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ABSTRAK 

Nadia Annisa Iswanti, 2019. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Inside 
Outside (IOC) terhadap Hasil Belajar Keterampilan Berbicara Murid Kelas V SD 
Negeri 4 Amarang Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. Skripsi. Program 
Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Univeristas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Sulfasyah dan pembimbing 
II Haslinda. 
 Masalah utama dalam penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh penerapan 
model pembelajaran Inside Outside Circle (IOC) terhadap hasil belajar 
keterampilan berbicara murid kelas V SD Negeri 4 Amarang Kecamatan Tanralili 
Kabupaten Maros. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan 
model pembelajaran Inside Outside Circle (IOC) terhadap hasil belajar 
keterampilan berbicara murid kelas V SD Negeri 4 Amarang Kecamatan Tanralili 
Kabupaten Maros. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pra eksperimen dengan menggunakan 
desain one group pretest posttest design. Pengambilan data dilakukan 
menggunakan tes hasil belajar keterampilan berbicara berupa pretest dan posttest 
terhadap pengaruh penerapan model Inside Outside Inside (IOC) untuk 
mengetahui respon murid terhadap pembelajaran. Subjek dalam penelitian ini 
adalah murid kelas V SD Negeri 4 Amarang Kecamatan Tanralili Kabupaten 
Maros  sebanyak 12 murid yang terdiri dari 1 murid laki-laki dan 11 murid 
perempuan.  
 Hasil penelitian menunjukan bahwa model Inside Outside Circle (IOC) 
dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil keterampilan berbicara seiring 
dengan peningkatan proses pembelajaran murid di kelas V SD Negeri 4 Amarang 
Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. Hal ini dapat dilihat dari segi proses 
mengajar guru dan proses belajar murid pada saat pretest berada pada kategori 
rendah dimana yang tuntas secara individual dari 12 murid hanya 3 murid atau   
25% yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM). Skor rata-rata pretest 
yaitu 58,17 berada pada kategori rendah. Sedangkan pada saat posttest dimana 
dari 12 murid terdapat 11 murid atau 91,67 % telah memenuhi kriteria ketuntasan 
minimal (KKM). Skor rata-rata posttest 87,25 berada pada kategori tinggi. Hal ini 
juga diperoleh dari hasil analisis statistik inferensial dengan menggunakan rumus 
uji t dengan jumlah t hitung  = 10,17 yang lebih besar daripada t tabel = 2,200985  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 
model pembelajaran Inside Outside Circle (IOC) berpengaruh terhadap hasil 
belajar keterampilan berbicara murid kelas V Negeri 4 Amarang Kecamatan 
Tanralili Kabupaten Maros. 
 
Kata Kunci : model Inside Ouside Circle (IOC), keterampilan berbicara 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi 

dirinya melalui proses pembelajaran atau dengan cara lain yang dikenal dan diakui 

oleh masyarakat. Sistem pendidikan harus mampu menjamin pemerataan 

kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevensi dan efisiensi 

manajemen  pendidikan untuk  menghadapi tantangan sesuai dengan tuntunan 

perubahan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan 

terencana, terarah dan berkesinambungan (UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional). Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang 

melandasi jenjang pendidikan menengah. Dengan demikian Sekolah Dasar (SD) 

merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang menyiapkan peserta didik 

masuk ke jenjang pendidikan menengah yang memberi bekal pengetahuan dan 

keterampilan dasar yang bermanfaat bagi peserta didik sesuai dengan tingkat 

perkembangannya. 

Kualitas pendidikan sekolah dasar tidak dapat dipisahkan dari kualitas 

guru yang mengajar di depan kelas dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Seorang guru yang profesional dituntut untuk mampu mengelola proses 

pembelajaran, penguasaan materi, penggunaan metode dan alat peraga yang tepat 

serta memotivasi murid untuk belajar sehingga dapat tercipta kondisi belajar yang 

efektif dan efesien. Pendidikan dasar yang diselenggarakan di Sekolah Dasar (SD) 
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bertujuan memberi bekal kemampuan dasar baca tulis, keterampilan berbicara dan 

keterampilan dasar yang bermanfaat bagi murid sesuai tingkat perkembangannya 

serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan selanjutnya.       

Guru sebagai pendidik profesional harus memiliki kompetensi, 

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen Pasal 10 Ayat 1 bahwa: ”Kompetensi guru sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui 

pendidikan profesi.” 

Bahasa Indonesia berperan sebagai alat komunikasi, dilingkungan 

pendidikan baik formal maupun nonformal, oleh karena itu sudah selayaknyalah 

jika pengajaran bahasa di sekolah dasar sampai ke jenjang pendidikan tinggi 

mendapat perhatian yang serius. Keterampilan berbicara dipandang memiliki 

peranan sentral dalam tujuan pembelajaran bahasa, karena hakikat belajar bahasa 

adalah belajar komunikasi, terutama komunikasi lisan. Demikian pula dengan 

hakekat pembelajaran Bahasa Indonesia. Hakikat pembelajaran Bahasa Indonesia 

ialah peningkatan kemampuan murid untuk berkomunikasi dalam bahasa 

Indonesia yang baik dan benar secara lisan dan tulisan. 

Menurut Tarigan (2015:16) berbicara adalah kemampuan mengucapkan 

bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan atau 

menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. 

Guru mengajarkan pembelajaran Bahasa Indonesia cenderung 

menggunakan motode pembelajaran yang monoton, membosankan dan hanya 
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terfokus untuk mencapai keterampilan selain berbicara. Metode ceramah dan 

metode drill (latihan) lebih banyak dan lebih sering digunakan guru dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, khususnya pada 

murid kelas V di SD Negeri 4 Amarang Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros 

dapat diketahui bahwa keterampilan berbicara di kelas tersebut masih rendah. 

Cara penyampaian pelajaran Bahasa Indonesia menjadi salah satu faktor 

penyebabnya. Guru cenderung menggunakan metode ceramah. Murid juga tidak 

menunjukkan keaktifan saat kegiatan belajar berlangsung. Murid kelas V di SD 

Negeri 4 Amarang Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros terlihat masih belum 

mempunyai keberanian dan dasar kemampuan untuk mengungkapkan ide-ide, 

gagasan yang ada di pikirannya. 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku, perubahan itu mengarah 

kepada tingkah laku yang lebih baik yang terjadi melalui latihan atau pengalaman. 

Ini berarti bahwa seseorang baru dapat dikatakan belajar apabila telah terjadi 

perubahan tingkah laku. Perubahan tersebut mencakup aspek penting yaitu aspek 

kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan). 

Menurut Aunurrahman (2016: 36) Belajar merupakan interaksi individu 

dengan lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini dapat berupa manusia atau 

objek-objek lain yang memungkinkan individu untuk memperoleh pengalaman-

pengalaman atau pengetahuan, baik pengalaman atau pengetahuan baru maupun 

sesuatu yang pernah diperoleh atau ditemukan sebelumnya akan tetapi 
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menimbulkan perhatian kembali bagi individu tersebut sehingga memungkinkan 

terjadinya interaksi.  

Hasil belajar sangat bergantung pada pelaksanaan pembelajaran. Semakin 

baik pembelajaran yang dilakukan, maka semakin baik pula hasil belajar murid 

yang diperoleh murid. Pada saat sekarang ini, pelaksanaan pembelajaran di kelas 

ditekankan agar tidak secara konvensional atau lebih berpusat pada guru. Akan 

tetapi, pembelajaran yang diharuskan adalah pembelajaran aktif yang berpusat 

pada murid sebagai subjek belajar dan guru sebagai pembimbing dan fasilitator. 

Berdasarkan kenyataan yang ditemui di lapangan menunjukkan bahwa 

hasil belajar aspek keterampilan berbicara murid pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia masih di bawah kriteria ketuntasan minimun (KKM) yaitu 70%. Hal ini 

terungkap melalui prapenelitian melalui observasi kepada guru dan murid kelas V 

SD Negeri 4 Amarang Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. Dari hasil 

observasi tersebut dapat diperoleh informasi bahwa penyebab rendahnya 

keterampilan berbicara pada murid karena beberapa faktor. Di antaranya faktor 

guru yaitu: (1) Fokus pembelajaran yang masih berpusat pada guru, (2) Kurang 

melatih murid, (3) Guru kurang tepat memilih model dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara, dan (4) Aktivitas tukar pendapat dengan murid kurang. 

Sedangkan faktor murid yaitu: (1) sebagian murid kurang mampu menjawab 

pertanyaan yang diberikan kepada guru, (2) tidak memperhatikan saat guru sedang 

menjelaskan materi pembelajaran, (3) murid kurang antusias dalam belajar, (4) 

murid  lebih suka bermain. 
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Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pemecahan 

masalah tersebut adalah model pembelajaran Inside Outside Circle (IOC). 

Spancer Kagan (dalam Huda, 2016:246) mengatakan “model pembelajaran Inside 

Outside Circle (IOC) adalah model pembelajaran dengan sistem lingkaran kecil 

dan besar dimana murid saling berbagi informasi pada saat yang bersamaan 

dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur.” 

Berdasarkan pengertian model Inside Outside Circle (IOC)  menurut ahli, 

maka disimpulkan bahwa model Inside Outside Circle (IOC) bertujuan untuk 

meningkatkan keaktifan murid dalam belajar. Salah satu keunggulan model ini 

adalah adanya stuktur yang jelas dan memungkinkan murid untuk berbagi dengan 

pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur. Selain itu, murid bekerja 

dengan sesama murid dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak 

kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi. 

Sehubungan dengan masalah di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh penerapan model pembelajaran Inside Outside 

Circle (IOC) terhadap hasil belajar keterampilan berbicara murid kelas V SD 

Negeri 4 Amarang Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan 

masalah  penelitian ini adalah apakah ada pengaruh penerapan model 

pembelajaran Inside Outside Circle (IOC) terhadap hasil belajar keterampilan 
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berbicara murid kelas V SD Negeri 4 Amarang Kecamatan Tanralili Kabupaten 

Maros? 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan  masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran Inside Outside Circle 

(IOC) terhadap hasil belajar keterampilan berbicara murid kelas V SD Negeri 4 

Amarang Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat yang dapat diperoleh, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Bagi akademisi, menjadi bahan masukan dan informasi dalam upaya 

penyempurnaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan. 

b. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan dalam penyusunan 

karya tulis ilmiah yang bertema kependidikan, sebagai langkah awal 

untuk mengadakan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi murid, dapat membantu murid dalam peningkatan keterampilan 

berbicara. 

b. Bagi guru/pendidik, sebagai bahan masukan bagi guru dalam 

pengelolaan pendidikan di sekolah dasar sehubungan dengan upaya 

peningkatan keterampilan berbicara. 
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c. Bagi sekolah, sebagai lembaga pendidikan agar dapat menggunakan 

model-model pembelajaran yang inovatif 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Kajian Pustaka 

1. Penelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan dan berkaitan dengan 

model pembelajaran Inside Outside Circle di antaranya : 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari, Jurusan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta 

tahun 2017 dengan judul “Penggunaan Model Kooperatif Tipe Inside Outside 

Circle (IOC) untuk Meningkatkan Kerja Sama Murid Kelas III SDN Kepek 

Pengasih Kulon Progo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama murid 

meningkat melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Inside 

Outside Circle (IOC). Pada pra tindakan, sebanyak 28% murid kerja samanya 

berada pada kategori baik. Nilai rata-rata kelas adalah 6,5 (berkategori cukup). 

Pada siklus I, sebanyak 52% murid kerja samanya berada pada kategori baik. 

Nilai rata-rata kelas adalah 7,1 (berkategori baik). Pada siklus II, sebanyak 84% 

murid kerja samanya berada pada kategori baik. Nilai rata-rata kelas adalah 7,9 

(berkategori baik). Hasil tersebut menunjukkan bahwa di siklus II kerja sama 

murid telah mencapai kriteria keberhasilan dalam penelitian ini yaitu 75 % murid 

kelas III mencapai kerja sama pada kategori baik.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari dengan peneliti yaitu 

sama-sama menggunakan model pembelajaran Inside Outside Circle (IOC). 

Namun Ratnasari menggunakan jenis penelitian tindakan kelas untuk 
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meningkatkan kerja sama murid sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian 

eksperimen untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran Inside 

Outside Circle (IOC) terhadap hasil belajar keterampilan berbicara murid. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Susanti, Jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah dasar, Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2017 dengan judul 

“Pengaruh model pembelajaran Inside Outside Circle berbasis lingkungan 

terhadap hasil belajar IPA murid kelas V”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa dengan menerapkan model ini dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar murid pada mata pelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat dari segi proses 

mengajar guru dan proses belajar murid yang dimana pada pretest berada pada 

kategori rendah dan pada saat diberikan posttest telah mencapai standar sesuai 

dengan inidikator keberhasilan dengan kategori baik dan dari segi hasil belajar 

yang klasikal murid sudah mencapai standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang sesuai dengan indikator keberhasilan yang baik. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Susanti dengan peneliti yaitu 

sama-sama menggunakan model pembelajaran Inside Outside Circle (IOC) 

dengan menggunakan jenis penelitian eksperimen. Namun, Susanti menggunakan 

jenis penelitian eksperimen melalui model pembelajaran Inside Outside Circle 

(IOC) untuk mengetahui hasil belajar IPA murid sedangkan peneliti menggunakan 

model pembelajaran Inside Outside Circle (IOC) untuk mengetahui pengaruh 

penerapan model pembelajaran Inside Outside Circle (IOC) terhadap hasil belajar 

keterampilan berbicara murid. 
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Berdasarkan hasil penelitian di atas, terlihat bahwa para peneliti 

menggunakan model pembelajaran Inside Outside Cirle (IOC) untuk melakukan 

penelitian terhadap peningkatan kerja sama dan hasil belajar murid dan ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat pengaruh dari penggunaan model pembelajaran Inside 

Outside Cirle (IOC) tersebut. Untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah menggunakan model pembelajaran Inside Outside Cirle (IOC) untuk 

mengetahui apakah model pembelajaran Inside Outside Cirle (IOC) berpengaruh 

terhadap hasil belajar keterampilan berbicara murid kelas V pada SD Negeri 4 

Amarang Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. 

2. Pembelajaran Bahasa Indonesia 

a. Hakikat  Bahasa Indonesia 

Bahasa merupakan salah satu kemampuan manusia yang terpenting yang 

menjadikan mereka unggul atas makhluk Allah yang lain. Bahkan bahasa juga 

merupakan media utama dalam berkomunikasi. Hal senada juga diungkapkan oleh 

Keraf (dalam Ngalimun dan Alfulaila, 2014:115) bahwa “Bahasa merupakan alat 

komunikasi antara anggota masyarakat yang berupa simbol bunyi yang dihasilkan 

oleh alat ucap manusia”. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

“Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter, yang digunakan oleh anggota 

suatu masyarakat, untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasikan diri”. 

Menurut Ngalimun dan Alfulaila (2014:81) menyatakan bahwa kata 

bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki lebih dari satu pengertian makna atau 

pengertian, sehingga sering kali membingungkan. Defenisi bahasa memiliki sifat 

atau ciri itu, antara lain, adalah (1) bahasa itu adalah sebuah sistem, (2) bahasa itu 
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berwujud lambang, (3) bahasa itu berupa bunyi, (4) bersifat arbitrer, (5) 

bermakna, (6) bersifat konvensional, (7) unik, (8) bersifat universal, (9) produktif, 

(10) bervariasi, (11) dinamis, (12) sebagai alat interaksi sosial, (13) merupakan 

identitas penuturnya. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa 

memiliki pengertian yaitu sistem lambang bunyi ujaran yang komunikatif yang 

digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya dalam rangka 

bekerjasama. 

b. Hakikat Belajar 

Menurut Aunurrahman (2016:48) belajar merupakan proses internal yang 

kompleks. Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah seluruh mental, 

yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

Susanto (2016:4) menyatakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang 

dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh 

suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan 

seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, 

merasa, maupun dalam bertindak. 

Dari beberapa pengertian belajar diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam 

keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan 

baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang 

relatif tetap baik dalam berpikir maupun dalam bertindak. 
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3. Hasil Belajar  

a. Hakikat Hasil Belajar 

Menurut Aunurrahman (2016:37) hasil belajar ditandai dengan perubahan 

tingkah laku. Walaupun semua perubahan tingkah laku merupakan hasil belajar, 

akan tetapi aktivitas belajar pada umumnya disertai perubahan tingkah laku. Hasil 

belajar yang baik akan diperoleh apabila proses pembelajaran yang dilakukan 

guru di kelas terlaksana secara efisien. Semakin baik proses pembelajaran yang 

dilakukan, maka semakin baik pula hasil yang akan diperoleh. Hasil belajar juga 

bergantung pada cara-cara belajar yang dilaksanakan. Oleh karena itu, dengan 

menggunakan cara belajar yang efektif, akan meningkatkan hasil belajar yang 

memuaskan. 

Menurut Nawawi (dalam Susanto 2016:5) hasil belajar dapat diartikan 

sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah 

yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah 

materi pelajaran tertentu. 

Kunci utama yang membuat pembelajaran efektif adalah ditangan guru. 

Soemosasmito menyatakan bahwa guru yang efektif adalah guru yang 

menemukan cara dan selalu berusaha agar anak didiknya terlibat secara tepat 

dalam suatu mata pelajaran. Jadi sebelum mengajar guru harus merencanakan 

segala persiapan yang diperlukan untuk mewujudkan hasil belajar yang lebih baik. 

Setelah melalui proses belajar maka murid dapat mencapai tujuan belajar yang 

disebut juga sebagai hasil belajar yaitu kemampuan yang dimiliki murid setelah 

menjalani proses belajar.  
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Hasil belajar dikatakan telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dapat 

diketahui melalui evaluasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Sunal (dalam Susanto 

2016:5) bahwa “evaluasi merupakan proses penggunaan informasi untuk 

membuat pertimbangan seberapa efektif suatu program telah memenuhi 

kebutuhan siswa.” Selain itu, dengan dilakukannya evaluasi atau penilaian ini 

dapat dijadikan feedback atau tindak lanjut, atau bahkan cara untuk mengukur 

tingkat penguasaan murid. Kemajuan prestasi belajar murid tidak saja diukur 

tingkat penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan. Dengan 

demikian hasil belajar murid mencakup segala hal yang dipelajari di sekolah, baik 

itu menyangkut pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berkaitan dengan mata 

pelajaran yang diberikan kepada murid 

Dari uraian tersebut telah dipaparkan, maka hakikat hasil belajar dalam 

penelitian ini adalah hasil akhir pengambilan keputusan mengenai tinggi 

rendahnya nilai yang diperoleh  murid selama mengikuti proses pembelajaran. 

Hasil belajar dikatakan tinggi apabila kemampuan murid bertambah dari hasil 

sebelumnya.  

b. Bentuk-bentuk Hasil Belajar 

Hasil belajar sebagaimana telah dijelaskan diatas meliputi pemahaman 

konsep (aspek kognitif), keterampilan proses (aspek psikomotorik), dan sikap 

murid (aspek afektif). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berikut ini : 

1) Pemahaman Konsep 

Pemahaman menurut Bloom (dalam Susanto, 2016:6) diartikan sebagai 

kemampuan untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. 
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Pemahaman menurut Bloom ini adalah seberapa besar murid mampu menerima, 

menyerap, dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru, atau sejauh mana 

muriddapat menerima serta mengerti apa yang ia baca, yang dilihat, yang dialami, 

atau yang ia rasakan berupa hasil penelitian atau observasi langsung yang ia 

lakukan.  

2) Keterampilan Proses 

Keterampilan berarti kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan 

secara afektif dan efesien untuk mencapai suatu hasil tertentu. Usman dan 

Setiawati (dalam Susanto, 2016:9) Mengemukakan bahwa keterampilan proses 

merupakan keterampilan yang mengarah kepada pembangunan kemampuan 

mental, fisik, dan sosial yang mendasar dalam diri murid. 

Indrawati (dalam Susanto, 2016:9) menyebutkan ada enam aspek 

keterampilan proses, yang meliputi: observasi, klasifikasi, pengukuran, 

mengomunikasikan, memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap suatu 

pengamatan dan melakukan eksperimen. 

3) Sikap 

Menurut Sardiman (dalam Susanto, 2016:11), sikap merupakan 

kecenderungan untuk melakukan sesuatu dengan cara, metode, pola, dan tehnik 

tertentu terhadap dunia sekitarnya baik berupa individu-individu maupun objek-

objek tertentu. Sikap merujuk pada perbuatan, perilaku, atau tindakan seseorang.  

Adapun kesimpulan peneliti tentang bentuk-bentuk belajar yaitu pemahaman 

konsep, keterampilan proses, dan sikap anak dalam belajar. 
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c. Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Gestalt (dalam Susanto, 2016:12) “belajar merupakan suatu 

proses perkembangan. Artinya bahwa secara kodrati jiwa raga anak mengalami 

perkembangan.” Berdasarkan teori ini hasil belajar murid dipengaruhi oleh dua 

hal yaitu, murid itu sendiri dan lingkungannya. Pertama, murid; dalam arti 

kemampuan berpikir atau tingkah laku intelektual, motivasi, minat, dan kesiapan 

murid, baik jasmani maupun rohani. Kedua, lingkungan; yaitu sarana dan 

prasarana, kompetensi guru, kreatiitas guru, sumber-sumber belajar, metode 

serta dukungan lingkungan, keluarga, dan lingkungan. 

Wasliman (dalam Susanto 2016:12) membedakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar sebagai berikut : 

1) Faktor Internal; faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri 

peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini 

meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, 

kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. 

2) Faktor Eksternal; faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Keadaan 

keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar murid. Keluarga yang morat 

marit keadaan ekonominya, pertengakaran suami istri, perhatian orang tua 

yang kurang terhadap anaknya, serta kebiasaan sehari-hari berperilaku yang 

kurang baik dari orang tua dalam kehidupan sehari-hari berpengaruh dalam 

hasil belajar peserta didik. 
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Adapun kesimpulan peneliti tentang faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri peserta didik mengenai 

kemampuan belajarnya, kemudian faktor eksternal yang berasal dari luar diri 

peserta dididik yang mempengaruhi hasil belajar yakni keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. 

4. Keterampilan Berbicara 

a. Hakekat Berbicara 

Iskandarwassid (2014:241) menyatakan “Keterampilan berbicara pada 

hakikatnya merupakan keterampilan mereproduksi arus sistem bunyi artikulasi 

untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan perasaan, dan keinginan pada orang 

lain.”  

Tarigan (2015:16) menyatakan bahwa “Berbicara adalah kemampuan 

bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan atau 

menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan.” Dengan demikian, berbicara 

tidak sekedar pengucapan bunyi-bunyi atau kata-kata. Berbicara adalah suatu cara 

dan juga alat untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta 

dikembangkan. 

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup dalam kelompok. Anggota 

dalam kelompok tersebut selalu terjadi interaksi. Untuk berinteraksi manusia 

memerlukan alat seperti yang telah disebutkan, yaitu bahasa. Dalam berinteraksi 

(berkomunikasi) yang menggunakan bahasa tersebut dapat dilaksanakan secara 

lisan maupun tertulis. Untuk berkomunikasi secara lisan dengan efektif 

diperlukan kemampuan menyimak dan berbicara. Berbicara secara umum dapat 



17 
 

 

diartikan sebagai suatu penyampaian maksud bisa berupa gagasan, pikiran, isi 

hati seseorang kepada orang lain. Pengertian secara khusus banyak dikemukakan 

oleh para pakar.  

Menurut Munir (2015:10) berbicara merupakan perwujudan komukasi 

secara lisan. Komunikasi secara lisan sering dilakukan oleh manusia dalam 

kehidupan sehari-hari dengan berbagai tujuan. 

Brooks (dalam Tarigan, 2015: 17-18) mengemukakan beberapa prinsip 

umum yang mendasari kegiatan berbicara, antara lain: 

1) Membutuhkan paling sedikit dua orang. 

2) Mempergunakan suatu sandi linguistik yang dipahami bersama. 

3) Menerima atau mengakui suatu daerah referensi umum.  

4) Merupakan suatu pertukaran antara partisipan. 

5) Menghubungkan setiap pembicara dengan yang lainnya dan kepada 

lingkungannya dengan segera. 

6) Berhubungan atau berkaitan dengan masa kini. 

7) Hanya melibatkan aparat atau perlengkapan yang berhubungan dengan 

suara/bunyi bahasa dan pendengaran (vocal and auditory apparatus). 

Berbicara dapat berlangsung dalam situasi, suasana, lingkungan tertentu 

dan lingkungan formal, pembicara dituntut secara formal pula. Misalnya 

berpidato, berdiskusi, ceramah, wawancara (interview), dan bercerita. Sebaliknya, 

dalam situasi dan suasana informal seperti banyak  dilaksanakanmanusia dalam 

kehidupan sehari-hari, pembicara berbicara santai (tidak formal), misalnya dalam 

tukar-menukar pengalaman, percakapan di jalan dan sebagainya.  
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Berdasarkan uraian mengenai hakekat berbicara, dapat disimpulkan 

bahwa berbicara merupakan salah satu keterampilan dalam aspek bahasa yang 

sangat penting sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan lawan bicara. 

Keterampilan berbicara ini perlu distimulus melalui kegiatan-kegiatan yang dapat 

meningkatkan kosakata yang dimiliki anak. 

b. Tujuan Berbicara 

Tarigan (2015:16) menyatakan “Tujuan utama dari berbicara adalah untuk 

berkomunikasi.” Agar dapat menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan dan 

kemauan secara efektif seyogyanya pembicara memahami makna segala sesuatu 

yang ingin dikomunikasikan. Dia harus mampu mengevaluasi efek komunikasi 

terhadap (para) pendengarnya dan harus mengetahui prinsip-prinsip yang 

mendasari segala situasi pembicaraan, baik secara umum maupun perorangan. 

Keraf (dalam Saddhono, Slamet 2014:58), menyatakan bahwa tujuan 

berbicara sebagai berikut:  

1) Mendorong pembicara untuk memberi semangat, membangkitkan 

kegairahan serta menunjukkan rasa hormat dan pengabdian. 

2) Meyakinkan: pembicara berusaha mempengaruhi keyakinan atau sikap 

mental/intelektual kepada para pendengar. 

3) Berbuat/bertindak: reaksi fisik dari pendengar dengan harapan agar 

pendengar terbangkitkan emosinya. 

4) Memberitahukan: pembicara berusaha menguraikan atau menyampaikan 

sesuatu kepada pendengar dengan harapan agar pendengar mengetahui 

tentang suatu hal, pengetahuan dan sebagainya. 
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5) Menyenangkan: pembicara bermaksud menggembirakan, menghibur 

pendengar agar terlepas dari kerutinan yang dialami oleh pendengar. 

Sejalan dengan pendapat diatas, Tarigan (dalam Munir, 2015:12), 

menyatakan bahwa tujuan berbicara meliputi: (1) menghibur, (2) 

menginformasikan, (3) menstimuli, (4) meyakinkan, dan (5) menggerakkan. 

Tarigan (2015:17) menyatakan “Pada dasarnya berbicara mempunyai tiga 

maksud umum, yaitu: (1) memberitahukan dan melaporkan (to Inform); (2) 

menjamu dan menghibur (to entertain); dan (3) membujuk, mengajak, mendesak 

dan meyakinkan (to persuade). 

c. Aspek Penilaian Keterampilan Berbicara 

Burhan menyatakan ada beberapa aspek yang dinilai pada saat anak 

berbicara diantaranya sebagai berikut:  

1) Pelafalan 

Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa 

secara tepat. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat dapat mengalihkan 

perhatian pendengar. 

2) Intonasi  

Kesesuaian intonasi merupakan daya tarik tersendiri dalam berbicara dan 

merupakan faktor penentu. Walaupun masalah yang dibicarakan kurang menarik, 

dengan penempatan intonasi yang sesuai dengan masalahnya menjadi menarik. 

Penempatan ntonasi yang tepat merupakan daya tarik tersendiri dalam kegiatan 

berbicara, bahkan merupakan salah satu faktor penentu dalam keefektifan 

berbicara. 
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3) Pilihan kata (diksi)  

Pilihan kata (diksi) hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Jelas maksudnya 

mudah dimengerti oleh pendengar yang menjadi sasaran. Pendengar akan lebih 

terangsang dan lebih paham, kalau kata-kata yang digunakan sudah dikenal oleh 

pendengar. 

4) Kelancaran  

Seorang pembicara yang lancar berbicara memudahkan pendengar 

menangkap isi pembicaraannya. Seringkali kita dengar pembicara berbicara 

terputus-putus, bahkan antara bagian-bagian yang terputus itu disecara harus 

memiliki volume suara yang jelas sehingga suara yang dihasilkan dapat dipahami 

dengan jelas oleh pendengar kemudian disertai dengan pelafalan yang jelas. 

5.         Pembelajaran Kooperatif  Model Inside Outside Circle (IOC) dengan 

Menggunakan Teks Bacaan 

Model pembelajaran Inside Outside Circle (IOC) dikembangkan oleh 

Spencer Kagan . Model ini memungkinkan murid untuk saling berbagi informasi pada 

waktu yang bersamaan. Bahan yang paling cocok digunakan dengan model ini adalah 

bahan-bahan yang membutuhkan pertukaran pikiran dan informasi antar murid. Salah 

satu keunggulan model ini adalah adanya struktur yang jelas dan memungkinkan 

murid untuk saling berbagi informasi bersama dengan singkat dan teratur. Selain itu, 

murid memiliki banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi. 

Model pembelajaran Inside Outside Circle (IOC) merupakan bagian dari 

pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning). Pembelajaran kooperatif 



21 
 

 

dilaksanakan secara berkelompok, murid yang heterogen saling membantu satu sama 

lain dalam berbagi pengetahuan, pengalaman, tugas dan tanggung jawab. Kooperatf 

merupakan miniatur dari kehidupan sosial masyarakat, yang didalamnya murid akan 

merasa saling ketergantungan satu sama lain. Hasil yang diperoleh berupa hasil 

kelompok, baik tidaknya hasil kelompok tergantung bagaimana setiap anggotanya 

saling bekerjasama. 

Selain itu, model pembelajaran Inside Outside Circle ini adalah salah satu  

jenis model pembelajaran kooperatif yang memungkinkan murid dapat berinteraksi 

dengan murid lainnya tanpa diliputi rasa takut salah pada saat mengungkapkan 

pendapatnya. Model pembelajaran ini menuntut murid saling membagi informasi. 

Menurut Huda (2015: 145-146) menyatakan prosedur pembelajaran model 

kooperatif Inside Outside Circle yaitu : 

a. Separuh kelas (atau seperempat jika jumlah murid terlalu banyak) berdiri 

membentuk lingkaran kecil; mereka berdiri melingkar dan menghadap keluar. 

Separuh kelas lagi membentuk lingkaran besar; mereka berdiri menghadap 

kedalam. Pola bentukan dari kedua lingkaran ini adalah: murid dalam 

lingkaran kecil akan berada dalam lingkaran murid-murid yang membentuk 

lingkaran besar, sehingga setiap murid dalam lingkaran kecil nantinya akan 

berhadapan dengan murid yang berada di lingkaran besar. Masing-masing 

akan menjadi pasangan. 

b. Misalnya, anggap saja dalam satu ruang kelas terdapat 30 murid. Murid 1-15 

membentuk lingkaran dalam sedangkan murid 16-30 membentuk lingkaran 

luar. Murid 1 akan berhadapan dengan murid 16; murid 2 akan berpasangan 
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dengan murid 17; murid 3 akan berhadapan dengan murid 18; begitu 

seterusnya dalam bentuk lingkaran. 

c. Setiap pasangan murid dari lingkaran kecil dan besar saling berbagi informasi. 

Murid yang berada di lingkaran kecil (lingkaran dalam) dipersilahkan terlebih 

dahulu. Pertukaran informasi ini bisa dilakukan oleh semua pasangan dalam 

waktu yang bersamaan, namun tetap dengan nada bicara yang teang. Setelah 

itu, murid yang berada di lingkaran besar (lingkaran luar) dipersilahkan untuk 

berbagi informasi. 

d. Kemudian murid yang berada di lingkaran kecil diam di tempat, sementara 

murid yang berada di lingkaran besar berrgeser satu atau dua langkah searah 

perputaran jarum jam. Dengan cara ini, masing-masing murid mendapatkan 

pasangan yang baru untuk berbagi informasi lagi. 

Penerapan pembelajaran kooperatif model Insisde Outside Circle (IOC) 

yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan teks bacaan. Pembelajaran 

diawali dengan membagi siswa ke dalam 2 kelompok yaitu kelompok dalam dan 

kelompok luar. Tiap-tiap kelompok terdiri dari 9 orang siswa. Sebelum pelaksaan 

model Insisde Outside Circle (IOC), guru memberikan 2 judul teks bacaan yang 

berbeda pada 2 kelompok tersebut. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya 

masing-masing untuk meneemukan informasi yang ada pada teks bacaan.  

Setelah mereka berdiskusi, anggota kelompok lingkaran dalam bergerak 

berlawanan arah dengan anggota kelompok lingkaran luar. Setiap pergerakan itu 

akan terbentuk pasangan-pasangan baru. Pasangan-pasangan ini wajib 

memberikan informasi berdasarkan hasil diskusi dengan pasangan asal, demikian 
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seterusnya. Pergerakan baru diberhentikan jika anggota kelompok lingkaran 

dalam dan luar sebagai pasangan asal bertemu kembali. 

Kelebihan dan kelemahan pembelajaran kooperatif model Insisde Outside 

Circle (IOC) yaitu sebagai berikut: Kelebihan model kooperatif model Inside 

Outside Circle (IOC) adalah : 

a) Adanya stuktur yang jelas dan memungkinkan murid untuk berbagi dengan 

pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur.  

b) Murid bekerja dengan sesama murid dalam suasana gotong royong dan 

mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi yang menimbulkan keadaan aktif.  

c) Menciptakan suasana yang interaktif 

Sedangkan kelemahan dari pembelajaran kooperatif model Inside Outside 

Circle (IOC) adalah : 

a) Membutuhkan ruangan kelas yang luas dan waktu yang relatif lama 

b) Suasana kelas menjadi lebih ribut karena murid secara serentak saling 

menyampaikan informasi. 

B. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir disusun atas dasar terdapatnya masalah pada hasil 

observasi yang dilakukan. Bahasa Indonesia berperan sebagai alat komunikasi, 

dilingkungan pendidikan baik formal maupun nonformal, oleh karena itu sudah 

selayaknyalah jika pengajaran bahasa di sekolah dasar sampai ke jenjang 

pendidikan tinggi mendapat perhatian yang serius. Keterampilan berbicara 
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dipandang memiliki peranan sentral dalam tujuan pembelajaran bahasa, karena 

hakikat belajar bahasa adalah belajar komunikasi, terutama komunikasi lisan. 

Demikian pula dengan hakekat pembelajaran Bahasa Indonesia. Hakikat 

pembelajaran Bahasa Indonesia ialah peningkatan kemampuan murid untuk 

berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar secara lisan dan 

tulisan. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, khususnya pada 

murid kelas V di SD Negeri 4 Amarang Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros 

dapat diketahui bahwa keterampilan berbicara di kelas tersebut masih rendah. 

Cara penyampaian pelajaran Bahasa Indonesia menjadi salah satu faktor 

penyebabnya. Guru cenderung menggunakan metode ceramah. Murid hanya 

terlihat duduk, dengar, catat dan hapal. Murid tidak menunjukkan keaktifan saat 

kegiatan belajar berlangsung. Murid kelas V di SD Negeri 4 Amarang Kecamatan 

Tanralili Kabupaten Maros nyatanya masih belum mempunyai keberanian dan 

dasar kemampuan untuk mengungkapkan ide-ide, gagasan yang ada di pikirannya. 

Salah satu model yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut 

adalah model pembelajaran Inside Outside Circle (IOC), yang bertujuan untuk 

meningkatkan keaktifan murid dalam belajar. Penerapan pembelajaran kooperatif 

model Insisde Outside Circle (IOC) yang digunakan oleh peneliti adalah 

menggunakan teks bacaan. Pembelajaran diawali dengan membagi siswa ke 

dalam 2 kelompok yaitu kelompok dalam dan kelompok luar dan memberikan 2 

judul teks bacaan yang berbeda pada 2 kelompok tersebut. Salah satu keunggulan 

model ini adalah adanya stuktur yang jelas dan memungkinkan murid untuk 



25 
 

 

berbagi dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur. Selain itu, 

murid bekerja dengan sesama murid dalam suasana gotong royong dan 

mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sebagai landasan berfikir bahwa 

dengan menerapkan model pembelajaran Inside Outside Circle (IOC) terhadap 

hasil belajar keterampilan berbicara murid kelas V SD Negeri 4 Amarang 

Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam 

skema kerangka pikir berikut ini: 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir  
 

C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori maka di rumuskan suatu hipotesis penelitian yaitu 

“Terdapat pengaruh jika menerapkan model Inside Outside Circle (IOC) terhadap 

hasil belajar keterampilan berbicara murid kelas V SD Negeri 4 Amarang 

Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.” Hipotesis penelitian ini dapat 

dirumuskan yaitu : 

H0    : Hipotesis nol dalam penelitian ini adalah Tidak ada pengaruh yang 

signifikan terhadap penerapan model pembelajaran Inside Outside 

Circle (IOC) terhadap hasil belajar keterampilan berbicara murid kelas 

V SD Negeri 4 Amarang Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. 

H1    : Hipotesis alternatif dalam penelitian ini adalah Ada pengaruh yang 

signifikan terhadap penerapan model pembelajaran Inside Outside 

Circle (IOC) terhadap hasil belajar keterampilan berbicara murid kelas 

V SD Negeri 4 Amarang Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian Pre-eksperimental Design  

(Nondesigns) yang akan mengkaji tentang pengaruh penerapan model 

pembelajaran Inside Outside Circle (IOC) terhadap hasil belajar keterampilan 

berbicara murid kelas V SD Negeri 4 Amarang Kecamatan Tanralili Kabupaten 

Maros. Menurut Sugiyono (2018:112) Pre-experimental designs (Nondesigns) 

merupakan jenis eksperimen yang masih terdapat variabel luar yang ikut 

berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Jadi hasil eksperimen yang 

merupakan variabel dependen bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel 

independen. Hal ini dapat terjadi, karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel 

tidak dipilih secara random. 

2.         Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah “One-Group Pretest-Posttest 

Design”. Desain ini melakukan dua kali pengukuran terhadap hasil belajar murid 

pada anak kelas V. Pengukuran pertama (pretest) dilakukan untuk melihat kondisi 

sampel sebelum diberikan perlakuan, yaitu hasil belajar murid pada anak kelas V 

sebelum diterapkan model Inside Outside Circle (IOC) dan pengukuran kedua 

(posttest) dilakukan untuk mengetahui hasil belajar murid kelas V setelah 

diterapkan model pembelajaran Inside Outside Circle (IOC). 

27 
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Desain yang digunakan dapat digambarkan sebagai berikut : 

  Tabel 3.1 Desain Penelitian  One Group Pretest- Postest Design 

Pretest Treatment Posttest 

O1 X O2 

        (Sugiyono, 2018:115) 

Keterangan : 

O1 :Pretest, untuk mengukur hasil belajar murid kelas V pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia sebelum diberi perlakuan dengan model 

Inside Outside Circle (IOC). 

X :Treatment, pelaksanaan kegiatan pembelajaran setelah diterapkan 

model Inside Outside Circle (IOC). 

O2 :Posttest, untuk mengukur hasil belajar yang dimiliki murid kelas 

V setelah diterapkan model Inside Outside Circle (IOC). Dengan 

demikian, pengukuran dilakukan sebanyak dua kali yaitu sebelum 

dan sesudah pemberian perlakuan dengan meggunakan instrumen 

yang sama. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2018:130), “populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Jadi populasi bukan hanya dipelajari orang, tetapi juga objek dan 

benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah ada pada 
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objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang 

dimiliki oleh subjek atau objek itu. 

Populasi yang akan dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah murid 

kelas V SD Negeri 4 Amarang Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros yang 

berjumlah 12 murid, terdiri dari 1 murid laki-laki dan 11 murid  perempuan. 

Tabel 3.2 Populasi Murid Kelas V SD Negeri 4 Amarang Maros 

No Kelas Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

1 V  1 11 12 

Sumber : SD Negeri 4 Amarang Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros 

2. Sampel 

Dalam penelitian diperlukan adanya sampel penelitian atau miniatur dari 

populasi yang dijadikan sebagai contoh. Dalam hal ini Sugiyono (2018:131) 

mengatakan bahwa “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.” Pendapat lain tentang sampel dapat dilihat dari 

apa yang dikemukakan oleh Sukardi (2016:54) menyatakan bahwa “sampel atau 

cuplikan adalah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data.” 

Dengan melihat beberapa pendapat di atas maka peneliti menyimpulkan 

bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan. Adapun 

metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu metode sampel jenuh, 

yakni teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai 

sampel. Dengan syarat populasi yang kurang dari 30 orang. Sampel yang dipilih 

oleh peneliti yakni murid kelas V dengan jumlah 12 murid. Untuk lebih jelasnya  

terdapat pada terdapat pada tabel 3.3 sebagai berikut 
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Tabel 3.3 Sampel Penelitian Kelas V SD Negeri 4 Amarang Kecamatan 
Tanralili Kabupaten Maros 

No Kelas Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

1 V  1 11 12 

Sumber : SD Negeri 4 Amarang Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros 
 
C. Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang diberikan dalam penelitian ini secara operasional 

didefiniskikan sebagai berikut : 

a. Variabel Independen (bebas) yaitu model Inside Outside Circle yang 

memfokuskan murid untuk bertukar informasi secara bersamaan, yang dimulai 

dengan membentuk lingkaran besar dan lingkaran kecil kemudian murid 

saling bertukar informasi dengan teman. 

b. Variabel Dependen (terikat) yaitu hasil belajar keterampilan berbicara adalah 

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri murid, baik yang menyangkut 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar 

bahasa indonesia. Selain itu, hasil belajar merupakan hasil akhir pengambilan 

keputusan mengenai tinggi rendahnya nilai yang diperoleh murid selama 

mengikuti proses pembelajaran. 

D. Instrumen Penelitian 

Untuk memperoleh data penelitian digunakan instrumen penelitian. 

Instrumen penelitian ini yaitu alat yang digunakan dalam mengumpulkan data 

berupa tes. 

Tes hasil belajar dengan jenis pretest dan posttest. Pretest dilakukan 

sebelum model Inside Outside Circle (IOC) diterapkan, sedangkan posttest 
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dilaksanakan setelah siswa mengikuti pembelajaran dengan menerapkan model 

Inside Outside Circle (IOC) yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa 

setelah pembelajaran yang dilakukan diawal dan akhir perlakuan di kelas.  

Tes berbicara merupakan suatu cara untuk melakukan penilaian yang 

berbentuk tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa. Tes yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah tes praktik berbicara, yaitu melalui tes yang diberikan kepada 

siswa setelah penerapan model pembelajaran Inside Outside Circle (IOC) dan 

pertanyaan tersebut dijawab secara lisan oleh murid.   

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumplan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes. 

Adapun langkah-langkah pengumpulan data yang akan dilakukan sebagai 

berikut : 

a) Tes awal (Pretest)  

Tes dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan informasi guna mengetahui 

keterampilan berbicara dalam menyampaikan materi pelajaran. Tes dilakukan 

pada awal (pretest) penelitian, hal ini bertujuan untuk mengetahui kemajuan 

awal yang dimiliki murid dalam keterampilan berbicara yaitu dengan 

memperhatikan lafal dan intonasi yang jelas serta pilihan  kata yang 

digunakan. 

b) Perlakuan (Treatment) 

Perlakuan diberikan melalui kegiatan pembelajaran dengan model lnside 

Outside Circle (IOC). Materi yang diberikan kepada kelompok eksperimen 
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berkaitan dengan keterampilan berbicara murid dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia. 

c) Tes Akhir (Posttest) 

Ada tahap akhir, setelah melakukan serangkaian tindakan (tes akhir) 

bertujuan untuk melihat peningkatan murid mengikuti pembelajaran melalu 

model Inside Outside Circle (IOC) dan mengetahui pengaruh penerapan 

model Inside Outside Circle (IOC). 

F. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian akan 

digunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial. Data yang terkumpul 

berupa nilai posttest dan nilai posttest  kemudian dibandingkan. Membandingkan 

kedua nilai tersebut dengan mengajukan pertanyaan  apakah ada perbedaan antara 

nilai yang didapatkan antara nilai pretest dengan nilai posttest. Pengajuan 

perbedaan ini nilai hanya dilakukan terhadap rata kedua nilai saja, dan untuk 

keperluan  itu digunakan teknik yang disebut dengan uji – t (t-test).  

1. Analisis  Data Statistik Deskriptif 

Teknik analisis data statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018: 226). Adapun langkah-

langkah dalam penyusunan melalui analisis ini adalah  sebagai berikut : 

a)  Rata-rata (Mean) 

 ̅ = 
∑   
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b) Persentase (%) nilai rata-rata 

           
 

   
       % 

Dimana : 

P = Angka persentase 

f     = Frekuensi yang dicari persentasenya  

N = Banyaknya sampel responden. 

Dalam analisis ini penelitian menetapkan tingkat kemampuan murid 

dalam penguasaan  materi pelajaran  sesuai dengan prosedur yang dicanangkan 

oleh Dekdikbud yaitu : 

Tabel  3.4 Standar Ketuntasan Hasil Belajar Bahasa Indonesia  

Tingkat Penguasaan  (%) Kategori Hasil Belajar 

0 – 54 

55 – 69 

70 – 79 

80 – 89 

90– 100 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Dalam penggunaan statistik inferensial ini peneliti menggunakan teknik 

statistik  t (uji – t). Dengan tahap sebagai berikut : 

    t        =
  

√
∑    

         

  

Keterangan : 

Md  = Mean dari perbedaan  pretest dan posttest 

X1  = Hasil belajar sebelum perlakuan (pretest) 
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X2  =  Hasil belajar setelah perlakuan (Posttest) 

d  = Deviasi masing-masing subjek 

∑     = Jumlah kuadrat deviasi 

                   = Subjek pada sampel 

Langkah-langkah dalam pengajuan hipotesis adalah sebagai berikut  : 

a) Mencari Harga “Md”  dengan menggunakan rumus : 

Md = 
∑ 

 
 

Keterangan  : 

  Md  = Mean dari perbedaan pretest dengan posttest 

  ∑  = Jumlah dari gain  (Posttest – pretest) 

  N =  Subjek pada sampel. 

b) Mencari harga “∑   ” dengan menggunakan rumus : 

∑        = ∑  – 
 ∑   

 
 

 Keterangan  : 

  ∑     = Jumlah kuadrat deviasi 

  ∑   = Jumlah dari gain (posttest – pretest) 

  N  = Subjek pada sampel 

 

c) Menentukan harga t hitung  dengan menggunakan rumus : 

t        =
  

√
∑    

         

 

Keterangan : 

Md = Mean dari perbedaan  pretest dan posttest 



35 
 

 

X1 = Hasil belajar sebelum perlakuan (pretest) 

X2 =  Hasil belajar setelah perlakuan (posttest) 

d = Deviasi masing-masing subjek 

∑     = Jumlah kuadrat deviasi 

   = Subjek pada sampel 

d) Menentukan aturan pengambilan keputusan atau kriteria yang signifikan. 

Kaidah pengujian signifikan : 

Jika t hitung> t tabel maka H0  ditolak dan H1  diterima, berarti penggunaan model 

Inside Outside Circle (IOC) berpengaruh terhadap hasil belajar murid kelas V 

SD Negeri 4 Amarang Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. 

Jika t hitung< t tabel maka H0 diterima berarti penggunaan model Inside Outside 

Circle (IOC) tidak berpengaruh terhadap hasil belajar murid kelas V SD 

Negeri 4 Amarang Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. 

e) Menentukan harga t tabel  dengan mencari t tabel  menggunakan  tabel distribusi 

t dengan taraf signifikan     = 0,05 dan dk = N – 1 

f) Membuat kesimpulan apakah penerapan model Inside Outside Circle (IOC) 

berpengaruh terhadap hasil belajar murid kelas V SD Negeri 4 Amarang 

Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Hasil Penelitian  

Hasil penelitian ini menunjukkan deskripsi tentang pengaruh model 

pembelajaran Inside Outside Circle (IOC) terhadap hasil belajar keterampilan 

berbicara murid kelas V SD Negeri 4 Amarang Kecamatan Tanralili Kabupaten 

Maros. Penelitian ini merupakan penelitian pra eksperimen dan analisis data 

penelitian dengan menggunkan teknik statistik deskriptif dan teknik statistik 

inferensial. Hasil analisis tersebut akan diuraikan sebagai berikut. 

1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan karakteristik 

subjek penelitian sebelum dan sesudah pembelajaran keterampilan berbicara 

dengan menerapkan model Inside Outside Circle (IOC). 

a. Hasil Belajar Keterampilan Berbicara Murid sebelum diterapkan Model 

Inside Outside Circle (IOC) 

 Dari hasil analisis yang menunjukkan hasil keterampilan berbicara pada 

murid kelas V SD Negeri 4 Amarang Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros 

sebelum menggunakan model pembelajaran Inside Outside Circle (IOC). Berikut 

ini data hasil perolehan kategori Aspek keterampilan berbicara murid sebelum 

diterapkan model pembelajaran Inside Outside Circle (IOC). 

 

 

36 
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Tabel 4.1 Kategori Hasil Keterampilan Berbicara Murid sebelum diterapkan 

Model Inside Outside Circle (IOC) 

Aspek 

Keterampilan 

Berbicara 

Kategori Keterampilan Berbicara 

Sangat Baik 
(A) 

Baik 
(B) 

Cukup 
(C) 

Kurang 
(D) 

Pelafalan 2 7 3 0 

Volume Suara 1 0 4 7 

Intonasi 3 3 5 1 

Kelancaran 1 3 5 3 

Keberanian 1 6 5 0 

 

Berdasarkan  data yang  dilihat pada tabel 4.1 maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil keterampilan berbicara murid sebelum diterapkan model Inside 

Outside Circle (IOC) yaitu pada aspek pelafalan 2 murid mendapat nilai A, 7 

murid mendapat nilai B, 3 murid mendapat nilai C, dan 0 murid mendapat nilai D. 

Pada aspek volume suara 1 murid mendapat nilai A, 0 murid mendapat nilai B, 4 

murid mendapat nilai C, dan 7 murid mendapat nilai D. Pada aspek intonasi 3 

murid mendapat nilai A, 3 murid mendapat nilai B, 5 murid mendapat nilai C, dan 

1 murid mendapat nilai D. Pada aspek kelancaran 1 murid mendapat nilai A, 3 

murid mendapat nilai B, 5 murid mendapat nilai C, dan 3 murid mendapat nilai D. 

Pada aspek keberanian 1 murid mendapat nilai A, 6 murid mendapat nilai B, 5 

murid mendapat nilai C, dan 0 murid mendapat nilai D. Melihat dari hasil data 

yang ada dapat dikatakan bahwa sebelum diterapkan model Inside Outside Circle 

(IOC) tingkat  keterampilan berbicara murid tergolong masih rendah. 
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b. Hasil Pretest Murid Kelas V SD Negeri 4 Amarang sebelum diterapkan 

Model Inside Outside Circle (IOC) 

Dari hasil analisis tes hasil belajar yang menunjukkan hasil belajar 

keterampilan berbicara pada murid kelas V SD Negeri 4 Amarang Kecamatan 

Tanralili Kabupaten Maros sebelum menggunakan model Inside Outside Circle 

(IOC), maka data perolehan skor tes hasil belajar keterampilan berbicara murid 

kelas V SD Negeri 4 Amarang akan disajikan pada tabel 4.2. 

 Berdasarkan lampiran hasil pretest untuk mencari mean (rata-rata) nilai 

pretest dari murid kelas V SD Negeri 4 Amarang dapat dilihat melalui tabel 4.2 

dibawah ini. 

Tabel 4.2 Perhitungan untuk Mencari Mean (Rata-Rata) Nilai Pretest 
X F X.F 

36 1 36 

40 1 40 

45 2 90 

47 1 47 

52 1 52 

65 1 65 

67 2 134 

72 1 72 

80 1 80 

82 1 82 

Jumlah 12 698 

Keterangan :  

X : Hasil belajar 

F : frekuensi  



39 
 

 

Dari data tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai dari ∑   698, 

sedangkan nilai dari N sendiri adalah 12. Oleh karena itu, dapat diperoleh nilai 

rata-rata (mean) sebagai berikut : 

 ̅         = 
∑    

 
    

 
 

      =
   

  
 

      = 58,17  

Dari hasil perhitungan di atas maka diperoleh nilai rata-rata dari hasil 

belajar murid kelas V SD Negeri 4 Amarang sebelum penerapan model 

pembelajaran Inside Ouside Circle (IOC) yaitu 58,17. Adapun dikategorikan 

pada pedoman Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), maka 

keterangan murid dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3 Tingkat Hasil Belajar Keterampilan Berbicara Pretest 

Interval Kategori Hasil 

Belajar 
Frekuensi Persentase 

(%) 

0-54 Sangat Rendah 6 50 

55-69 Rendah 3 25 

70-79 Sedang 1 8,33 

80-89 Tinggi 2 16,67 

90-100 Sangat Tinggi 0 0,00 

Jumlah 12 100 

 

Berdasarkan data yang dapat dilihat pada tabel 4.3 maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar murid pada tahap pretest dengan menggunakan  
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instrumen tes dikategorikan sangat rendah yaitu 50%, rendah 25%, sedang 

8,33%, tinggi 16,67%, dan sangat tinggi berada pada persentase 0%. Melihat dari 

hasil persentase yang ada, dapat dikatakan bahwa tingkat kemampuan hasil 

belajar keterampilan berbicara murid sebelum diterapkan model pembelajaran 

Inside Outside Circle (IOC)  tergolong rendah. 

Tabel 4.4 Deskripsi Ketuntasan Hasil Belajar Bahasa Indonesia 

Skor Kategorisasi Frekuensi % 

0  x < 70 Tidak tuntas 9 75 

70  x   100 Tuntas 3 25 

 

Apabila tabel 4.3 dikaitkan dengan indikator kriteria ketuntasan hasil 

belajar murid yang ditentukan oleh peneliti yaitu jumlah murid yang mencapai 

atau melebihi nilai KKM (70)   70%, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar keterampilan berbicara murid kelas V SD Negeri 4 Amarang belum 

memenuhi kriteria ketuntasan hasil belajar secara klasikal karena murid yang 

tuntas hanya 25%   70%. 

c. Hasil Belajar Keterampilan Berbicara Murid setelah diterapkan Model 

Inside Outside Circle (IOC) 

Selama penelitian berlangsung terjadi perubahan terhadap murid setelah 

diberikan perlakuan. Perubahan tersebut berupa hasil belajar keterampilan 

berbicara yang datanya diperoleh setelah diterapkannya model Inside Outside 

Circle (IOC). Perubahan tersebut dapat dilihat dari data pada tabel 4.5. 
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 Data Perolehan hasil keterampilan berbicara  murid kelas V SD Negeri 4 

Amarang setelah penerapan model pembelajaran Inside Outside Circle (IOC) 

dapat dilihat pada tabel 4.5.  

Berikut ini data hasil perolehan kategori aspek keterampilan berbicara 

murid setalah diterapkannya model pembelajaran Inside Outside Circle (IOC). 

Tabel 4.5 Kategori Hasil Keterampilan Berbicara Murid setelah diterapkan 

Model Inside Outside Circle (IOC) 

Aspek 

Keterampilan 

Berbicara 

Kategori Keterampilan Berbicara 

Sangat Baik 
(A) 

Baik 
(B) 

Cukup 
(C) 

Kurang 
(D) 

Pelafalan 6 5 1 0 

Volume Suara 6 6 0 0 

Intonasi 9 2 1 0 

Kelancaran 8 3 1 0 

Keberanian 12 0 0 0 
 

 

Berdasarkan  data yang  dilihat pada tabel 4.5 maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil keterampilan berbicara murid setelah diterapkan model Inside 

Outside Circle (IOC) yaitu pada aspek pelafalan 6 murid mendapat nilai A, 5 

murid mendapat nilai B, 1 murid mendapat nilai C, dan 0 murid mendapat nilai D. 

Pada aspek volume suara 6 murid mendapat nilai A, 6 murid mendapat nilai B, 0 

murid mendapat nilai C, dan 0 murid mendapat nilai D. Pada aspek intonasi 9 

murid mendapat nilai A, 2 murid mendapat nilai B, 1 murid mendapat nilai C, dan 

0 murid mendapat nilai D. Pada aspek kelancaran 8 murid mendapat nilai A, 3 

murid mendapat nilai B, 1 murid mendapat nilai C, dan 0 murid mendpaat nilai D. 

Pada aspek keberanian 12 murid mendapat nilai A, 0 murid mendapat nilai B, 0 
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murid mendapat nilai C, dan 0 murid mendapat nilai D. Melihat dari hasil data 

yang ada, dapat dikatakan bahwa setelah diterapkan model Inside Outside Circle 

(IOC) tingkat  keterampilan berbicara murid tergolong sudah baik. 

d. Deskripsi Hasil Belajar (Posttest) Murid Kelas V SD Negeri 4 Amarang 

setelah diterapkan Model Inside Outside Circle (IOC) 

Selama penelitian berlangsung terjadi perubahan terhadap  murid setelah 

diberikan perlakuan. Perubahan tersebut berupa hasil belajar yang datanya 

diperoleh setelah diberikan posttest. Perubahan tersebut dapat dilihat dari data 

berikut ini. 

Data Perolehan skor tes hasil keterampilan berbicara  murid kelas V SD 

Negeri 4 Amarang setelah penerapan model pembelajaran Inside Outside Circle 

(IOC) akan disajikan pada tabel 4.6. 

Berdasarkan lampiran hasil postest untuk mencari mean (rata-rata) nilai 

posttest dari murid kelas V SD 4 Amarang. 

Tabel 4.6 Perhitungan untuk Mencari Mean  (Rata-Rata) Nilai Posttest 
X F X.F 

56 1 56 

82 2 164 

83 1 83 

84 1 84 

86 1 86 

92 1 92 

93 1 93 

96 2 192 

97 1 97 

100 1 100 
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X F X.F 

Jumlah 12 1.047 

 

Keterangan : 

X : Hasil Belajar 

F : Frekuensi 

Dari data hasil posttest pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai dari 

∑   = 1.047 dan nilai dari N sendiri adalah 12. Kemudian dapat diperoleh mean 

(rata-rata) sebagai berikut : 

 ̅         = 
∑    

 
    

 
 

         =
     

  
 

      = 87,25 

 Dari hasil perhitungan maka diperoleh nilai rata-rata dari hasil belajar 

murid kelas V SD Negeri 4 Amarang setelah penerapan model pembelajaran 

Inside Outside Circle (IOC) yaitu 87,25 dari skor ideal 100. Adapun 

dikategorikan pada pedoman Departemen pendidikan dan kebudayaan 

(Depdikbud), maka keterangan murid dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.7  Tingkat Hasil Belajar Keterampilan Berbicara Posttest 

Interval Kategori Hasil 

Belajar 
Frekuensi Persentase 

(%) 

0-54 Sangat Rendah 0 0,00 

55-69 Rendah 1 8,33 

70-79 Sedang 0 0,00 
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Interval Kategori Hasil 

Belajar 
Frekuensi Persentase 

(%) 

80-89 Tinggi 5 41,67 

90-100 Sangat Tinggi 6 50 

Jumlah 12 100 

 

Berdasarkan data yang dapat dilihat pada tabel 4.7 maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar murid pada tahap posttest dengan menggunakan 

instrumen tes dikategorikan sangat tinggi yaitu 50%, tinggi 41,67%, sedang 0%, 

rendah 8,33%, dan sangat rendah berada pada persentase 0%. Melihat dari hasil 

persentase yang ada, dapat dikatakan bahwa tingkat hasil belajar keterampilan 

berbicara setelah diterapkan model pembelajaran Inside Outside Circle (IOC)  

tergolong tinggi. 

Tabel 4.8 Deksripsi Ketuntasan Hasil Belajar Bahasa Indonesia 

Skor Kategorisasi Frekuensi % 

0  x < 70 Tidak tuntas 1 8,33 

70  x   100 Tuntas 11 91,67 

 

 Apabila tabel 4.8 dikaitkan dengan indikator, kriteria ketuntasan hasil 

belajar murid yang ditentukan oleh peneliti yaitu jika jumlah murid yang 

mencapai atau melebihi nilai KKM (70)   70%, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar keterampilan berbicara pada murid muris kelas V SD Negeri 

4 Amarang telah memenuhi kriteria ketuntasan hasil belajar secara klasikal 

karena murid yang tuntas adalah 91,67 %  70%. 
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2. Hasil Analisis Statistik Inferensial 

Sesuai  dengan hipotesis penelitian yakni “Terdapat pengaruh jika 

menerapkan model Inside Outside Circle (IOC) terhadap hasil belajar 

keterampilan berbicara murid kelas V SD Negeri 4 Amarang Kecamatan 

Tanralili Kabupaten Maros” maka teknik yang digunakan  untuk menguji 

hipotesis tersebut adalah teknik statistik inferensial dengan menggunakan uji t. 

Tabel 4.9 Analisis Skor Pretest dan Posttest 

No. X1 (Pretest) X2 (Posttest) d= X2 - X1 d2 

1 67 93 26 676 

2 47 82 35 1.225 

3 82 100 18 324 

4 45 83 38 1.444 

5 65 97 32 1.024 

6 72 96 24 576 

7 40 56 16 256 

8 67 92 25 625 

9 45 82 37 1.369 

10 80 96 16 256 

11 36 84 48 2.304 

12 52 86 34 1.156 

JML 698 1.047 349 11.235 

 

Langkah – langkah dalam pengujian  hipotesis adalah sebagai berikut 

1.  Mencari harga  “Md” dengan menggunakan rumus : 

Md = 
∑ 

 
 

 = 
   

  
 

 = 29,08 



46 
 

 

2.  Mencari harga “∑   ” dengan menggunakan rumus : 

         ∑        = ∑  – 
 ∑   

 
 

= 11.235 - 
      

  
 

= 11.235 – 
       

  
 

= 11.235 – 10.151 

   = 1.084 

3. Menentukan harga t hitung  dengan menggunakan rumus : 

t        =
  

√
∑    

         

 

t        =
     

√
     

          

 

t        =
     

√
     

   

 

t        =
     

√    
 

t        =
     

    
 

t        =       

4. Menentukan harga t tabel 

Untuk Menentukan harga t tabel  dengan mencari t tabel  menggunakan  tabel 

distribusi t dengan taraf signifikan     = 0,05 dan d.b = N-1= 12-1 = 11 maka 

diperoleh t 0,05 = 2,200985. 

Setelah diperoleh t hitung = 10,17  t tabel = 2,200985  maka diperoleh t hitung  >  

t tabel  atau 10,17  > 2,200985 sehingga dapat disimpulkan  bahwa H0 ditolak dan  

H1 diterima. Ini berarti bahwa terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran 
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Inside Outside Circle (IOC) terhadap hasil belajar keterampilan berbicara murid 

kelas V SD Negeri 4 Amarang Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. 

B. Pembahasan  

Pada bagian ini akan diuraikan hasil yang ditemukan dalam penelitian. 

Hasil yang dimaksudkan yaitu kesimpulan yang diambil berdasarkan data yang 

terkumpul dan analisis data yang telah dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di 

SD Negeri 4 Amarang dengan sampel penelitian yaitu murid kelas V yang 

berjumlah 12 orang dengan menggunakan desain penelitian one group pretest 

posttest design.  

Pada pertemuan pertama peneliti mengajar secara konvensional tanpa 

menerapkan model pembelajaran yang berpusat pada murid lalu diterapkan 

pretest. Tes dilakukan pada awal penelitian untuk mengetahui kemajuan awal 

yang dimiliki murid dalam keterampilan berbicara. Kemudian pada pertemuan-

pertemuan berikutnya perlakuan diberikan melalui kegiatan pembelajaran dengan 

model lnside Outside Circle (IOC). Materi yang diberikan kepada kelompok 

eksperimen berkaitan dengan keterampilan berbicara murid dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia. Setelah beberapa kali pertemuan dengan penerapan model 

Inside Outside Circle (IOC) dilakukan tindakan posttest (tes akhir) yang 

bertujuan untuk melihat pengaruh dan peningkatan murid setelah mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan model Inside Outside Circle (IOC). 

Berdasarkan data yang dilihat dapat diperoleh bahwa hasil belajar 

keterampilan berbicara murid sebelum diterapkan model pembelajaran Inside 

Outside Circle (IOC) yaitu pada aspek pelafalan 2 murid mendapat nilai A, 7 
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murid mendapat nilai B, 3 murid mendapat nilai C, dan 0 murid mendapat nilai D. 

Pada aspek volume suara 1 murid mendapat nilai A, 0 murid mendapat nilai B, 4 

murid mendapat nilai C, dan 7 murid mendapat nilai D. Pada aspek intonasi 3 

murid mendapat nilai A, 3 murid mendapat nilai B, 5 murid mendapat nilai C, dan 

1 murid mendapat nilai D. Pada aspek kelancaran 1 murid mendapat nilai A, 3 

murid mendapat nilai B, 5 murid mendapat nilai C, dan 3 murid mendapat nilai D. 

Pada aspek keberanian 1 murid mendapat nilai A, 6 murid mendapat nilai B, 5 

murid mendapat nilai C, dan 0 murid mendapat nilai D. Melihat dari hasil data 

yang ada dapat dikatakan bahwa sebelum diterapkan model pembelajaran Inside 

Outside Circle (IOC), tingkat keterampilan berbicara murid tergolong masih 

rendah. 

Hasil belajar keterampilan berbicara murid setelah diterapkan model 

pembelajaran Inside Outside Circle (IOC) mempunyai hasil yang lebih baik 

dibanding dengan sebelum penerapan model pembelajaran Inside Outside Circle 

(IOC). Berdasarkan data yang dilihat dapat diperoleh bahwa hasil belajar 

keterampilan berbicara murid setelah diterapkan model Inside Outside Circle 

(IOC) yaitu pada aspek pelafalan 6 murid mendapat nilai A, 5 murid mendapat 

nilai B, 1 murid mendapat nilai C, dan 0 murid mendapat nilai D. Pada aspek 

volume suara 6 murid mendapat nilai A, 6 murid mendapat nilai B, 0 murid 

mendapat nilai C, dan 0 murid mendapat nilai D. Pada aspek intonasi 9 murid 

mendapat nilai A, 2 murid mendapat nilai B, 1 murid mendapat nilai C, dan 0 

murid mendapat nilai D. Pada aspek kelancaran 8 murid mendapat nilai A, 3 

murid mendapat nilai B, 1 murid mendapat nilai C, dan 0 murid mendpaat nilai 
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D. Pada aspek keberanian 12 murid mendapat nilai A, 0 murid mendapat nilai B, 

0 murid mendapat nilai C, dan 0 murid mendapat nilai D. Melihat dari hasil data 

yang ada dapat dikatakan bahwa setelah diterapkan model Inside Outside Circle 

(IOC) tingkat  keterampilan berbicara murid tergolong sudah baik. 

Berdasarkan hasil pretest, nilai rata-rata hasil belajar murid 58,17 dengan 

kategori yaitu sangat rendah 50%, rendah 25%, sedang 8,33%, tinggi 16,67%, 

dan angka sangat tinggi 0%. Melihat dari hasil persentase yang ada dapat 

dikatakan bahwa tingkat hasil belajar keterampilan berbicara murid sebelum 

diterapkan model Inside Outside Circle (IOC) tergolong rendah karena murid 

yang tuntas hanya 3 orang atau 25%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan 

pembelajaran di kelas masih konvensional atau lebih berpusat pada guru tanpa 

menerapkan model pembelajaran aktif yang berpusat pada murid. 

Nilai rata-rata hasil posttest adalah 87,25. Jadi hasil belajar keterampilan 

berbicara murid setelah diterapkan model pembelajaran Inside Outside Circle 

(IOC) mempunyai hasil belajar yang lebih baik dibanding dengan sebelum 

penerapan model pembelajaran Inside Outside Circle (IOC). Selain itu, 

persentase kategori hasil belajar murid juga meningkat yakni sangat tinggi 50%, 

tinggi 41,67%, sedang 0%, rendah 8,33% dan sangat rendah 0%. Hal ini 

disebabkan karena pelaksanaan pembelajaran di kelas sudah diterapkan model 

pembelajaran aktif yang berpusat pada murid. 

Berdasarkan hasil analisis statistik inferensial dengan menggunakan 

rumus uji t, dapat diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 10,17 dengan frekuensi 

(dk) sebesar 12 – 1 = 11, pada  taraf signifikan 5% diperoleh t tabel = 2,200985. 
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Oleh karena t hitung > t tabel  pada taraf signifikan 5%, maka hipotesis nol (H0) 

ditolak dan hipotesis alternatif (H1) diterima yang berarti bahwa terdapat 

pengaruh penerapan model Inside Outside Circle (IOC) terhadap hasil belajar 

keterampilan berbicara murid kelas V SD Negeri 4 Amarang Kecamatan Tanralili 

Kabupaten Maros. 

Berdasarkan nilai analisis statistik deskriptif dan statistik  inferensial yang 

diperoleh, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan model 

pembelajaran Inside Outside Circle (IOC) terhadap hasil belajar keterampilan 

berbicara murid kelas V SD Negeri 4 Amarang Kecamatan Tanralili Kabupaten 

Maros. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

dengan penerapan model pembelajaran Inside Outside Circle (IOC) dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar keterampilan berbicara murid di 

kelas V SD Negeri 4 Amarang Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. Hal ini 

dapat dilihat dari segi proses mengajar guru dan proses belajar murid pada saat 

pretest berada pada kategori rendah di mana yang tuntas secara individual dari 

12 murid hanya 3 murid atau 25% yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal 

(KKM). Skor rata-rata pretest yaitu 58,17 berada pada kategori rendah. 

Sedangkan pada saat posttest dimana dari 12 murid terdapat 11 murid atau 

91,67% telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM). Skor rata-rata 

posttest 87,25 berada pada kategori tinggi. Hal ini juga diperoleh dari hasil 

analisis statistik inferensial dengan menggunakan rumus uji t dengan jumlah t 

hitung  = 10,17 yang lebih besar daripada t tabel = 2,200985. Dengan demikian, 

penerapan model pembelajaran Inside Outside Circle (IOC) berpengaruh 

terhadap hasil belajar keterampilan berbicara murid kelas V SD Negeri 4 

Amarang Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. 

B. Saran 

Berdasarkan temuan yang berkaitan hasil penelitian bahwa penerapan 

model pembelajaran Inside Outside Circle (IOC) berpengaruh terhadap 
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peningkatan hasil belajar keterampilan berbicara murid kelas V SD Negeri 4 

Amarang Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, maka dikemukakan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Kepada Kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan pendidikan di sekolah, 

kiranya memberikan dorongan serta fasilitas kepada guru untuk 

mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif dan variatif dalam 

mengembangkan mutu pendidikan di sekolah. 

2. Kepada para pendidik khususnya guru SD Negeri 4 Amarang yang 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model Inside Outside 

Circle (IOC) disarankan agar tidak hanya menjelaskan secara verbal tetapi 

juga membimbing murid yang mengalami kesulitan, meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar murid.  

3. Kepada peneliti, diharapkan mampu mengembangkan model Inside Outside 

Circle (IOC) ini dengan menerapkan pada materi lain untuk mengetahui 

apakah pada materi lain cocok dengan model pembelajaran ini demi 

tercapainya tujuan yang diharapkan dan Sebaiknya diadakan pertemuan 

berkala sesering mungkin untuk membahas upaya-upaya dan permasalahan 

yang ditemukan di kelas dengan bertukar pikiran yang bermuara pada 

peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. 

4. Kepada calon peneliti, akan dapat mengembangkan dan memperkuat model 

Inside Outside Circle (IOC)  ini serta memperkuat hasil penelitian ini dengan 

cara mengkaji terlebuh dahulu dan mampu mengadakan penelitian yang lebih 

sukses.
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Lampiran 



 
 

 

Lampiran I 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) KURIKULUM 2013  
 
 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri 4 Amarang 
Kelas / Semester  :  5 /1 
Tema 1                         :  Organ Gerak Hewan Dan Manusia  
Sub Tema 1                  : Organ Gerak Hewan  
Pembelajaran ke :  1 
Alokasi waktu          :  3x 35 Menit 

 
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 : IPA  

No Kompetensi Indikator 

3.1  Menjelaskan alat gerak dan 
fungsinya pada hewan dan manusia 
serta cara 
memelihara kesehatan alat gerak 
manusia. 

3.1.1 Mengetahui fungsi alat gerak pada  
manusia dan hewan. 

3.1.2 Menunjukan cara menjaga  
kesehatan alat gerak. 

 
4.1  Membuat model sederhana alat 

gerak manusia dan hewan. 
4.1.1 Menciptakan alat peraga dari bahan 

bekas. 
 

 
 
Muatan : Bahasa Indonesia 

No Kompetensi Indikator 

3.1   Menentukan pokok pikiran dalam 
teks lisan dan tulis. 

3.1.1 Menunjukan ide pokok pada sebuah  
paragraf 

3.1.2 Mencari pokok pikiran pada sebuah  
percakapan. 



 
 

 

 
4.1   Menyajikan hasil identifikasi pokok 

pikiran  
4.1.1 Mengindentifikasi pokok pikiran 

yang terdapat pada sebuah teks. 
 

 
C. TUJUAN  

1. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat 
menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. 

2. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam 
bacaan secara tepat. 

3. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf 
secara runtut. 

4. Dengan berdiskusi, siswa dapat menebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan 
ide pokok bacaan secara percaya diri. 
 

D. MATERI  
1. Bacaan “Organ Gerak Hewan dan Manusia” dan “Gerak Ikan dalam Air” 
2. Gambar dan percakapan.  
 

E. PENDEKATAN & METODE 
       Pendekatan  : Scientific 

Strategi  : - 
Teknik  : - 
Metode  : Penugasan, tanya jawab, diskusi dan ceramah 

 
F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

Pembukaan 1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan 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 

siswa yang hari ini datang paling awal. (Menghargai 
kedisiplinan siswa/PPK). 

3. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin 
setiap saat dan menfaatnya bagi tercapainya sita-cita. 

4. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional 
lainnya. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya 
menanamkan semangat Nasionalisme. 

15 menit 

Inti Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 75 menit 



 
 

 

  Siswa mengamati gambar dan percakapan tentang organ 
gerak hewan dan manusia. 

 Biarkan siswa mengamati dan menganalisa gambar dan 
percakapan secara cermat. 

  
Catatan: 
- Eksplorasi: Ajarkan siswa untuk mengeksplorasi gambar 

secara cermat untuk menggali informasi. 
- Pengumpulan Data: Ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk 

mengolah data menjadi sebuah informasi yang berguna 
melalui konsep pelaporan tertulis. 

- Komunikasi: Rangsang keingintahuan siswa dengan dialog 
interaktif. 

 
Hasil yang Diharapkan 
1. Siswa terangsang untuk ingin tahu dan mempelajari lebih 

lanjut tentang organ gerak hewan dan manusia. 
2. Siswa memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap organ 

gerak. 
 

A. Ayo Membaca 
 Siswa membaca bacaan berjudul “Organ Gerak Manusia 

dan Hewan” dan “Gerak Ikan dalam Air”  
Alternatif kegiatan membaca: 
1. Guru membacakan teks kepada siswa dan meminta 

siswa lain menyimak dan mencatat hal-hal yang 
dianggap penting. 

2. Guru memberikan waktu selama 10 menit dan siswa 
diminta dalam hati.  

3. Guru menunjuk satu siswa untuk membacakan 
bacaan tersebut dan meminta siswa lain menyimak 
dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. 

Hasil yang diharapkan  
- Siswa gemar membaca. 
- Siswa memiliki keterampilan untuk menggali 

informasi dari sebuah bacaan. 
- Melalui bacaan, siswa dapat mengetahui organ gerak 

manusia dan hewan.  

 Selesai membaca, siswa mencari dan menentukan ide 
pokok tiap   paragraf  dari bacaan yang telah dibacanya. 
Alternatif jawaban teks “organ gerak hewan dan 

manusia” 
1. Paragraf 2: Gerak pada manusia dan hewan 

 



 
 

 

menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem 
gerak. 

2. Paragraf 3: Organ gerak manusia dan hewan 
memiliki kesamaan yakni tulang dan otot. 

3. Paragraf 4: Tulang merupakan alat gerak pasif. 
4. Paragraf 5: Otot merupakan alat gerak aktif. 
Alternatif jawaban teks “organ gerak pada ikan” 
1. Paragraf 1 : Sistem gerak pada ikan. 
2. Paragraf 2 : Fungsi bentuk tubuh dan sistem gerak 

pada ikan. 
3. Paragraf 3 : Gerak ikan dalam air.  

Hasil yang diharapkan 
- Siswa memiliki keterampilan berbahasa Indonesia 

dengan baik dan benar khususnya dalam memahami 
bacaan dan menentukan ide pokok bacaan. 

- Siswa mampu menentukan ide pokok bacaan. 

  Siswa menyampaikan informasi yang didapatkan di  
depan kelas. 

 Guru memberikan tugas berupa soal kepada siswa 
tentang teks. 

 
B. Ayo Menulis 

 Pada kegiatan: Ayo Menulis, secara mandiri siswa 
mencoba membuat paragraf berdasarkan ide pokok yang 
telah ditentukan. 

 
Alternatif Jawaban  



 
 

 

1. Paragraf 1: Organ gerak manusia dan hewan terdiri 
dari dua macam. Ada organ gerak pasif, yakni 
tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. 
Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing 
dalam sistem gerak manusia dan hewan. 

2. Paragraf 2: Organ gerak banyak sekali fungsinya. 
Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-
gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, 
berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, 
menggenggam, menoleh, dan lain-lain. 

3. Paragraf 3: Tanpa organ gerak manusia tidak akan 
bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak 
akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal 
tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang 
meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan 
gerakan-gerakan, baik gerakan-gerakan spontan 
karena adanya rangsangan dari luar maupun 
gerakan-gerakan terencana. 

Hasil yang diharapkan  
- Siswa memiliki keterampilan mengembangkan ide 

pokok menjadi  
- sebuah paragraf. 
- Siswa mengetahui fungsi organ gerak. 
- Siswa dapat mandiri, bertanggung jawab, serta tekun 

dalam mengerjakan tugas. 
Penutup 1. Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini  

2. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan  
3. Siswa diberikan kesempatan berbicara /bertanya dan 

menambahkan informasi dari siswa lainnya 
4. Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan 

nasionalisme, persatuan, dan toleransi. 
5. Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa. 

15 menit 

 

G. PENILAIAN 
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur 
tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan 
penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. 
Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari 
pengamatan sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek 
dengan rubric penilaian sebagai berikut 

 
Teknik Penilaian: 
1. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 

a) Disiplin  



 
 

 

 

 
 
b) Tanggung Jawab 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

c) Peduli 
 

 
 
d) Percaya Diri 

 
 

2. Penilaian Pengetahuan: tes tertulis 
Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan pada buku 
siswa.  

Format Penilaian  



 
 

 

 
 
 

3. Penilaian Keterampilan: uji unjuk kerja 
Penilaian Unjuk Kerja 
a) Rubrik Menulis Berdasarkan Pengamatan Gambar 

 
 
 
 
 
  
 



 
 

 

b) Mencari ide pokok bacaan 

 
 

c) Menuliskan Ide Pokok dari Bacaan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

H. REMEDIAL DAN PENGAYAAN 
a. Remedial 

 
 
b. Pengayaan 

Coba amati kegiatanmu sehari-hari. 
1. Tunjukkan gerakan dalam kegiatanmu sehari-hari yang memanfaatkan organ 

gerak:  
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
........................ 

2. Apakah yang akan terjadi jika organ gerakmu tidak dapat bekerja sebagai 
mestinya?  
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
................................ 

 
I. SUMBER DAN  MEDIA  

1. Buku, teks bacaan organ gerak hewan dan manusia, gambar tentang organ gerak 
hewan dan manusia 

2. Buku Pedoman Guru Tema 1 Kelas 5 dan Buku Siswa Tema 1 Kelas 5 (Buku 
Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, 2014). 

3. Buku Sekolahnya Manusia, Munif Khotif. 
4. Software Pengajaran SD/MI untuk kelas 5 semester 1 dari JGC/SCi Media. 
5. Slide/gambar tentang organ gerak hewan dan manusia. 
6. Slide materi  
 

Refleksi Guru 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Catatan Guru 
1. Masalah         :……….... 
2. Ide Baru  :………..... 
3. Momen Spesial :…………. 

 
 

Amarang,        Juli 2019 
 

 
Mengetahui, 
Guru Kelas V        Peneliti 

 
 
                                                                                                       

 Irmawati, S.Pd.                                                                         Nadia Annisa Iswanti 
   NIP. -                                                                                          NIM : 10540973915 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah SD Negeri 4 Amarang 

 

    Hj. Rohana, S.Pd. 
                   NIP. 19630810 198206 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

TEKS BACAAN 
 

Organ Gerak Manusia dan Hewan 

 
Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat 

diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. 

Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh 

bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun 

dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, 

memegang, menggali, memanjat, berenang,dan sebagainya. 
  Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang 

digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan 

alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan 

pergerakan. Kerja sama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang 

disebut sistem gerak. 

Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. 

Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia 

dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. 

Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar 

dalam sistem gerak manusia dan hewan.Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki 

suatu senyawa kimia yang membuatnhya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada 

tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gerak Ikan dalam Air 

 
Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan 

vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk 

tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini 

memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan.  

Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat 

bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan 

ikan dalam air. 

Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang 

unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak 

naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk 

mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke 

kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. 

Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. 

Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran II 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) KURIKULUM 2013  
 
 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri 4 Amarang 
Kelas / Semester  :  5 /1 
Tema 1                         :  Organ Gerak Hewan Dan Manusia  
Sub Tema 1                  : Organ Gerak Hewan  
Pembelajaran ke :  1 
Alokasi waktu          :  3 x 35 Menit 

 
H. KOMPETENSI INTI 

5. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
6. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 
7. 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. 

8. 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. 

 
I. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

 
Muatan : IPA  

No Kompetensi Indikator 

3.1  Menjelaskan alat gerak dan 
fungsinya pada hewan dan manusia 
serta cara 
memelihara kesehatan alat gerak 
manusia. 

3.1.1 Mengetahui fungsi alat gerak pada  
manusia dan hewan. 

3.1.2 Menunjukan cara menjaga  
kesehatan alat gerak. 

 
4.1  Membuat model sederhana alat 

gerak manusia dan hewan. 
8.1.1 Menciptakan alat peraga dari bahan 

bekas. 
 

 
 
Muatan : Bahasa Indonesia 

No Kompetensi Indikator 

3.1   Menentukan pokok pikiran dalam 
teks lisan dan tulis. 

3.1.1 Menunjukan ide pokok pada sebuah  
paragraf 

3.1.2 Mencari pokok pikiran pada sebuah  
percakapan. 



 
 

 

 
4.1   Menyajikan hasil identifikasi pokok 

pikiran  
4.1.1 Mengindentifikasi pokok pikiran 

yang terdapat pada sebuah teks. 
 

 
J. TUJUAN  

5. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat 
menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. 

6. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam 
bacaan secara tepat. 

7. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf 
secara runtut. 

8. Dengan berdiskusi, siswa dapat menebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan 
ide pokok bacaan secara percaya diri. 
 

K. MATERI  
3. Teks bacaan “Gerak pada Hewan Bertulang Belakang (Vertebrata)” dan “Gerak pada 

Hewan Avertebrata”.  
 

L. PENDEKATAN & METODE 
       Pendekatan  : Scientific 

Strategi  : Cooperative Learning 
Teknik  : Inside Outside Circle (IOC) 
Metode  : Penugasan, tanya jawab, diskusi dan ceramah 

 
M. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

Pembukaan 5. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan 
kabar dan mengecek kehadiran siswa 

6. 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. (Menghargai 
kedisiplinan siswa/PPK). 

7. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin 
setiap saat dan menfaatnya bagi tercapainya sita-cita. 

8. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional 
lainnya. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya 
menanamkan semangat Nasionalisme. 

15 menit 

Inti Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 75 menit 



 
 

 

  Siswa mengamati gambar dan percakapan tentang organ 
gerak hewan dan manusia. 

 Biarkan siswa mengamati dan menganalisa gambar dan 
percakapan secara cermat. 

  
Catatan: 
- Eksplorasi: Ajarkan siswa untuk mengeksplorasi gambar 

secara cermat untuk menggali informasi. 
- Pengumpulan Data: Ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk 

mengolah data menjadi sebuah informasi yang berguna 
melalui konsep pelaporan tertulis. 

- Komunikasi: Rangsang keingintahuan siswa dengan dialog 
interaktif. 

 
Hasil yang Diharapkan 
3. Siswa terangsang untuk ingin tahu dan mempelajari lebih 

lanjut tentang organ gerak hewan dan manusia. 
4. Siswa memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap organ 

gerak. 
 

A. Ayo Membaca 
 Siswa membaca teks bacaan berjudul “Gerak pada 

Hewan Bertulang Belakang (Vertebrata)” dan “Gerak 

pada Hewan Avertebrata”.  
Alternatif kegiatan membaca: 
4. Guru membacakan teks kepada siswa dan meminta 

siswa lain menyimak dan mencatat hal-hal yang 
dianggap penting. 

5. Guru memberikan waktu selama 10 menit dan siswa 
diminta dalam hati.  

6. Guru menunjuk satu siswa untuk membacakan 
bacaan tersebut dan meminta siswa lain menyimak 
dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. 

Hasil yang diharapkan  
- Siswa gemar membaca. 
- Siswa memiliki keterampilan untuk menggali 

informasi dari sebuah bacaan. 
- Melalui bacaan, siswa dapat mengetahui organ gerak 

manusia dan hewan.  
 Guru membagi siswa ke dalam 2 kelompok besar. 
 Kelompok 1 berdiskusi tentang teks bacaan berjudul 

“Gerak pada Hewan Bertulang Belakang” dan 

kelompok 2 “Alat Gerak pada Hewan Avertebrata” 

 



 
 

 

 Kedua kelompok saling berdiskusi dan mencatat hal-hal 
yang dianggap penting.. 

 Setekah berdiskusi, separuh kelas berdiri membentuk 
lingkaran kecil dan menghadap luar. 

 Separuh kelas lainnya membentuk lingkaran di luar 
lingkaran pertama, menghadap ke dalam. 

 Dua siswa yang berpasangan dari lingkaran kecil dan 
besar berbagi informasi. Pertukaran informasi ini bisa 
dilakukan oleh semua pasangan dalam waktu yang 
bersamaan 

 Kemudian, siswa berada di lingkaran kecil diam di 
tempat sementara siswa yang berada di lingkaran bersar 
bergeser beberapa langkah searah jarum jam. Sehingga 
masing-masing siswa mendapat pasangan baru. 

 Sekarang giliran siswa di lingkaran besar yang 
membagikan informasi. Demikian seterusnya. 

 Setelah bertukar informasi, tiap-tiap siswa kembali 
ketempat masing-masing. 

 Siswa menyampaikan informasi yang didapatkan di 
depan kelas. 

 Guru memberikan tugas berupa soal kepada siswa 
tentang teks bacaan secara lisan dan tulisan. 

Penutup 6. Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini  
7. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan. 
8. Siswa diberikan kesempatan berbicara /bertanya dan 

menambahkan informasi dari siswa lainnya 
9. Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa. 

15 menit 

 

N. PENILAIAN 
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur 
tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan 
penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. 
Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari 
pengamatan sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek 
dengan rubrik penilaian sebagai berikut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Teknik Penilaian: 
4. Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin 

e) Disiplin  
 

 
 
f) Tanggung Jawab 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
g) Peduli 
 

 
 
h) Percaya Diri 

 
 

5. Penilaian Pengetahuan: tes tertulis 
Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan pada buku 
siswa.  



 
 

 

Format Penilaian  

 
 
 

6. Penilaian Keterampilan: uji unjuk kerja 
Penilaian Unjuk Kerja 
d) Rubrik Menulis Berdasarkan Pengamatan Gambar 

 
 
 
 
 
  



 
 

 

 
e) Mencari ide pokok bacaan 

 
 

f) Menuliskan Ide Pokok dari Bacaan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
J. REMEDIAL DAN PENGAYAAN 

a. Remedial 

 
 
b. Pengayaan 

Coba amati kegiatanmu sehari-hari. 
3. Tunjukkan gerakan dalam kegiatanmu sehari-hari yang memanfaatkan organ 

gerak:  
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
........................ 

4. Apakah yang akan terjadi jika organ gerakmu tidak dapat bekerja sebagai 
mestinya?  
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
................................ 

 
K. SUMBER DAN  MEDIA  

7. Buku, teks bacaan organ gerak hewan dan manusia, gambar tentang organ gerak 
hewan dan manusia 

8. Buku Pedoman Guru Tema 1 Kelas 5 dan Buku Siswa Tema 1 Kelas 5 (Buku 
Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, 2014). 

9. Buku Sekolahnya Manusia, Munif Khotif. 
10. Software Pengajaran SD/MI untuk kelas 5 semester 1 dari JGC/SCi Media. 
11. Slide/gambar tentang organ gerak hewan dan manusia. 
12. Slide materi  
 

Refleksi Guru 
 
 
 
 
 



 
 

 

Catatan Guru 
1. Masalah         :……….... 
2. Ide Baru  :………..... 
3. Momen Spesial :…………. 

 
 

Amarang,        Juli 2019 
 

 
Mengetahui, 
Guru Kelas V        Peneliti 

 
 
                                                                                                       

 Irmawati, S.Pd.                                                                         Nadia Annisa Iswanti 
   NIP. -                                                                                          NIM : 10540973915 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah SD Negeri 4 Amarang 

 

    Hj. Rohana, S.Pd. 
                   NIP. 19630810 198206 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

TEKS BACAAN 
 
 

Gerak Pada Hewan Bertulang Belakang (Vertebrata) 
 

 

Kelinci, burung, ikan, katak, dan kadal merupakan hewan bertulang belakang. Hewan 

bertulang belakang disebut juga vertebrata. Alat gerak pada vertebrata meliputi tulang dan 

otot. Tulang tulang pada vertebrata bergabung membentuk rangka dalam. Vertebrata 

memiliki rangka dalam yang berguna untuk menyangga berat tubuhnya. 

Burung merupakan vertebrata yang bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya 

sehingga dapat terbang di udara. Sayap burung memiliki susunan rangka yang ringan dan otot 

yang kuat. Otot-otot tersebut melekat pada tulang dada dan berguna untuk mengendalikan 

sayap pada saat terbang. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayap dari atas ke 

bawah sehingga tubuh burung akan terdorong ke atas dan terbang di udara. 

Kelinci merupakan contoh hewan yang hidup di darat. Kelinci mempunyai rangka 

untuk menyokong tubuhnya. Kelinci memiliki tungkai belakang yang lebih besar dan panjang 

dari tungkai depan. Hal ini menyebabkan kelinci bergerak dengan cara melompat. Tungkai 

belakang berguna untuk memberikan tumpuan ketika melompat dan berjalan cepat. Tungkai 

depan yang berukuran pendek berfungsi untuk memberikan tumpuan terhadap badan saat 

mendarat di tanah. 

 

 

 

 



 
 

 

Alat Gerak pada Avertebrata 

 

Avertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Organ gerak 

avertebrata berbeda dengan vertebrata. Avertebrata tidak mempunyai tulang-tulang yang 

menyusun rangka dalam (endoskeleton). Sebagian avertebrata memiliki rangka luar 

(eksoskeleton), yaitu rangka yang terletak di bagian luar tubuh. Rangka luar berfungsi 

sebagai pelindung dan pembentuk tubuh hewan yang bertubuh lunak. Contoh avertebrata 

diantaranya belalang, cacing tanah, bekicot, dan bintang laut. 

Belalang merupakan hewan yang termasuk ke dalam kelompok serangga. Ciri 

belalang adalah tubuhnya tersusun dari beberapa ruas yang bersatu. Belalang memiliki alat 

gerak berupa sayap dan tiga pasang kaki yang beruas. Karena memiliki alat gerak tersebut 

belalang bergerak dengan cara terbang dan melompat. 

Bintang laut berbentuk seperti bintang dengan lima lengan atau lebih. Bintang laut 

memiliki rangka luar yang berguna untuk perlindungan, sedangkan alat gerak bintang laut 

adalah kaki tabung yang bergerak menggunakan sistem vaskular air. Bintang laut bergerak di 

dasar laut dengan cara merayap menggunakan kaki-kaki tabungnya. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran III 

 

PRETEST 

LEMBAR KERJA MURID ( LKS ) 

 

Nama  : 
Kelas  : 
Hari/ Tanggal : 
 
Soal 
Jawablah soal-soal berikut berdasarkan teks bacaan ! 

1. Tuliskan pengertian gerak dan fungsi organ gerak. 
2. Mengapa tulang disebut alat gerak pasif dan otot disebut alat gerak aktif? 
3. Tuliskan ide pokok paragraf 2 dari kedua teks bacaan tersebut. 
4. Apakah fungsi dari bentuk rudal tubuh ikan? 
5. Tuliskan kegunaan gelembung renang pada tubuh ikan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

KUNCI JAWABAN 
 
 

1. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian 
atau seluruh bagian dari tubuh. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, 
meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. 

2. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. 
Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada 
manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang 
sesungguhnya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa 
kimia yang membuatnhya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang 
bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. 

3. - Organ gerak hewan dan manusia, paragraf 2 : Gerak pada manusia dan hewan 
menggunakan  organ gerak tersusun dalam sistem gerak. 

- Gerak ikan dalam air, paragraf 2 : Fungsi bentuk tubuh dan sistem gerak pada ikan  

4. Bentuk tubuh rudal pada ikan memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk 
tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di 
dalam air. 

5. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak 
naik dan turun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran IV 

 

POSTTEST 

LEMBAR KERJA SISWA ( LKS ) 

 

Nama  : 
Kelas  : 
Hari/ Tanggal : 
 
Soal 
Jawablah soal-soal berikut berdasarkan teks bacaan! 

1. Apa yang dimaksud hewan vertebrata dan hewan avertebrata? 

2. Tuliskan 5 contoh hewan vertebrata. 

3. Apakah fungsi rangka luar pada avertebrata? 

4. Tuliskan gagasan pokok paragraf 1 dari kedua teks bacaan. 

5. Tuliskan alat gerak dan cara bergerak pada hewan di bawah ini : 

a. Burung 

b. Bintang laut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

KUNCI JAWABAN 

 

1. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan avertebrata 

adalah hewan yang tidak bertulang belakang dan umumnya memiliki rangka luar untuk 

melindungi dirinya. 

2. Burung, ikan, kelinci, kadal, dan lain-lain. 

3. Rangka luar pada avertebrata berfungsi sebagai pelindung dan pembentuk tubuh hewan 

yang bertubuh lunak. 

4. - Gerak pada hewan bertulang belakang (vertebrata) : Kelinci, burung, ikan, katak, dan 

kadal merupakan hewan bertulang belakang. 

-  Gerak pada hewan avertebrata : Avertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang 

belakang. 

5. a. Burung, alat geraknya sayap dan bergerak dengan cara mengepakkan sayap dari atas ke  

bawah sehingga tubuh burung akan terdorong ke atas  dan terbang di udara. 

b. Bintang laut, alat geraknya adalah kaki tabung yang bergerak menggunakan sistem 

vaskular air dan bergerak di dasar laut dengan cara merayap menggunakan kaki-kaki 

tabungnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran V 

ABSEN MURID KELAS V 

SD NEGERI 4 AMARANG KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS 

NO NAMA SISWA 
L/P PERTEMUAN 

1 2 3 4 5 
1 Zalza Awalia P √ 

P 
R 
E 
T 
E 
S 
T 

s s √ √  
 
P
O
S
T
T
E
S
T 

2 Salwa Andriana Putri P √ √ √ √ √ 

3 Irda Wardani P √ √ √ √ √ 

4 Suci Maulana Syarif P √ √ √ √ √ 

5 Ayudia P √ √ √ √ √ 

6 Manohara P √ √ √ √ √ 

7 Fadiah P √ √ √ √ √ 

8 Nur Hijra Anindya P √ √ √ √ √ 

9 A. Mardia P √ √ s s √ 

10 Mustafa Ahmad L √ √ √ √ √ 

11 Nilan Sari P √ √ √ √ √ 

12 Nur Athira P √ √ √ √ √ 

Ket. a : alfa  (tanpa pemberitahuan) 

 s : sakit 

 i : izin 

Laki-laki  = 1 orang 

Perempuan   = 11 orang + 

Jumlah siswa  = 12 orang 

                                  
                                                                                                               Amarang,      Juli 2019 
                                  Peneliti 
 

 

                                  Nadia Annisa Iswanti 
                                  NIM. 10540973925 

 

 

 



 
 

 

Lampiran VI 

HASIL TES BELAJAR PRETEST 

NO NAMA MURID NILAI 

1 Zalza Awalia 65 

2 Salwa Andriana Putri 40 

3 Irda Wardani 80 

4 Suci Maulana Syarif 45 

5 Ayudia 65 

6 Manohara 70 

7 Fadiah 45 

8 Nur Hijra Anindya 70 

9 A. Mardia 55 

10 Mustafa Ahmad 75 

11 Nilan Sari 28 

12 Nur Athira 45 

Jumlah 683 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Lampiran VII 

PENILAIAN KETERAMPILAN BERBICARA 

PRETEST 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri 4 Amarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : V / I (satu) 

NO NAMA MURID 

ASPEK PENILAIAN 

Skor Nilai 

P
el

af
al

an
 

V
ol

um
e 

Su
ar

a 

In
to

na
si

 

K
el

an
ca

ra
n 

K
eb

er
an

ia
n 

1 Zalza Awalia 3 1 4 3 3 14 70 

2 Salwa Andriana Putri 3 1 2 2 2 11 55 

3 Irda Wardani 4 2 4 4 3 17 85 

4 Suci Maulana Syarif 3 1 2 1 2 9 45 

5 Ayudia 3 2 3 2 3 13 65 

6 Manohara 4 1 4 3 3 15 75 

7 Fadiah 2 1 1 1 2 7 35 

8 Nur Hijra Anindya 3 2 3 2 3 13 65 

9 A. Mardia 2 1 1 1 2 7 35 

10 Mustafa Ahmad 3 4 3 3 4 17 85 

11 Nilan Sari 2 1 2 2 2 9 45 

12 Nur Athira 3 2 2 2 3 12 60 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran VIII 

HASIL PRETEST 

No. NamaMurid 

Nilai 

Keterampilan 

Berbicara 

Nilai Tes 
Nilai Pretest 
N.K.B + N.T 

2 

1 Zalza Awalia 70 65 67 

2 Salwa Andriana Putri 55 40 47 

3 Irda Wardani 85 80 82 

4 Suci Maulana Syarif 45 45 45 

5 Ayudia 65 65 65 

6 Manohara 75 70 72 

7 Fadiah 35 45 40 

8 Nur Hijra Anindya 65 70 67 

9 A. Mardia 35 55 45 

10 Mustafa Ahmad 85 75 80 

11 Nilan Sari 45 28 36 

12 Nur Athira 60 45 52 

Jumlah 720 683 698 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran IX 

HASIL TES BELAJAR POSTEST 

NO NAMA MURID NILAI 

1 Zalza Awalia 92 

2 Salwa Andriana Putri 75 

3 Irda Wardani 100 

4 Suci Maulana Syarif 77 

5 Ayudia 100 

6 Manohara 92 

7 Fadiah 47 

8 Nur Hijra Anindya 85 

9 A. Mardia 85 

10 Mustafa Ahmad 92 

11 Nilan Sari 78 

12 Nur Athira 87 

Jumlah 1.010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran X 

 

PENILAIAN KETERAMPILAN BERBICARA 

POSTTEST 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri 4 Amarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : V / I (satu) 

NO NAMA MURID 

ASPEK PENILAIAN 

Skor Nilai 

P
el

af
al

an
 

V
ol

um
e 

Su
ar

a 

In
to

na
si

 

K
el

an
ca

ra
n 

K
eb

er
an

ia
n 

1 Zalza Awalia 4 3 4 4 4 19 95 

2 Salwa Andriana Putri 3 3 4 4 4 18 90 

3 Irda Wardani 4 4 4 4 4 20 100 

4 Suci Maulana Syarif 4 3 4 3 4 18 90 

5 Ayudia 3 4 4 4 4 19 95 

6 Manohara 4 4 4 4 4 20 100 

7 Fadiah 2 3 2 2 4 13 65 

8 Nur Hijra Anindya 4 4 4 4 4 20 100 

9 A. Mardia 3 3 3 3 4 16 80 

10 Mustafa Ahmad 4 4 4 4 4 20 100 

11 Nilan Sari 3 3 4 4 4 18 90 

12 Nur Athira 3 4 3 3 4 17 85 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran XI 

HASIL POSTTEST 

No. Nama Murid 

Nilai 

Keterampilan 

Berbicara 

Nilai Tes 

Nilai 
Posttest 

N.K.B + N.T 
2 

1 Zalza Awalia 95 92 93 

2 Salwa Andriana Putri 90 75 82 

3 Irda Wardani 100 100 100 

4 Suci Maulana Syarif 90 77 83 

5 Ayudia 95 100 97 

6 Manohara 100 92 96 

7 Fadiah 65 47 56 

8 Nur Hijra Anindya 100 85 92 

9 A. Mardia 80 85 82 

10 Mustafa Ahmad 100 92 96 

11 Nilan Sari 90 78 84 

12 Nur Athira 85 87 86 

Jumlah 1.090 1.010 1.047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran XII 

HASIL ANALISIS NILAI PRETEST DAN POSTTEST 

No. Nama Murid 
X1 

(Pretest) 
X2 

(Posttest) 
d= X2 - X1 d2 

1 Zalza Awalia 67 93 26 676 

2 Salwa Andriana Putri 47 82 35 1.225 

3 Irda Wardani 82 100 18 324 

4 Suci Maulana Syarif 45 83 38 1.444 

5 Ayudia 65 97 32 1.024 

6 Manohara 72 96 24 576 

7 Fadiah 40 56 16 256 

8 Nur Hijra Anindya 67 92 25 625 

9 A. Mardia 45 82 37 1.369 

10 Mustafa Ahmad 80 96 16 256 

11 Nilan Sari 36 84 48 2.304 

12 Nur Athira 52 86 34 1.156 

Jumlah 698 1.047 349 11.235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran XIII 

DESKRIPTOR PENILAIAN KETERAMPILAN BERBICARA 

No. 
Aspek yang 

dinilai 
Nilai Deskriptor Penilaian 

1 Volume suara 
4 

a. Volume suara yang sangat nyaring, terdengar oleh 

semua khalayak sepanjang waktu pembicaraan (4) 

3 
b. volume suara nyaring terdengar jelas oleh sedikitnya 

80 % pendengar (3) 

2 
c. volume suara kurang nyaring, hanya sekitar 60 % 

yang dapat mendengar pembicaraan dengan jelas 

1 

d. volume tidak nyaring, terlalu lembut dan hampir 

semua pendengar tidak bisa mendengarkan 

pembicaraan (1) 

2 Kelancaran 

4 a. pembicaraan dalam segala hal sangat lancar (4) 

3 
b. pembicaraan lancar tapi sekali-kali masih karang 

ajek /tersendat (3) 

2 
c. pembicaraan sering ragu-ragu dan tersendak-sendat 

(2) 

1 d. pembicara selalu berhenti 

3 Intonasi 

4 
a. semua intonasi pembicaraan sangat tepat, hampir 

tidak ada kesalahan (4) 

3 
b. kadang-kadang terjadi kesalahan intonasi, tetapi 

tidak mengganggu pembicaraan (3) 

2 
c. banyak terjadi kesalahan intonasi, yang mengganggu 

pembicaraan 

1 d.  semua intonasi pembicaraan tidak tepat (1) 

4 Pelafalan  

4 
a. Berbicara dengan sangat jelas, tidak ada kata yang 

salah pelafalan / ucap (4) 

3 
b. Berbicara dengan sangat jelas, tetapi ada beberapa 

kata yang salah pelafalan (3) 

2 
c. Berbicara kurang jelas,  banyak kata yang salah 

pelafalan (2) 



 
 

 

1 
d. Berbicara tidak jelas, hampir semua kata salah 

pelafalan (1) 

5 Keberanian  

4 
a. Tampil dengan percaya diri sejak awal sampai akhir 

dan tanpa ditunjuk (4) 

3 
b. Tampil dengan percaya diri sejak awal sampai akhir 

tetapi ditunjuk (3) 

2 c. Tampil dengan agak malu-malu dan ditunjuk (2) 

1 
d. Tampil dengan malu-malu sejak awal dan ditunjuk 

(1) 

 

RUBRIK NILAI 

A = Sangat Baik = 4 

B = Baik = 3 

C = Cukup = 2 

D = Kurang = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran XIV 

DOKUMENTASI 

 Proses mengajar tanpa penerapan model 

        

 

 Penerapan model pembelajaran inside outside circle (IOC) 

     

 



 
 

 

 Murid mengerjakan tes hasil belajar 

    

 
 Pemberian tes lisan untuk menilai keterampilan berbicara murid 
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