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ABSTRAK 

WIRDAYANI. NIM: 1142111011, “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Inside Outside Circle Pada Mata 

Pelajaran IPA Di Kelas V SDN 101765 Bandar Setia T.A 2017/2018”. Skripsi. 

Jurusan S1-PGSD. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Medan, 

2018. 

Penelitian ini bertujuan “Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa 

dengan Menggunakan Model Pembelajaran Inside Outside Circle Materi Pokok 

Proses Pembentukkan Tanah di Kelas IV SDN 101765 Bandar Setia T.A 

2017/2018”. 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas V-b SDN 101765 Bandar Setia tahun 

ajaran 2017/2018 dengan jumlah 34 orang siswa yang terdiri dari 21 orang siswa 

laki-laki dan 13 orang siswa perempuan. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah menggunakan  tes dan lembar observasi. Adapun penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan maret sampai mei 2018.  

Hasil penelitian diperoleh nilai ketuntasan klasikal dan nilai rata-rata 

siswa. Pada saat pretes dari 34 siswa diperoleh tingkat ketuntasan klasikal 

sebanyak 9 orang siswa (sebesar 26,47%) mendapat nilai tuntas, dan sebanyak 25 

orang siswa (sebesar 73,53%) mendapat nilai belum tuntas dengan nilai rata-rata 

53,67. Siklus I tingkat ketuntasan klasikal meningkat dari sebelumnya yaitu 

terdapat 20 orang siswa (58,82%) mendapat nilai tuntas, dan sebanyak 14 orang 

siswa (sebesar 41,18%) mendapat nilai belum tuntas dengan rata-rata 66,76. Pada 

saat siklus II tingkat ketuntasan klasikal meningkat dari sebelumnya yaitu terdapat 

29 orang siswa (85,29%) mendapat nilai tuntas, dan sebanyak 5 orang siswa 

(14,71%) mendapat nilai belum tuntas dengan rata-rata 87,94%. Dapat dilihat 

bahwa dari data tersebut hasil belajar siswa mengalami peningkatan secara 

signifikan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran inside outside circle dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA di kelas V SDN 101765 Bandar setia. Sehingga model 

pembelajaran inside outside circle dapat diterapkan oleh guru  sebagai salah satu 

alternatif untuk meningkatkan hasil tes belajar siswa. 
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