajaran dan pendidikan 

Mansyur (1998). 

2.1.1.4 Langkah-langkah Pembelajaran Inside Outside Circle 
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Menurut Zainal Aqib (2013) model pembelajaran Inside Outside Circle 

sangat digemari anak-anak karena prosesnya menarik. Adapun langkah-langkah 

model pembelajaran Inside Outside Circle adalah sebagai berikut: 

1. Separuh siswa berdiri membentuk lingkaran kecil menghadap keluar  

2. Separuh siswa lainnya membentuk lingkaran besar menghadap ke 

dalam 

3. Dua siswa yang berpasangan dari lingkaran kecil dan lingkaran besar 

berbagi informasi. Pertukaran informasi ini biasa dilakukan oleh semua 

pasangan dalam waktu yang bersamaan. 

4. Kemudian siswa berada di lingkaran kecil diam di tempat, sementara 

siswa yang berada di lingkaran besar bergeser satu atau dua langkah 

searah jarum jam. 

5. Sekarang giliran siswa berada di lingkaran besar yang membagi 

informasi. Demikian seterusnya.  

Menurut Istarani (2014) pembelajaran dengan model Inside Outside Circle 

diawali dengan pembentukkan kelompok. Jika kelas terdiri dari 40 orang bagilah 

menjadi dua kelompok besar. Tiap-tiap kelompok besar terdiri dua kelompok 

lingkaran dalam dengan jumlah anggota 10 dan kelompok luar terdiri dari dari 10 

orang. Aturlah sedemikian rupa pada masing-masing kelompok besar yaitu 

anggota kelompok lingkaran dalam berdiri melingkar menghadap ke dalam. 

Dengan demikian, antara anggota lingkaran dalam dan luar saling berpasangan 

dan berhadap-hadapan. Berikan tugas pada tiap-tiap pasangan yang berhadap-

hadapan itu. Sebaiknya tugas yang diberikan pasangan asal itu sesuai dengan 

indikator-indikator pembelajaran yang telah dirumuskan karena setiap pasangan 
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diberi tugas yang berbeda-beda, selanjutnya berikan waktu seckupnya pasangan 

untuk berdiskusi, mintalah kepada anggota kelompok lingkaran dalam untuk 

bergerak berlawanan arah dengan anggota kelompok lingkaran luar, setiap 

pergerakkan tersebut akan terbentuk pasangan-pasangan baru. Pasangan-

pasangan ini wajib memberi informasi berdasarkan hasil diskusi dengan pasangan 

asal demikian dan seterusnya. Hasil diskusi ditiap-tiap anggota kelompok 

tersebut di atas. Kemudian dipaparkan sehingga terjadilah diskusi antar 

kelompok. Sehingga dapat menghasilkan pengetahuan yang bermakna bagi 

seluruh peserta didik. Setelah mengakhiri pembelajaran guru dapat memberikan 

ulasan maupun mengevaluasi hal-hal yang telah didiskusikan. 

Begitu juga menurut Fathurohman (2015) langkah-langkah pembelajaran 

Inside Outside Circle adalah sebagai berikut: 

1. Separuh kelas berdiri membentuk lingkaran kecil menghadap keluar, 

separuh lainnya membentuk lingkaran di luar lingkaran pertama 

menghadap ke dalam. 

2. Dua orang peserta didik yang berpasangan dari lingkaran kecil dan 

lingkaran besar berbagi informasi. Pertukaran informasi ini bisa 

dilakukan oleh semua pasangan dalam waktu bersamaan. 

3. Kemudian peserta didik yang berada di lingkaran kecil diam di tempat, 

sementara peserta didik yang berada di lingkaran besar bergeser satu 

atau dua langkah searah jarum jam 

4. Sekarang giliran peserta didik yang berada di lingkaran besar yang 

membagi informasi, demikian sebaliknya. 
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Berdasarkan penjelasan uraian langkah-langkah model Inside Outside 

Circle, bahwasanya model pembelajaran Inside Outside Circle dimana peserta 

didik dapat saling berdiskusi dan berbagi informasi antara kelompok lingkaran 

kecil dan lingkaran besar secara bersamaan, sehingga dapat menghindari peserta 

didik dari kebosanan dalam proses kegiatan pembelajaran. 

2.1.1.5 Kelebihan dan Kekurangan Metode Pembelajaran Inside Outside 

Circle  

 

Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode Inside Outside Circle 

menurut Miftahul Huda (2011) yaitu: 

Kelebihan dari model pembelajaran Inside Outside Circle antara lain: 

1. Adanya struktur yang jelas 

2. Memungkinkan siswa untuk saling berbagi informasi bersama 

dengan singkat dan teratur 

3. Siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan 

meningkatkan keterampilan berkomunikasi 

Kekurangan dari model pembelajaran Inside Outside Circle adalah: 

1. Memerlukan ruang kelas yang luas  

2. Dan waktu yang lama sehingga seringkali digunakan peserta didik 

untuk bergurau.  

Berdasarkan penjelasan uraian di atas, bahwasanya kelebihan dan 

kekurangan model Inside Outside Circle, dinyatakan kelebihan model ini dapat 

mendapatkan informasi yang berbeda secara bersamaan, dan guru mudah dalam 

memonitor peserta didik. Sedangkan kekurangan model terdapat pada kecilnya 

ruang kelas, dan dengan menghabiskan banyak waktu sehingga dipergunakan 

peserta didik untuk bersenda gurau. Solusi untuk mengatasi kekurangan dari 
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model ini ialah dengan menggunakan ruang kelas yang lebih besar ataupun 

menata kursi dan meja siswa dengan rapi dibagian sudut atau belakang ruang 

kelas. Adapun solusi dalam menyesuaikan waktu dalam menggunakan model ini 

ialah dengan memantau, mengarahkan, dan membatasi waktu sesuai dengan 

waktu yang ditentukan dalam sebuah presentasi mapun pertukaran informasi 

antar kelompok.  

2.1.2 Aktivitas Belajar Siswa 

2.1.2.1 Pengertian Aktivitas  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aktivitas diartikan sebagai segala 

bentuk keaktifan dan kegiatan. Uraian tersebut sesuai dengan pendapat Anton M. 

Mulyono (2001) yang mengatakan aktivitas artinya kegiatan atau keaktifan segala 

sesuatu yang dilakukan ataupun kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun 

non fisik  merupakan suatu aktivitas. Selain itu diperkuat oleh pendapat Sriyono 

yang mengatakan aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara 

jasmani dan rohani. Aktivitas siswa selama proses belajar mengajar merupakan 

salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. Ditambah dengan 

pendapat Paul B. Dierich dalam Sudirman (2011) yang mengatakan “aktivitas 

peserta didik dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Visual activities, misalnya membaca, memperhatikan gambar 

demonstrasi percobaan dan pekerjaan lain. 

2. Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara dan diskusi. 

3. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan, uraian, percakapan, 

disikusi, musik dan pidato. 
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4. Writing activities, misalnya menulis cerita, karangan, laporan dan 

menyalin 

5. Mental activities, misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan dan mengambil keputusan 

6. Emotional activities, misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang dan gugup. 

Berdasarkan penjelasan uraian di atas, bahwasanya aktivitas siswa 

merupakan kegiatan-kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan 

yang mengarah kepada proses kegiatan pembelajaran seperti bertanya, 

mengemukakan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, berdiskusi, dapat menjawab 

pertanyaan guru dan bisa bekerja sama dengan siswa lain, serta tanggung jawab 

terhadap tugas yang diberikan. 

2.1.2.2 Pengertian Belajar 

Menurut Arief  S. Sadiman (2006) belajar adalah suatu proses yang 

kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak 

dia masih bayi hingga ke liang lahat nanti. Salah satu pertanda bahwa seseorang 

telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan 

tingkah laku tersebut menyangkut baik perubahan yang bersifat pengetahuan 

(kognitif) dan keterampilan (psikomotorik) maupun yang menyangkut nilai dan 

sikap (afektif). Selain dari pada itu diperkuat oleh pendapat Dimyati dan 

Mudjiono (2006) yang mengatakan bahwa penentu dari proses belajar adalah 

siswa. Menurut Suyono dan Hariyanto (2012) belajar adalah suatu proses dimana 

suatu perilaku muncul atau berubah karena adanya respon terhadap suatu situasi. 
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Selanjutnya bersama-sama dengan Marquis, Hilgard memperbarui definisinya 

dengan menyatakan bahwa belajar merupakan proses mencari ilmu yang terjadi 

dalam diri seseorang melalui latihan, pembelajaran, dan lain-lain sehingga terjadi 

perubahan dalam diri. Hal ini sesuai dengan pendapat Hamzah (2010) yang 

menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian 

manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas 

dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir dan lain-lain kemampuan. 

Berdasarkan penjelasan uraian di atas, bahwasanya belajar merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan suatu 

perubahan tingkah laku, baik dalam menambah wawasan, ilmu pengetahuan, 

sikap dan lainnya. Yang pada dasarnya, dari tidak tahu menjadi tahu serta dari 

tidak bisa menjadi bisa serta berbagai golongan aktivitas siswa. 

2.1.2.3  Pengertian Aktivitas Belajar 

 Aktivitas belajar adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan guru 

dengan sedemikian rupa agar menciptakan siswa aktif bertanya, mempertanyakan 

dan mengemukakan gagasan. Martimis Yamin (2007) menjelaskan bahwa 

aktivitas belajar adalah suatu usaha siswa dalam suatu pembelajaran untuk 

membangun pengetahuan dalam dirinya. Dalam proses pembelajaran terjadilah 

perubahan dan peningkatan mutu kemampuannya seperti berani bertanya, 

mengeluarkan pendapat, mendengarkan penjelasan guru dengan guru dengan 

baik, dan mengerjakan tugas tepat waktu. 

Aktivitas belajar merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam 

interaksi belajar mengajar. Dengan kata lain, tidak belajar kalau tidak ada 
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aktivitas, karena pada prinsipnya belajar adalah berbuat. Berbuat untuk 

mengubah tingkah laku yaitu melakukan kegiatan Sardiman (2011). 

Ketika siswa belajar dengan aktif, berarti siswa yang mendominasi 

aktivitas pembelajaran, dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak, baik 

untuk menemukan ide pokok dari materi, memecahkan persoalan atau 

mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam persoalan yang ada 

dalam kehidupan nyata, dengan belajar aktif ini, siswa diajak turut serta dalam 

semua proses pembelajaran tidak hanya mental akan tetapi juga melibatkan fisik. 

Menurut Sudjana (2005) kegiatan belajar atau aktivitas belajar sebagai 

proses tersendiri atas enam unsur yaitu tujuan belajar, peserta didik yang 

termotivasi, tingkat kesulitan belajar, stimulus dari lingkungan peserta didik yang 

memahami situasi dan pola respons peserta didik. Selain itu menurut Ramayulis 

(2004)  mengatakan pada saat peserta didik aktif jasmaninya, dengan sendirinya 

ia juga aktif jiwanya, begitu sebaliknya, karena keduanya merupakan satu 

kesatuan, dua keping satu mata uang. 

Berdasarkan pendapat sebelumnya, dapat dikatakan bahwa aktivitas 

belajar siswa yang lebih mendominasi aktivitas  pembelajaran ketika proses 

pembelajaran berlangsung. Dengan ini, mereka secara aktif selalu berusaha 

meningkatkan mutu kemampuannya, seperti berani bertanya, mengeluarkan 

pendapat, mendengarkan penjelasan guru dengan baik, dan mengerjakan tugas 

dengan tepat waktu. 
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2.1.2.4  Indikator Aktivitas Belajar Siswa 

Indikator adalah gejala-gejala yang nampak dalam perilaku guru dan 

siswa selama pembelajaran berlangsung, serta organisasi kegiatan, iklim dan alat 

dalam pembelajaran itu (Soli Abimanyu, 2008). 

Indikator aktivitas belajar diukur dengan menggunakan lembar 

observasi. Indikator aktivitas belajar yang digunakan peneliti dalam proses 

pembelajaran sebagai berikut: 

1. Menyimak penjelasan guru 

2. Mengamati penjelasan guru 

3. Membaca materi pelajaran  

4. Mencatat materi pelajaran  

5. Menjawab pertanyaan yang diberikan guru 

6. Aktif bertanya 

7. Aktif berdiskusi bersama teman kelompok 

8. Aktif menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari 

9. Keberanian menyampaikan pendapat 

10. Kesungguhan dalam mengikuti pembelajaran. 

 

2.1.2.5   Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Aktivitas Belajar 

Suatu aktivitas timbul karena adanya minat atau keinginan siswa 

terhadap pembelajaran, untuk suatu aktivitas akan timbul jika ada stimulus atau 

rangsangan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar. 

1. Faktor internal  

Faktor internal adalah seluruh aspek yang terdapat dalam diri individu yang 

belajar, baik aspek fisiologis (fisik) maupun aspek psikologis (psikhis), yakni: 

1. Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik adalah suatu kegiatan yang banyak berhubungan 

dengan jasmani (Damyati dan Mujiono, 1999). Aktivitas fisik meliputi: 

Mencatat, membaca, mendengarkan, bertanya pada guru dan latihan 

atau praktik. 
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2. Aktivitas Psikis 

Aktivitas psikis adalah keadaan jiwa yang sangat aktif pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. Aktivitas psikis meliputi: 

1) Keaktifan indera 

Di dalam kelas atau keaktifan indera adalah keaktifan 

mendayagunakan alat indera dengan sebaik-baiknya dalam 

mengikuti kegiatan belajar seperti, penglihatan dan pendengaran. 

2) Keaktifan akal 

Keaktifan akal adalah menggunakan akal pada saat proses 

pembelajaran untuk memecahkan masalah yang dihadapi seperti, 

menimbang-nimbang, menyusun pendapat dan mengambil suatu 

kesimpulan. 

3) Keaktifan ingatan 

Keaktifan ingatan adalah menggunakan daya ingat saat menerima 

bahan pelajaran yang disampaikan guru dan berusaha 

menyimpannya dalam otak, kemudian mampu mengutarakannya 

kembali. 

4) Keaktifan emosi 

Keaktifan emosi adalah penggunaan perasaan atau kepekaan jiwa 

pada proses pembelajaran berlangsung (Sriyono, 1992). 

2. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri 

individu. Faktor-faktor eksternal meliputi faktor lingkungan sosial 

(Slameto 2015). 
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1. Lingkungan Sosial Masyarakat. 

Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa, akan 

mempengaruhi belajara siswa. Lingkungan siswa yang kumuh, 

banyak pengangguran dan anak terlantar juga dapat mempengaruhi 

aktivitas belajar siswa, paling tidak siswa kesulitan ketika 

memerlukan teman belajar, diskusi, atau meminjam alat-alat belajar 

yang kebetulan belum dimilikinya. 

2. Lingkungan Sosial Keluarga 

Lingkungan ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar. Ketegangan 

keluarga, sifat-sifat orang tua, demografi keluarga (letak rumah), 

pengelolaan keluarga, semuanya dapat memberi dampak terhadap 

aktivitas belajar siswa. Hubungan antar anggota keluarga, orang tua, 

anak, kakak atau adik yang harmonis akan membantu siswa 

melakukan aktivitas belajar dengan baik. 

3. Lingkungan Sosial Sekolah 

Seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas dapat 

mempengaruhi proses belajar seorang siswa. Hubungan yang 

harmonis antara ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk 

belajar di sekolah. Maka para pendidik, orang tua, dan guru perlu 

memperhatikan dan memahami bakat yang dimiliki oleh siswa, antara 

lain dengan mendukung, ikut mengembangkan, dan tidak memaksa 

anak untuk memilih jurusan yang tidak sesuai dengan bakatnya. 
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2.1.3  Konsep Pembelajaran Tematik Di SD/MI 

2.1.3.1  Pengertian pembelajaran tematik 

Pembelajaran tematik adalah suatu konsep yang dapat dikatakan 

sebagai pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi 

untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Bermakna 

artinya, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari itu 

melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain 

yang sudah mereka pahami. Pembelajaran tematik dimaknai sebagai 

pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Dalam 

pembahasannya tema itu ditinjau dari berbagai mata pelajaran (Trianto, 2011) 

Menurut Ani Kadarwati (2017) pembelajaran tematik merupakan 

salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran terpadu di definisikan sebagai 

pembelajaran yang menghubungkan sebagai gagasan, konsep, keterampilan 

sikap dan nilai, baik antar mata pelajaran maupun dalam satu mata pelajaran. 

Pembelajaran tematik memberikan penekanan pada pemilihan pada suatu tema 

spesifik yang sesuai dengan pelajaran untuk mengajar satu atau beberapa 

konsep yang memadukan beberapa informasi. 

Pembelajaran tematik berdasar pada filsafat konstruktivisme yang 

berpandangan bahwa pengetahuan yang dimiliki peserta didik membentuk 

pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan, bukan hasil bentukan 

orang lain. Proses pembentukan pengetahuan tersebut berlangsung secara terus 
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menerus sehingga pengetahuan yang dimiliki peserta didik menjadi semakin 

lengkap. 

Pembelajaran tematik juga merupakan salah satu model dalam 

pembelajaran terpadu (Integrated Intruction) yang merupakan suatu sistem 

pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individual maupun 

kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip 

keilmuan secara holistik. Bermakna atau autentik Rusman (2012). 

Pembelajaran terpadu berorientasi pada praktik pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Pendekatan pembelajaran 

terpadu lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan 

sesuatu (Learning by doing).  

Pembelajaran tematik terpadu yang diterpakan di SD dalam 

kurikulum 2013 berlandaskan pada Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 

Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyebutkan, 

bahwa sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi, maka 

prinsip pembelajaran yang digunakan dari pembelajaran parsial menuju 

pembelajaran terpadu. Pelaksanaan kurikulum 2013 pada SD/MI dilakukan 

melalui pembelajaran dengan pendekatan tematik dari kelas I sampai kelas VI. 

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep 

belajar sambil melakukan sesuatu (Learning by doing). Oleh karena itu, guru 

perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan 

mempengaruhi kebermaknaan belajar peserta didik. Pengalaman belajar yang 

menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran 

lebih efektif. Kaitan konseptual antar mata pelajaran yang dipelajari akan 
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membentuk skema, sehingga peserta didik akan memperoleh keutuhan dan 

kebulatan pengetahuan. Selain itu, penerapan pembelajaran tematik di sekolah 

dasar akan sangat membantu peserta didik dalam membentuk pengetahuannya, 

karena sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik yang masih melihat 

segala sesuatu sebagai satu keutuhan (holistik). 

Dalam pelaksanaannya, pembelajaran tematik ini bertolak dari satu 

tema yang dipilih dan dikembangkan oleh guru bersama peserta didik dengan 

memerhatikan keterkaitannya dengan isi mata pelajaran. Tujuan dari adanya 

tema ini bukan hanya untuk menguasai konsep-konsep dalam satu mata 

pelajaran, akan tetapi juga keterkaitannya dengan konsep-konsep dari mata 

pelajaran lainnya. Dengan adanya tema ini akan memberikan banyak 

keuntungan, di antaranya: 

1. Peserta didik mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. 

2. Peserta didik dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan 

berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dengan tema yang 

sama. 

3. Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. 

4. Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan 

mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik. 

5. Peserta didik dapat lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena 

materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. 

6. Peserta didik dapat lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi 

dalam situasi nyata, untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam 

satu mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lain 



 

26 
 

7. Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan 

secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam dua 

atau tiga pertemuan, waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan 

remedial. 

Dalam menerapkan dan melaksanakan pembelajaran tematik, ada 

beberapa prinsip dasar yang harus yang perlu diperhatikan yaitu: 1) bersifat 

terintegrasi dengan lingkungan, 2) bentuk belajar dirancang agar peserta didik 

menemukan tema, dan 3) efisiensi. Agar diperoleh gambaran yang lebih jelas 

berikut ini akan diuraikan ketiga prinsip tersebut; 

1. Bersifat kontekstual atau terintegrasi dalam lingkungan. Pembelajaran 

yang dilakukan perlu dikemas dalam satu format keterkaitan, maksudnya 

pembahasan suatu topik dikaitkan dengan kondisi yang dihadapi peserta 

didik atau ketika peserta didik menemukan masalah dan memecahkan 

masalah yang nyata dihadapi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari 

dikaitkan dengan topik yang dibahas. 

2. Bentuk belajar harus dirancang agar peserta didik bekerja secara 

sungguh-sungguh untuk menemukan tema pembelajaran yang real 

sekaligus mengaplikasikannya. Dalam melakukan pembelajaran tematik 

peserta didik didorong untuk mampu menemukan tema-tema yang 

benar-benar sesuai dengan kondisi peserta didik, bahkan dialami peserta 

didik. 

3. Efisiensi. Pembelajaran tematik memiliki nilai efisiensi antara lain 

dalam segi waktu, beban materi, metode, penggunaan sumber belajar 
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yang otentik sehingga dapat mencapai ketuntasan kompetensi secara 

tepat. 

Secara padegogis pembelajaran tematik berdasarkan pada eksplorasi 

terhadap pengetahuan dan nilai-nilai yang dibelajarkan melalui tema sehingga 

peserta didik memiliki pemahaman yang utuh. Peserta didik diposisikan sebagai 

pengeksplorasi sehingga mampu menemukan hubungan-hubungan dan pola-pola 

yang ada di dunia nyata dalam konteks yang relevan. Pembelajaran tematik 

dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai kemampuan, keterampilan dan 

sikap yang diperoleh melalui proses pembelajaran tematik terpadu ke dalam 

konteks dunia nyata yang di bawa ke dalam proses pembelajaran secara kreatif. 

2.1.3.2  Tujuan dan Ruang Lingkup Pembelajaran Tematik 

Dalam Kemendikbud No. 57 Tahun 2014 menyebutkan tujuan dari 

pembelajaran tematik, diantaranya: 

1. Menghilangkan atau mengurangi terjadinya tumpang tindih materi. 

2. Memudahkan peserta didik untuk melihat hubungan-hubungan yang 

bermakna. 

3. Memudahkan peserta didik untuk memahami materi atau konsep secara 

utuh sehingga penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. 
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Tujuan pembelajaran tematik menurut Sutirjo (2004) adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengalaman dan kegitan belajar yang relevan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan anak 

2. Menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan anak hasil 

belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna 

3. Mengembangkan keterampilan berfikir anak sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi dan menumbuhkan keterampilan sosial 

dalam bekerja sama, toleransi, komunikasi, serta tanggap terhadap 

gagasan orang lain. 

4. Pembelajaran tematik dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar menjadi lebih bermakna dan utuh 

5. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik perlu mempertimbangkan 

beberapa hal antara lain alokasi waktu setiap tema, memperhitungkan 

banyak dan sedikitnya bahan yang ada di lingkungan 

6. Memilih tema yang terdekat dengan anak dan aktual 

7. Lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai dari pada 

tema. 

Sedangkan ruang lingkup pembelajaran tematik meliputi semua KD dari 

semua mata pelajaran, kecuali agama. Mata pelajaran yang dimaksud adalah 

Bahasa Indonesia, PPKN, IPA, IPS, Penjas, dan Seni Budaya dan Prakarya. 
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2.1.3.3  Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Menurut Depdiknas (2006) pembelajaran tematik memiliki beberapa 

ciri khas antara lain: 1) Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan 

tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar; 2) kegiatan-

kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari 

minat dan kebutuhan siswa; 3) kegiatan belajar akan lebih bermakna dan 

berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama; 4) 

membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa; 5) menyajikan kegiatan 

belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui 

siswa dalam lingkungannya; dan 6) mengembangkan keterampilan sosial siswa, 

seperti kerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang 

lain. 

Selain itu, menurut Rusman (2012) sebagai model pembelajaran di 

sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah, pembelajaran tematik memiliki karakteristik 

antara lain:  

1. Berpusat pada siswa (student center), hal ini sesuai dengan pendekatan 

belajar modern yang lebih banyak menempatkan sebagai subjek belajar; 

sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu 

memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas 

belajar. 

2. Memberikan pengalaman langsung kepada siswa (direct axperiences). 

Dengan pengalaman langsung ini, siswa diharapkan pada sesuatu yang 

nyata (konkret) sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih 

abstrak. 
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3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran 

tematik pemisahan antara mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. 

Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang 

paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 

4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses 

pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami konsep-

konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa 

dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

5. Bersifat fleksibel (luwes) dimana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari 

satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, bahkan mengaitkan 

dengan kehidupan siswa dengan keadan lingkungan di mana sekolah dan 

siswa berada. 

6. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. 

2.1.3.4 Tahap-tahap Pembelajaran Tematik 

Tahapan dalam pembelajaran tematik melalui beberapa tahap yaitu: 1) 

guru harus mengacu pada tema sebagai pemersatu berbagai muatan mata 

pelajaran untuk satu tahun, 2) guru melakukan analisis Standar Kompetensi 

Lulusan, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan membuat indikator dengan 

tetap memerhatikan muatan materi dari standar isi, 3) membuat hubungan 

pemetaan antara kompetensi dasar dan indikator dengan tema, 4) membuat 

jaringan KD, indikator, 5) menyusun silabus tematik dan 6) membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan menerapkan pendekatan 

saintifik.  
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2.2 Penelitian Relevan 

Dalam satu dekade terakhir, penelitian tentang penerapan model Inside 

Outside Circle untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 

Tematik pada tingkat SD sudah banyak dilakukan oleh para pakar ( Aktivitas, 

2017; Azmi, 2015; Guru, 2019; Maret et al., n.d; Nuraeni, 2017; Siswa, 2020; 

Terhadap et al., n.d; dan Waruwu, 2018). Namun, penelitian yang mengkaji 

secara khusus masalah penerapan model Inside Outside Circle untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Tematik pada tingkat 

SD dalam konteks salah satu daerah di Sulawesi Tenggara masih belum banyak 

dilakukan. Penelitian yang ada menggunakan beberapa kecenderungan. 

Kecenderungan pertama adalah penelitian yang menganalisis keterampilan 

komunikasi melalui model Inside Outside Circle (Dewi, 2017; Uswatun, 2020; 

Noge, 2020) berdasarkan hasil  observasi kinerja  guru  pada  siklus  I  

memperoleh  nilai  rata-rata  persentase  78%  dan  pada  siklus  II  memperoleh 

nilai  rata-rata  persentase  90%  serta  dari  siklus  I  menuju  siklus  II 

mengalami  peningkatan  sebanyak 12%. Sedangkan hasil observasi aktivitas 

siswa pada siklus I memperoleh nilai rata-rata persentase 60% dan  pada  siklus  

II  memperoleh  nilai  rata-rata  persentase  88%  serta  dari  siklus  I  menuju  

siklus  II mengalami    peningkatan    sebanyak    28%. Hasil    penelitian    pra    

siklus keterampilan komunikasi memperoleh ketuntasan 16%. Kemudian 

meningkat pada siklus I mencapai ketuntasan 61%. Pada siklus II   terus   

meningkat   mencapai   ketuntasan 85%. Kesimpulan penelitian ini   

menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi kelas 4A meningkat melalui 

penerapan model Inside Outside Circle. 



 

32 
 

Kecenderungan kedua adalah menganalisis mengenai rendahnya hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan mengguakan model Inside Outside 

Circle  (Andhika, 2013; Ginting, 2013; Mana’a, 2013; Nurhaida, 2019; 

Sukmadewi, 2019). Berdasarkan data hasil belajar IPS siswa pada pretest terlihat 

bahwa pada nilai mean 52,  median  50,  dan  modus  50.  Hal  ini  menunjukkan  

bahwa  sekitar  60%  siswa  memperoleh    nilai dibawah 70, nilai minimun siswa 

30 sedangkan nilai maksimunnya 70. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 

hasil belajar IPS siswa kelas IV di SDN 008 Camba –camba  Kabupaten  

Polewali  Mandar  sebelum  menggunakan  model  pembelajaran Role Playing 

dan Inside  Outside Circle berada  pada  kategori  sangat  rendah,  (2)  kemudian  

terjadi peningkatan hasil belajar IPS siswa setelah menggunakan model 

pembelajaran Role Playing dan Inside Outside Circle. (3) terdapat pengaruh 

model pembelajaran Role Playing dan Inside Outside Circle terhadap hasil 

belajar IPS siswa Kelas IV SDN 008 Camba-camba. Kecenderungan ketiga 

adalah penelitian yang menganalisis mengenai pembelajaran akidah akhlak dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran Inside Outside 

Circle (Bukhori, 2020; Misriyah, 2010; Setiawan, 2021 dan Wahyudi, 2017;) 

berdasarkan hasil evaluasi yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran 

akidah akhlak dengan metode Inside Outside Circle di MIS Assirajiyah 

Mranggen Demak menggunakan beberapa cara yaitu, pertama menggunkan 

pertanyaan secara langsung oleh guru kepada peserta didik, kedua dengan cara 

penugasan, dan ketiga menggunakan tes tulis yang dilakukan ketikan ujian tengah 

semester atau ujian akhir semester. Dan evaluasi yang dilakukan oleh guru 

hasilnya bisa dikatakan cukup baik.  
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Dari ketiga kecenderungan tersebut, tampak bahwa penelitian yang 

mengkaji penerapan model pembelajaran Inside Outside Circle untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran tematik pada tingkat 

SD masih belum banyak dilakukan. Jika pun ada, konteksnya akan berbeda 

dengan rancangan penelitian ini. 

2.3 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk 

skema sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Kerangka Pikir
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