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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar dan aktivitas 
belajar matematika siswa di kelas VIII SMP Negeri 41 Medan setelah diterapkan 
pembelajaran Kooperatif Teknik Inside-Outside Circle dengan menggunakan 
model diskusi. Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu dengan one group 
pretest-postest design. Populasi penelitian ini adalah seluruh kelas VIII SMP 
Negeri 41 Medan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu 
kelas, yang berjumlah 40 orang. 

Prosedur penelitian yang pertama adalah memberikan pre-test pada kelas 
sampel untuk melihat kemampuan awal siswa terhadap materi yang diajarkan. 
Kedua dengan memberikan pelajaran pada pokok bahasan kubus dan balok 
dengan menerapkan pembelajaran Kooperatif teknik Inside-Outside Circle. Ketiga 
memberikan post-test untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi 
yang diajarkan. Bentuk soal pre-test dan post-test yang diberikan adalah pilihan 
berganda yang berjumlah 20 soal.  

Hasil pengamatan observer terhadap aktivitas belajar siswa diperoleh 
persentase rata-rata aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran yaitu pada 
pertemuan I sebesar 76,1% (baik), pada pertemuan II sebesar 80,75% (baik), pada 
pertemuan III sebesar 77,7% (baik), dan pada pertemuan IV sebesar 82,1% (baik). 
Sehingga rata-rata aktivitas belajar siswa dari pertemuan I s/d IV yakni 79,625%  
(baik). Dengan demikian, penerapan pembelajaran Kooperatif teknik Inside-
Outside Circle dari awal hingga akhir aktivitas belajar siswa dikatakan baik. 

Dalam hal ketuntasan belajar, secara klasikal dari 40 siswa diperoleh 38 
siswa yang tuntas belajar (95%) dan 2 siswa (5%) yang tidak tuntas belajar. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kelas tersebut telah tuntas belajar pada 
pokok bahasan kubus dan balok. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pre-test sebesar 47,375 
dan pos-test sebesar 80,125. Dengan menggunakan uji statistik-t pada taraf 
signifikan diperoleh t = 14,715 dan t = 1,668 ini menunjukkan bahwa hipotesis 
diterima yaitu terdapat peningkatan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan 
menerapkan pembelajaran Kooperatif teknik Inside-Outside Circle pada pokok 
bahasan Kubus dan Balok di kelas VIII SMP Negeri 41 Medan T.A 2012/ 2013. 
 


