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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Fenomena pendidikan menarik untuk diperbincangkan secara 

akademik dalam upaya mencari fomulasi alternatif bagi sistem Pendidikan 

Nasional kita saat ini. Karena pendidikan merupakan tolak ukur keberhasilan 

dan keberhasilan suatu bangsa. Pendidikan merupakan sebuah proses untuk 

mengubah, menambah, membina, mengarahkan, membimbing, terencana, 

terprogram untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Proses 

pendidikan tentunya akan tercapai, bila seorang guru memiliki kompetensi 

untuk menumbuh kembangkan potensi anak didik, karena hanya proses 

pendidikan, maka pengembangan potensi dan kompetensi anak didik akan 

terarah sesuai dengan tujuan pembelajaran sebagaimana yang diharapkan . 

Pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan 

kualitas manusia. Sebagai suatu kegiatan yang sadar akan tujuan, maka dalam 

pelaksanaanya berada dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam 

setiap jenis dan jenjang pendidikan. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia yang dikutip dari 

Syaiful Bahri djamarah.1 

                                                           
1
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru & Anak Didik dalam Interaksi Edukatif (suatu pendekatan 

teoris psikologis), Cet ke-3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 22  
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“Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem 

Pendidikan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang RI No.2 Tahun 

1989. Dalam undang-undang itu telah dirumuskan tujuan pendidikan 

nasional  sebagai suatu cita-cita bagi segenap bangsa Indonesia. Intisari 

dari tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk membentuk manusia 

yang “paripurna” dalam arti selaras, serasi, dan seimbang dalam 

pengembangan jasmani dan rohani.” 

Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi 

manusia; aspek rohaniah dan jasmaniah, juga harus berlangsung secara 

bertahap. Oleh karena itu, suatu kematangan yang bertitik akhir pada 

optimalisasi perkembangan/pertumbuhan, harus dapat tercapai bila mana 

berlangsung melalui proses demi proses kearah tujuan akhir 

perkembangan/pertumbuhannya. Tidak ada satu pun makhluk ciptaan Allah di 

atas bumi ini yang dapat mencapai kesempurnaan/kematangan hidup tanpa 

berlangsung melalui suatu  proses. Akan tetapi suatu proses yang diinginkn 

dalam usaha kependidikan adalah proses terarah dan bertujuan, yaitu 

mengarahkan anak didik (manusia) kepada titik optimal kemampuannya. 

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah terbentuknya kepribadian yan 

bulat dan utuh sebagai manusia individual dan sosial hamba Allah yang 

mengabdikan diri kepada-Nya.2 

                                                           
2
 Muzzayin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, Cet ke-5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 
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Pendidikan merupakan suatu proses yang berkembang seiring dengan 

perkembangan hidup dan kehidupan manusia. Atau dapat juga dikatakan 

seluruh proses kehidupan manusia adalah pendidikan. Semua pengalaman 

yang didapatkan sepanjang hidupnya merupakan pengaruh pendidikan.3 

Pendidikan menjadi sarana utama yang perlu dikelola secara sitematis 

dan konsisten berdasarkan berbagai pandangan teori dan praktik yang 

berkembang dalam kehidupan. Semakin tinggi cita-cita manusia semakin 

menuntut peningkatan mutu pendidikan sebagai sarana mencapai cita-citanya. 

Akan tetapi dibalik itu, semakin tinggi cita-cita yang hendak diraih, maka 

semakin komplek jiwa manusia itu, karena ia didorong oleh tuntunan hidup 

yang meningkat pula.4 

Dalam dunia pendidikan, faktor guru memainkan peranan penting 

karena guru bagi anak didik sering dijadikan tokoh teladan. Dan dalam proses 

pembelajaran guru merupakan sentral Ilmu Pengetahuan. Oleh karena itu, 

guru harus memiliki perilaku dan kemampuan yang memadai dalam 

menunaikan tugasnya sebagai guru. Guru adalah unsur manusiawi dalam 

pendidikan, guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan 

memegang peranan penting dalam pendidikan. Figur guru mesti terlibat dalam 

agenda pembicaraan, terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal 

di sekolah. Hal itu tidak bisa disangkal karena lembaga pendidikan formal 

                                                           
3 Zuhdiyah, Psikologi Pendidikan, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2009), hlm. 58  
4Rusmaini, Ilmu Pendidikan, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2011), hlm. 1  
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adalah kehidupan guru. Sebagian besar waktu guru ada di sekolah, sisanya ada 

dirumah dilakukan masyarakat.  

Faktor penting dari seorang guru adalah cara dan teknik yang 

dilakukan atau yang digunakan seorang guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. Karena teknik atau cara guru yang dilakukan pada saat proses 

pembelajaran sangat mempengaruhi keaktifan dan hasil belajar siswa pada 

saat proses belajar terjadi. 

Guru merupakan faktor penentu dalam proses pendidikan dan dalam 

pendidikan seorang guru dituntut untuk selalu meningkatkan keaktifan dan 

hasil belajar siswa sehingga guru harus bisa menggunakan berbagai teknik 

belajar yang sesuai dengan materi pembelajaran.  

Keberhasilan atau kegagalan pendidik dalam melakukan proses 

pendidikan banyak ditentukan oleh kecakapannya dalam memilih dan 

menggunakan teknik yang tepat. Sering kali dijumpai seorang pendidik yang 

berpengetahuan luas tetapi tidak berhasil dalam mendidik hanya karena dia 

tidak menguasai teknik pendidikan. Itulah sebabnya teknik pendidikan 

menjadi salah satu objek bahasan yang penting di dalam pendidikan.5 

Agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai sesuai dengan yang 

diharapkan, maka seorang guru dituntut untuk kreatif dalam memilih teknik 

pembelajaran. Dengan begitu, guru akan dalam menjelaskan materi yang akan 

                                                           
5
 Ibid., hlm. 162  
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diajarkan sehingga proses pembelajaran akan menjadi menarik dan tidak 

membosankan bagi siswa. 

Pada umumnya kondisi dalam pembelajaran yang diciptakan dan 

disediakan guru untuk keperluan pembelajaran dalam proses pembelajaran 

masih rendah. Siswa diposisikan hanya sebagai pendengar ceramah guru 

dalam proses pembelajaran cenderung membosankan menjadikan siswa malas 

belajar. Sikap anak didik pasif tidak hanya pada mata pelajaran tertentu saja 

tetapi hampir pada semua mata pelajaran termasuk mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam. Padahal untuk jenjang sekolah dasar, menurut Marjono, 

hal yang harus diutamakan adalah bagaimana mengembangkan rasa ingin tahu 

dan daya berfikir kritis mereka terhadap suatu masalah.6 

Seiring dengan tanggung jawab dalam proses pembelajaran, maka 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran setiap guru dituntut untuk selalu 

menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan program pembelajaran 

yang akan berlangsung. Tujuannya adalah agar kegiatan pembelajaran dapat 

berjalan secara efektif dan efesien yang tujuan akhir yang diharapkan dapat 

dikuasai oleh semua peserta didik. Dalam rangka pencapaian tujuan 

pembelajaran ini setiap guru dituntut untuk benar-benar memahami teknik-

teknik pembelajaran yang akan diterapkan, pemilihan teknik pembelajaran 

                                                           
6Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana, 

2013), hlm. 167  



 

 

6 

 

yang tepat akan berdampak pada tingkat penguasaan atau prestasi belajar 

peserta didik yang dihadapi.  

Pentingnya penggunaan teknik pembelajaran dalam proses 

pembelajaran di Madrasah dilakukan karena teknik pembelajaran merupakan 

kewajiban pendidik yang harus dilakukan dan dilaksanakan guna 

meningkatkan hasil belajar siswa untuk menjadi lebih berprestasi, dan akan 

meninggikan derajat  orang-orang yang berilmu  pengetahuan, sebagaimana 

Allah SWT berfirman pada QS. Al-Mujadallah ayat 11 yang berbunyi: 

                               

       

Artinya:  Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.7 

 

Sebelum memilih teknik yang akan digunakan guru pada saat 

mengajar terlebih dahulu guru harus mengetahui gaya belajar siswa. Semua 

gaya belajar siswa harus diketahui oleh guru karena masing-masing siswa 

memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, tentu saja penggunaan teknik juga 

harus variatif, tepat sesuai dengan gaya belajar siswa, agar kegiatan 

pembelajaran berjalan lancar. Cara mengajar guru sangat dipengaruhi oleh 

                                                           
7
 Departemen Agama, Al Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), hlm. 419  
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pemahamannya tentang pembelajaran. Selama ini prinsip-prinsip teori belajar 

behaviorisme amat mendominasi pemahaman guru perihal tersebut.  

Untuk memilih teknik mengajar tidak bisa sembarangan, banyak 

faktor yang mempengaruhinya dan patut dipertimbangkan. Misalnya seperti 

yang ditemukan oleh Winarno Surakhamd yang dikemukakan oleh Winarno 

Surakhamd yang dikutip oleh Syaiful Bahri Djamarah sebagai berikut :8 

1. Tujuan dengan berbagai jenis dan fungsinya 
2. Anak didik dengn berbagai tingkat kematanganya 
3. Situasi dengan berbgai keadaanya 
4. Fasilitas dengan berbagai kualitas dan kuantitasnya 
5. Pribadi guru serta kemampuan profesinya yang berbeda-beda 

 
Karena banyaknya mata pelajaran maka tujuan untuk setiap mata 

pelajaran pun berbeda-beda pula. Hal ini memungkinkan seorang guru untuk 

memilih teknik pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut. Pemilihan 

teknik pembelajaran yang salah akan menghambat pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

Salah satu alternatif teknik pembelajaran yang dapat diterapkan adalah 

teknik inside outside Cricle. Dalam penerapan teknik Inside Outside Cricle 

materi tidak hanya bertumpu pada guru yang menjelaskan sedangkan ada 

keterlibatan aktif sehingga mempengaruhi kekreatifan siswa dalam belajar  

Teknik Inside Outside Cricle adalah teknik pembelajaran yang 

dikembangkan oleh Spencer Kagan, teknik yang memungkinkan siswa untuk 

                                                           
8
 Syaiful Bahri Djamarah, Loc Cit., hlm. 222  
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saling berbagi informasi pada waktu yang bersama.9 Dengan demikian, teknik 

pendidikan lebih memberikan kemudahan kepada pendidik dalam mejalankan 

tugas mendidik. Tujuan dan materi yang baik tanpa didukung teknik 

penyampaian yang baik dapat melahirkan hasil yang tidak baik. Atas dasar itu 

pendidikan menaruh perhatian yang besar terhadap masalah teknik 

pembelajaran.  

Faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam  di Madrasah Ibftidaiyah Miftahul ulum 

Banyuasin II menurut guru kelas V yaitu bapak Ihsan, S.Pd.I . Di dalam kelas 

guru menerangkan hanya memakai papan tulis saja sehingga siswa 

difungsikan untuk melihat dan mendengar ceramah guru. Siswa takut bertanya 

kepada guru apabila kurang jelas atau tidak paham akibatnya aktivitas belajar 

Sejarah Kebudayaan Islam kurang optimal serta perilaku belajar yang lain 

seperti suasana kelas yang menyenangkan dalam pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam hampir tidak tampak. Hasil Belajar siswa juga masih 

belum memuaskan.  Seperti masih banyak siswa yang tidak mendengarkan 

ketika guru menjelaskan materi pembelajaran, kemudian nilai siswa yang 

rendah, serta banyak siswa yang bermain-main atau berlari-lari saat proses 

belajar berlangsung.  

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam merupakan salah satu mata 

pelajaran pokok pada setiap Lembaga Pendidikan Agama secara formal di 
                                                           

9
 Miftahul Huda,  Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm.144 
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Indonesia. Tetapi dalam pendidikan umum terangkum dalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis peroleh dari informasi 

ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam yang disampaikan oleh guru, serta ada beberapa siswa bermain dengan 

teman sebangkunya. Ini disebabkan karena proses pembelajaran masih 

menggunakan metode konvesional seperti ceramah, latihan, dan tanya jawab, 

sehingga membuat siswa bosan, jenuh dan kurang bersemangat dalam belajar 

Sejarah Kebudayaan Islam.  

Dalam permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk menerapkan 

teknik pembelajaran yang mampu merangsang siswa untuk lebih aktif dalam 

belajar Sejarah Kebudayaan Islam sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa 

dalam memahami pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam materi tentang “hijrah 

ke Madinah” dikelas V Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II. 

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II merupakan salah 

satu Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Banyuasin II yang menjadi tempat 

penelitian penulis. Karena dengan dilaksanakan penelitian ini dapat 

menjadikan contoh bagi Madrasah Ibtidaiyah lainnya. Dari uraian di atas, 

maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Penerapan 

Teknik Inside Outside Cricle Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul 

Ulum Banyuasin II”.  



 

 

10 

 

 

B. Permasalahan.  

1. Identifikasi Masalah 

a. Masih banyak guru yang hanya menggunakan teknik lama dalam 

mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II.  

b. Masih banyaknya siswa yang belum aktif dalam mengikuti 

pembelajaran terutama pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam V di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II.  

c. Masih kurangnya Penerapan Teknik Pembelajaran yang mengajak 

siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran pada Mata Pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Mifahul Ulum 

Banyuasin II. 

d. Hanya beberapa siswa yang berperan aktif pada saat proses 

pembelajaran baik bertanya maupun menjawab pertanyaan.  

2. Batasan Masalah 

a. Dalam penelitian ini yang dimaksud teknik inside outside cricle adalah 

teknik yang memungkinkan siswa untuk saling berbagi informasi pada 

waktu yang bersama dalam bentuk lingkaran.  

b. Hasil belajar dalam penelitian ini dibatasi pada meningkatkan hasil 

belajar siswa pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayan Islam di 

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II. 
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c. Mengingat luasnya materi dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam maka peneliti hanya memfokuskan pada satu standar kompetensi 

saja, yaitu “hijrah ke Madinah”. 

3. Rumusan Masalah 

Sejalan dengan hakikat dan makna yang terkandung dalam topik di 

atas, itu merupakan sebagian kecil dari masalah pendidikan dan 

pengajaran kita selama ini.  Guna memeperdalam  permasalahan yang ada 

di latar belakang masalah, maka penulis perlu membatasi permasalahan 

tersebut yang akan dituangkan ke dalam rumusan masalah, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana penerapan teknik inside outside cricle pada mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam siswa kelas V di Madrasah Ibtidayah 

Miftahul Ulum Banyuasin II ? 

b. Bagaimanakah hasil belajar siswa kelas V sebelum dan sesudah 

diterapkan teknik inside outside cricle pada mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum banyuasin 

II ? 

c. Adakah pengaruh teknik inside outside cricle terhadap hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah 

Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II ? 
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4. Tujuan dan Kegunaan Penenlitian. 

a. Tujuan Penelitian. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil 

belajar  siswa pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan 

materi “hijrah ke Madinah” dengan menerapkan teknik inside outside 

cricle kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II, 

tentunya tidak terlepas dari tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan teknik inside outside 

cricle pada siswa kelas V pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II. 

2) Untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa kelas V pada 

mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah 

Miftahul Ulum Banyuasin II. 

3) Untuk mengetahui pengaruh teknik inside outside cricle terhadap 

hasil belajar siswa kelas V pada mata Pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 

Banyuasin II. 

b. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut 

1) Secara Praktis 
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a) Bagi guru Sejarah Kebudayaan Islam agar dapat dijadikan 

pedoman dalam menciptakan lingkungan belajar yang 

menyenangkan pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

dengan cara menggunakan teknik inside outside cricle. 

b) Dapat dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran pada 

mata pelajaran lain. 

c) Bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

masyarakat mengenai teknik inside outside cricle. 

2) Secara Teoris 

a) Memberikan sumbangsih bagi perkembangan Ilmu 

Pengetahuan khususnya  pada bidang Sejarah Kebudayaan 

Islam. 

b) Sebagai salah satu sarana untuk menambah Khazanah 

pengetahuan pendidikan pada bidang pembelajaran yang cocok 

dengan gaya belajar yang dimiliki oleh seorang siswa. 

c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan 

bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. 

C. Tinjauan Pustaka 

Sehubungan dengan penulisan skripsi tentang “Penerapan Teknik 

Inside Outside Cricle terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 

Banyuasin II”. Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang  terdahulu yang 
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relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan serta untuk memberikan 

gambaran yang akan dipakai sebagai landasan penelitian. 

Berikut ini penulis akan menerangkan berbagai kajian pustaka 

penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, dan berguna untuk 

membantu penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Pertama, Santi, Nim 0804202, (2010). Fakultas Tarbiyah dalam 

skripsinya yang berjudul “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Model 

Pembelajaran Quantum Teaching pada Mata pelajaran Matematika kelas IV 

di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Payaraman Kabupaten Ogan Ilir”. Penelitian 

ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri  (MIN) Payaraman Ogan Ilir 

pada semester II Tahun ajaran 2009/2010 di kelas IV. Penelitian ini 

menggunakan penelitian tindakan kelas. Setelah dilakukan dengan model 

pembelajaran Quantum Teaching pada siklus I standar ketuntasan minimal 

yang diperoleh adalah 43,90% dengan jumlah siswa yang tuntas ada 18 orang. 

Pada sikus II standar ketuntasan minimal yang diperoleh adalah 75,61% 

dengan jumlah siswa yang tuntas ada 31 orang. Sedangkan siklus III standar 

ketuntasan minimal yang diperoleh 97,56% dengan jumlah siswa yag tuntas 

ada 40 orang. Hal ini berarti model pembelajaran Quantum Teaching  dapat 

meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir. Adapun persaman dan perbedaan 

dari penelitian Santi. 
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Persamaannya sama-sama menggunakan Hasil belajar. Perbedaannya 

santi menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching  kelas IV dan 

tempat penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Payaraman Kabupaten Ogan 

Ilir. Sedangkan saya menggunakan Penerapan teknik inside outside cricle  

terhadap hasil belajar siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum. 10 

Kedua, Apriani, NIM 0727072, (2009). Fakultas Tarbiyah dalam 

skripsinya yang bejudul “Pelaksanaan Pendekatan Pendidikan Matematika 

Realistik Indonesia Terhadap Hasil Belajar Materi Bangun Datar di Kelas V 

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yaqin Palembang”  Penelitian ini adalah 

penelitian Action research (tindakan Kelas).   

Pertama pelaksanaan pendekatan pendidikan Matematika realistik 

pada materi bangun datar di kelas V Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yaqin 

Palembang dapat dikatagorikan berhasil, ini terlihat dari pengerjaan LKS yang 

dikerjakan secara klompok dengan menggunakan pendekatan pendidikan 

Matematika realistik, pemberian PR, dan dilanjutkan dengan ulangan harian 

dengan niali akhir siklus I tertinggi 95 terendah 45,  siklus kedua tertinggi 96 

terendah 50, siklus ke III tertinggi 97 terendah 52. Kedua hasil belajar siswa 

dengan menggunakan pendekatan Matematika realistik dapat dikatagorikan 

berhasil. Ini terbukti dari ketercapaian ketuntasan hasil belajar siswa yang 

mendapat nilai rata-rata hasil belajar setiap siklusnya   65 yaitu pada sikus 

                                                           
10Santi, Meningkatkan hasil Belajar siswa melalui model pembelajaran Quantum Teaching 

pada mata pelajaran Matematika kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Payaraman Kabupaten 
Ogan Ilir, (Palembang: Skripsi Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang, 2010), hlm. iv 
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IN(67,14), siklus II (75,2) dan siklus III (78). Ketiga pelaksanaan pendidikan 

Matematika realistik terhadap hasil belajar materi bangun datar dikelas V 

menunjukan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap antara variabel 

X dan Y dari analisis data setiap siklusnya mengalami peningkatan hasil 

belajar dan secara klasikal ketuntasan belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah 

Nurul Yaqin Palembang telah mencapai   85% berhasil. Adapun persamaan 

dan perbedaan dari penelitian Apriani. 

Persamaan sama-sama menggunakan  hasil belajar. Sedangkan 

perbedaannya Apriani menggunakan pelaksanaan pendekatan pendidikan, 

kelas V dan tempat penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yaqin 

Palembang. Sedangkan saya  menggunakan penerapan teknik inside outside 

circle  pada mata pelajaran SKI  kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul 

ulum Banyuasin II. 

Ketiga, pada skripsi Masturoh  “Penerapan Metode Sosiodrama untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Materi Cerita Pendek di Kelas V MI Al-Hamidiyah Kertapati Palembang”. 

Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar 

siswa pada tiap siklusnya. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian menunjukan 

sebelum menggunakan metode sosiodrama dari 16 siswa hanya 7 siswa yang 

mendapat nilai tuntas atau yang sebesar 43,75% dengan nilai rata-rata kelas 

70,63. Lalu pada siklus I meningkat menjadi 12 siswa yang mendapat nilai 
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tuntas atau sebesar 75% dengan nilai rata-rata kelas 76,66. Kemudian pada 

siklus II meningkat kembali menjadi 16 siswa yang mendapat nilai tuntas atau 

sebesar 100% dengan nilai rata-rata kelas 81,56. 

 Pada skripsi ini terdapat kesamaan yaitu peneliti sama-sama meneliti 

tentang hasil belajar. Perbedaannya, Masturoh meneliti tentang  Model 

Pembelajaran Sosiodrama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia ,sedangkan 

peneliti meneliti tentang teknik Inside Outside Cricle  pada mata pelajaran 

Sejarah Kebidayaan Islam .11 

Keempat, pada skripsi Nurhalimah yang berjudul  Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams Achievment Division) 

dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 2 Tulung Selapan Kabupaten 

Ogan Komering Ilir. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dalam meningkatkan Hasil Belajar sudah berjalan dengan baik. Hasil 

Belajar siswa sebelum diterapkan model kooperatif tipe STAD tergolong 

kategori rendah. Hipotesa alternative diterima dengan rincian    lebih besar 

dari    baik pada taraf signifikan 1% maupun 5% dengan perincian 2,04 < 

10.66 > 2,76 berarti ada perbedaan yang sangat signifikan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran PAI antara sebelum dan sesudah menggunakan model 

                                                           
11

 Masturoh, Pengaruh Model Inside Outside Cricle terhadap Pemahaman Siswa pada Mata 
Pelajaran PAI, (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2007), hlm. xii  
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pembelajaran kooperatif tipe STAD siswa kelas V sekolah dasar negeri 2 

Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

Pada skripsi ini terdapat kesamaan yaitu sama-sama meneliti hasil 

belajar siswa, sedangkan perbedaannya yaitu Nurhalimah  membahas tentang 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams 

Achievment Division) dalam meningkatkan hasil belajar siswa, sedangkan 

peneliti membahas tentang penerapan teknik inside outside cricle, terhadap 

hasil belajar siswa.12 

Kelima, Susmawati, NIM 0804102, (2010). Fakultas tarbiyah dalam 

skripsinya yang berjudul “Penerapan Metode Diskusi untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar pembelajaran Matematika di Kelas V Madrasah Ibtidaiyah 

Nurul Fattah Sinar Bungin Kecamatan Simpang Kabupaten OKUS”  hasil 

penelitian ini mengemukakan matematika adalah pelajaran yang 

membutuhkan banyak latihan. Siswa dituntut untuk melakukan berbuat dan 

bekerja. Siswa akan sulit memahami matematika hanya dengan membaca dan 

melihat guru melakukan dan menerangkan pelajaran. Sementara siswa hanya 

dapat termenung dan akhirnya menjauhi matematika itu sendiri. Sebagai 

subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V tahun pelajaran 2009/2010 

dengan jumlah siswa sebanyak 25 siswa yang terdiri dari 14 orang laki-laki 

                                                           
12

 Nurhalimah, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams 
Achievment Division) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 
Islam Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 2 Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering 
Ilir,(Palembang: Skripsi Perpustakaan Pusat IAIN Raden Fatah Palembang, 2005), hlm.xii  
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dan 11 orang perempuan. Penelitian ini dilaksanakan pada semester dua pada 

bulan Maret sampai bulan Mei 2010. Dari tiga siklus yang dilakukan, ternyata 

hasil belajar siswa naik secara signifikan siklus demi siklus. Pada siklus 

pertama nilai rata-rata hanya mencapai 60,5%, siklus ke II 71,5% dan siklus 

ke III meningkat menjadi 82,5%. Bertolak dari hasil ini penulis berharap guru 

matematika yang lain juga menggunakan metode yang tepat dalam 

menyampaikan materi matematika pada siswa, agar lebih mudah dipahami, 

lebih menarik, siswa lebih aktif belajar (melakukan kegiatan) dan dapat pula 

memanfaatkan tehnologi modern dalam merancang dan mendesain pelajaran 

secara menarik. 

 Adapun perbedaan dan persamaan dari penelitian Susmawati yaitu 

sama-sama meningkatkan hasil belajar dan mata pelajaran matematika. 

Sedangkan perbedaannya Susmawati menggunakan metode diskusi dan 

tempat penelitiannya di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Fattah Sinar Bungin 

Kecamatan Simpang Kabupaten OKUS, sedangkan peneliti menggunakan 

penerapan teknik Inside Outside Cricle pada mata pelajaran terhadap hasil  

Sejarah Kebudayaan Islam  belajar siswa kelas III di Madrasah Ibtidaiyah 

Miftahul Ulum Banyuasin II.13 

Hal ini yang menjadikan motivasi penulis untuk mengkaji dan 

mengadakan penelitian tentang „Penerapan Teknik Inside Outside Circle 

                                                           
13Susmawati, Penerapan metode Diskusi untuk meningkatkan hasil pembelajaran Matematika 

dikelas V MI Nurul Fattah Sinar Bungin OKUS, (Palembang: Skripsi Tarbiyah IAIN Raden Fatah 
Palembang, 2010), hlm. xii 
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Terhadap  Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam Kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II‟. 

D. Kerangka teori 

Kerangka teori adalah uraian singkat tentang teori yang digunakan 

dalam  penelitian, untuk menjawab pertanyaan dalam pembuatan skripsi. 

1. Teknik Inside Outside cricle  

a. Pengertian 

Penerapan berasal dari kata dasar terap berarti „proses, cara, perbuatan 

pemanfaatan, mempraktikan.14 Teknik adalah daya, upaya, uasaha atau cara 

yang digunakan guru dalam pelaksanaan pembelajaran pada waktu itu.15 

Pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan untuk siswa. 

Pembelajaran pada dasarnya mrupakan upaya pendidikan untuk membantu 

peserta didik melakukan kegiatan belajar.16 

Teknik pembelajaran adalah cara menerapkan pembelajaran di kelas 

dengan menggunakan teknik dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam 

pembelajaran.17 Teknik inside outside circle (IOC) atau lingkaran dalam 

lingkran luar adalah teknik yang dikembangkan oleh Spencer Kagan untuk 

memberi kesempatan kepada siswa agar saling berbagi informasi pada saat 

                                                           
14

 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1180  
15 Ridwan Abdul Sani, INOVASI PEMBELAJARAN, Cet ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

hlm. 279  
16

 Isjoni, Cooperative Learning (Efektifitas Pembelajaran Kelompok), (Bandung: Alfabeta), 
hlm.11  

17
 Ridwan Abdul Sani, Op Cit., hlm. 89 
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yang bersamaan.18 Teknik inside outside circle merupakan suatu teknik siswa 

saling membagi informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang 

berbeda secara singkat dan teratur.19 Jadi, teknik pembelajaran inside outside 

circle merupakan teknik pembelajaran untuk membantu siswa melakukan 

kegiatan belajar yang memungkinkan siswa untuk saling berbagi informasi 

pada waktu yang bersamaan, dengan pasangan yang berbeda. Dapat 

diterapkan pada semua mata pelajaran serta dapat diterapkan pada semua 

tingkat kelas dan semangat digemari terutama oleh anak-anak. 

b. langkah-lamgkah teknik inside outside circle  

Langkah-langkah teknik inside outside cricle adalah sebagai berikut:20 

1. Separuh kelas berdiri membentuk lingkaran kecil dan menghadap 

keluar. 

2. Separuh kelas lainnya membentuk lingkaran di luar lingkaran 

pertama, menghadap ke dalam. 

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

informasi. Pertukaran informasi ini bisa dilakukan oleh semua 

pasangan dalam waktu yang bersamaan. 

                                                           
18

 Anita Lie, Cooperative Learning, Cet ke-6, (Jakarta: PT Grasindo, 2008), hlm.65  
19

 Sigit Mangun Wardoyo, Penenlitian Tindakan Kelas, Cet ke-1, (Yogyakarta: graha Ilmu, 
2013), hlm.66  

20
 Zainal Aqib, Model-model, Media dan strategi Pembelajaran Konteks (INOVATIF), 

(Bandung: CV Yrama Widya, 2013), hlm.30  
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4. Kemudian siswa berada di lingkaran kecil diam di tempat, sementara 

siswa yang berada di lingkaran besar bergeser satu atau dua langkah  

searah jarum jam. 

5. Sekarang giliran siswa berada di lingkaran besar yang membagi 

informasi. 

6. Demikian seterusnya. 

2. Hasil Belajar Siswa. 

Masalah belajar adalah masalah bagi setiap manusia, dengan 

belajar manusia memperoleh keterampilan, kemampuan sehingga 

terbentuklah sikap dan bertambahlah Ilmu Pengetahuan. Jadi, hasil belajar 

itu adalah suatu hasil nyata yang dicapai oleh siswa dalam usaha 

menguasai kecakapan jasmani dan rohani di sekolah yang diwujudkan 

dalam bentuk raport pada setiap semester. 

Hasil adalah mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan 

belajar tersebut melalui tes prestasi belajar. Adapun bentuk tes yang biasa 

digunakan  dalah: 1) tes formatif, digunakan untuk mengukur satu atau 

beberapa pokok bahasan terentu dan tujuan untuk memperoleh gambaran 

tentang daya serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. 2) tes 

subsumatif, tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah 

diajarkan dalam waktu tertentu. 3) tes sumatif, tes ini diadakan untuk 
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mengukur daya serap siswa terhadap bahan pokok-pokok bahasan yang 

telah diajarkan selama satu semester, satu atau dua tahun pelajaran.21 

Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan 

sengaja dalam keadaan sadar, untuk mmperoleh konsep, pemahaman, 

atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseoang terjadinya 

perubahan perilaku relatif tetap baik dalam berfikir, merasa maupun 

dalam bertindak.22 

Siswa atau anak didik adalah orang yang dengan sengaja datang 

ke sekolah. Orang tuanyalah yang memasukkannya untuk dididik agar 

menjadi orang yang berilmu pengetahuan di kemudian hari.23 

Menurut Ahmad Susanto hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.24 Hasil belajar adalah 

pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, 

apresiasi, dan keterampilan. 25  

Menurut, Dymiati dan Mudjiono hasil belajar adalah tingkat 

keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan 

pembelajaran , tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan 

                                                           
21. Aswan Zain & Syaiful Bahri Djamarah,Op. Cit hlm 106.  
22 Ahmad Susanto,Op. Cit., hlm.4  
23

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Cet ke-5, (Jakarta: 
Rineka Cipta), hlm.113   

24. Ahmad Susanto. Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta : PT Fajar 
Interpratama  Mandiri). Hlm 5.  

25
 Agus Surpijono, Cooperative Learning (Teori & Aplikasi Paikem), Cet ke-XII, (Jakarta: 

Pustaka Belajar, 2013), hlm. 5 
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skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol.26 Menurut Hamalik, hasil 

belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian dan 

sikap-sikap, serta apersepsi dan abilitas27. Jadi,  hasil belajar siswa adalah 

kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui proses belajar, dengan 

dilakukan evaluasi. Untuk menentukan kemajuan yang dicapai maka 

harus ada kriteria (patokan) yang mengacu pada tujuan yang telah 

ditentukan sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh strategi 

belajar mengajar terhadap keberhasilan belajar siswa. 

3. Sejarah Kebudayan Islam 

Sejarah Kebudayaan Islam adalah kejadian atau peristiwa masa 

lampau yang berbentuk hasil karya, karsa dan cipta umat Islam yang 

didasarkan kepada sumber nilai-nilai Islam. Sejarah menurut bahasa, 

sejarah berarti riwayat atau kisah. Dalam bahasa arab, sejarah disebut 

dengan tarikh, yang mengandung arti ketentuan masa atau waktu. 

Kebudayaan adalah semua hasil karya, karsa dan cipta manusia di 

masyarakat. Islam berasal dari bahasa arab yaitu “Aslama-yuslimu-

islaman” yang artinya selamat.28 

                                                           
26Fajri Ismail, Evaluasi Pendidikan, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2014), hlm. 38 
27Asep Jihad, At.all, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2012), hlm. 15 
28http://www.google.co.id/seach?q=pengertian+kebudayaan+islam&pengert&aqs=crome.1.69

i57j69i5912.4302j0j7&sourceid=crome&es sm=93&UTF-8, diakses : Jumat, 3 Oktober 2014 

http://www.google.co.id/seach?q=pengertian+kebudayaan+islam&pengert&aqs=crome.1.69i57j69i5912.4302j0j7&sourceid=crome&es
http://www.google.co.id/seach?q=pengertian+kebudayaan+islam&pengert&aqs=crome.1.69i57j69i5912.4302j0j7&sourceid=crome&es
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Peneliti mengambil mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II dengan 

materi “hijrah Ke Madinah”.  

Adapun standar kompetensi dan kompetensi dasar dari materi ini 

adalah sebagai berikut :29 

Standar Kompetensi  Kompetensi Dasar 

1.  Mengenal peristiwa 
Hijrah Nabi 
Muhammad saw ke 
Yasrib. 

 

 

2. Memahami 
keperwiraan Nabi 
Muhamamd saw. 

1.1 Mengidentifikasi sebab-sebab 
hijrah Nabi Muhammad saw ke 
Yasrib. 

1.2 Menceritakan peristiwa hijrah Nabi 
Muhammad saw ke Yasrib. 

1.3 Mengambil hikmah dari peristiwa 
hijrah Nabi Muhammad saw. 

 
2.1 Mendeskripsikan upaya yang 

dilakukan Nabi Muhammad saw 
dalam membina masyarakat 
Madinah (sosial, ekonomi, agama, 
dan pertahanan). 

2.2 Meneladani keperwiraan Nabi 
Muhammad saw dalam membina 
masyarakat Madinah. 

 

Dilihat dari standar kompetensi dan kompetensi dasar di atas, maka 

peneliti memfokuskan pada satu standar kompetensi yaitu hijrah ke Madinah. 

 

 

 

                                                           
29

 Sugeng Sugiarto, Bina Sejarah Kebudayaan Islam (intuk kelas V Madrasah Ibtidaiyah), 
(Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), hlm. 89  
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E. Variabel dan Definisi Operasional  

1. Variabel  

Variabel adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang diterapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.30 

Agar tergambar dengan jelas apa yang penulis maksudkan maka 

variabel dalam penelitian ini adalah: 

  

 

 

 

2. Definisi operasional 

a. Penerapan teknik Inside Outside Cricle 

Penerapan teknik inside outside cricle adalah usaha untuk 

menggunakan teknik inside outside cricle dalam proses pembelajaran di 

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II terhadap Hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, dengan pola 

lingkaran, siswa dapat saling berbagi informasi di waktu yang bersamaan 

dengan pasangan yang berbeda, singkat dan teratur. Teknik ini sangat 

cocok digunakan pada materi yang memerlukan pertukaran pikiran. 

                                                           
30

 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, Cet ke-1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2013), hlm. 108  

Variabel Pengaruh (X) 

Teknik Inside Outside 

Cricle 

 

Variabel Terpengaruh (Y) 

Hasil  Belajar Siswa 
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b. Hasil  Belajar Siswa 

Pengertian Hasil Belajar yaitu Sebuah proses yang dilakukan 

oleh siswa yang berupa bagian dari evaluasi, kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Dimana hasil belajar 

siswa tersebut dapat diketahui setelah dilakukannya Evaluasi 

berbentuk tes baik pre-test maupun post-test. 

F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun 

dalam bentuk kalimat pertanyaan.31 

Ha :  Terdapat pengaruh yang signifikan Hasil  belajar siswa kelas V sebelum 

dan sesudah diterapkannya teknik inside outside cricle pada mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul 

Ulum Banyuasin II. 

Ho : Tidak dapat pengaruh yang signifikan hasil belajar siswa kelas V 

sebelum dan sesudah diterapkannya teknik inside outside cricle pada 

mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah 

Miftahul Ulum Banyuasin II. 

 

 

 
                                                           

31
 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Cet ke-15, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 93  
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G. Metodologi penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan desain eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian 

untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi 

yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan 

yang sebenarnya yang tidak memungkinkan untuk mengontrol atau 

manipulasi semua variabel yang relevan.32 

Metode eksperimen, pada umumnya dianggap sebagai metode 

yang paling canggih dan dilakukan untuk menguji hipotesis. Metode ini 

mengungkapkan hubungan antara dua variabel terhadap variabel lainnya. 

Rancangan penelitian studi eksperimen ini diambil karena peneliti 

berpartisipasi langsung dalam peoses penelitian, mulai dari awal sampai 

dengan berakhirnya penelitian. Peneliti juga langsung mengajarkan mata 

pelajaran sejarah kebudayaan Islam materi tentang hijrah ke Madinah 

dengan menerapkan teknik inside outside cricle. 

Menurut Kartini Kartono yang dikutip dari deni darmawan 

langkah-langkah dalam teknik eksperimental adalah sebagai berikut:33 

a. Menentukan masalah khusus yang akan diteliti dalam eksperimen 
b. Merumuskan hipotesis. 
c. Mengadakan percobaan pendahuluan (try out) untuk memperkiraan 

pelaksanaan eksperimen yang sebenarnya. 

                                                           
32

 Deni Darmawan, OP Cit., hlm. 29  
33

 Ibid., hlm. 228-229  
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d. Mengumpulkan sampel atau kasus yang akan digunakan dalam 
eksperimen. 

e. Melaksanakan eksperimen yang sebenarnya 
f. Mengecek hasil eksperimen dalam situasi yang sesungguhnya. 

 
Penelitian ini adalah penelitian pre-eksperimental design 

(nondesigns) dikatakan pre-eksperimental design, karena desain ini 

belum merupakan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena masih 

terdapat variabel luar yang ikut bepengaruh terhadap terbentuknya 

variabel independen. Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel 

independen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel 

independen.  

Hal ini dapat terjadi, karena tidak adanya variabel kontrol, dan 

sampel tidak dipilih secara random. Adapun penelitin yang penulis 

lakukan ini menggunakan penelitian eksperimen one group pretest 

posttest design, desain ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan. 

Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akur, karena 

dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan.34 

Jadi, nantinya penulis akan mengadakan satu kali pengukuran sebelum 

menerapkan teknik inside outside cricle dan satu kali pengukuran lagi 

sesudah menerapkan teknik inside outside cricle di Madrasah 

Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang telah disusun oleh peneliti.  

                                                           
34

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pencekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 
(Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 109-111  
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   Gambar  
   Desain Eksperimen  

 
      O1 = Nilai Pree test  (sebelum diberi perlakuan) 

O2  = Nilai Post Test (sesudah diberi perlakuan) 

 Pengaruh teknik Inside Outside Cricle 

terhadap hasil  belajar siswa. 

2. Jenis data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi dan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan intrumen penelitian. Analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan. 35 

Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan 

yang meeenggunakan kata berupa angka sebagai alat menemukan 

keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui.  

3. Sumber data  

Sumber data yang digunakan adalah yang berkaitan dengan 

persoalan penelitian, terutama yang berkenaan langsung dengan pokok 

bahasan: 

                                                           
35

 Ibid., hlm. 15  

 

O1 x O2 
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a. Sumber data primer, adalah data pokok yang diperoleh secara 

langsung dari lapangan penelitian, yaitu seluruh siswa kels V di 

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II yang berjumlah 20 

siswa. 

b. Sumber data sekunder, adalah Kepala Sekolah, Wali Kelas, serta guru 

Mata Pelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II. 

4. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah himpunan yang lengkap dari satuan-satuan atau 

individu-individu yang karakteristik ingin kita ketahui. Banyaknya 

individu atau elemen merupakan anggota populasi disebut sebagai ukuran 

populasi dan disimpulkan dengan N.36 Yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah 

Miftahul Ulum Banyuasin II. 

Menurut Surahsimi Arikunto bahwa, jika jumlah kurang dari 100 

responden, untuk sampelnya lebih baik diambil semua sehingga penelitan 

merupakan penelitian populasi dan bila subjeknya kurang dari 100 

responden untuk sampelnya lebih baik diambil sebagian dari responden.37  

Mengingat subjek penelitian ini kurang dari 100 siswa, maka 

peneliti mengambil semua subjek (populasi) menjadi responden. Maka 

                                                           
36 M.Toha Anggoro, dkk, Metode Penelitian, (Jakarta: Universitas Terbuka Departemen 

Pendidikan Nasional, 2007), hlm. 4-2 
37 Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 

hlm. 134 
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demikian penelitian ini adalah penelitian populasi. Dengan jumlah siswa 

20 siwa terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. 

5. Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah 

mendapatkan data.38 Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Data primer 

dalam penelitian ini dikumpulkan melalui: 

a. Observasi 

Secara umum observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan 

keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang 

dijadikan sasaran pengematan.39 Observasi ini dipergunakan untuk 

mendapatkan data secara langsung ke tempat lokasi penelitian seperti 

proses belajar mengajar di MI Miftahul Ulum Banyuasin II. 

b. Wawancara 

Jenis wawancara ini adalah wawancara terstruktur digunakan 

sebagai alat pengumpul data, bila peneliti atau pengumpul data telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh 

karena itu, dalam melakukan wawancara pengumpul data menyiapkan 

                                                           
38 Sugiyono, Op Cit., hlm. 308 
39 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2005), hlm 76 
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instrumen peneliti berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya 

pun telah disiapkan.40 Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan 

data awal tentang penggunaan metode penelitian mewawancarai Guru 

Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II yang bernama 

Ihsan, S.Pd, I pada tanggal 16 oktober 2014, hari kamis dan pada saat jam 

istirahat pukul 09.30 WIB. 

Wawancara juga digunakan untuk mengumpulkan tentang sejarah 

berdiri MI Miftahul Ulum II Banyuasin II, faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa pada bidang SKI di MI Miftahul Ulum Banyuasin II 

cara memperoleh datanya peneliti mengajukan pertanyaan kepada guru 

SKI. 

c. Tes 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang hasil 

belajar siswa dengan cara memberikan serangkaian soal sebelum pre-test 

sesudah post-test kepada siswa kelas V di MI Ulum Banyuasin II soal 

sebanyak lima dalam bentuk essay dengan skor 100. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi maksudnya teknik ini digunakan penulis untuk 

memeriksa data yang berupa arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang ada 

di MI Miftahul Ulum Banyuasin II sedangkan data sekunder dikumpulkan 

melalui buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan di atas. 
                                                           

40
 Sugiyono, Op Cit., hlm. 319 
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6. Teknik Analisis Data 

Setelah data-data dikumpulkan, selanjutnya data dianalisis secara 

deskriptif kuantitatif yaitu dengan cara membahas, menjabarkan, 

menguraikan dan mencari hubungan-hubungan masalah yang telah ditelaah 

kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan  rumus statistik tes 

“t” karena sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 orang siswa yang 

bearti N kurang dari dari 30 untuk dua sampel kecil yang saling 

berhubungan.41 

  Rumusnya:  

     to = 
          

Adapun langkah perhitungannya sebagai berikut: 

a. Mencari D (Difference = Perbedaan) 

b. Menjumlahkan D, sehingga diperoleh ∑  

c. Mencari Mean Difference, dengan rumus:  MD = 
∑   

d. Menguadratkan D: setelah itu dijumlahkan sehingga diperoleh: ∑ 2 

e. Mencari Deviasi Standar dari Difference (SDD), dengan rumus:   

SDD = √∑     ∑    2 

f.  Mencari Standard Error dari Mean Difference, dengan rumus: 

                                                           
41  Anas Sudijono,  Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 

2008), hlm. 305-307. 
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  SEMD = 
   √    

g. Mencari tₒ dengan menggunakan rumus: 

              to = 
        

h. Memberikan Interpretasi terhadap “to” dengan cara. 

1) Merumuskan terlebih dahulu Hipotesis alternatif (Ha) dan Hipotesis 

Nihilnya (Ho). 

2) Menguji signifikansi to 

3) Mencari harga kritik “t”pada  taraf signifikan 5% ataupun taraf 

signifikan 1%. 

4) Melakukan pembandingan antara to dengan tt. 
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H. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 

BAB, sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN, dalam bab ini berisi tentang latar belakang 

masalah,    rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II : LANDASAN TEORI, yaitu tentang pembahasan tentang 

penerapan teknik Inside Outside Cricle  terhadap hasil belajar 

siswa kelas V pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di 

MI Miftahul Ulum Banyuasin II yang meliputi pengertian dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan itu sendiri. 

BAB III : GAMBARAN UMUM MI MIFTAHUL ULUM BANYUASIN 

II, pada bab ini berisikan tentang sejarah berdinya, keadaan guru-

guru, keadaan siswa, keadaan sarana prasarana 

BAB IV : ANALISIS DATA, yaitu tentang penerapan teknik Inside 

Otside Cricle  hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam di MI Miftahul Ulum Banyuasin II. 

BAB V : PENUTUP, berisikan kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penerapan  Teknik Inside Outside Cricle 

1. Pengertian  

Penerapan berasal dari kata dasar  terap berarti “proses, cara, 

perbuatan, pemanfaatan, mempraktikan”.42 Selanjutnya, Penerapan  yaitu  

pemasangan, pemanfaatan, pengenaan, perihal mempraktikan.43 Jadi, 

penerapan adalah perbuatan mempraktikan teori, teknik, dan hal lain untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Penerapan dalam pendidikan digunakan untuk memanfaatkan atau 

untuk mempraktikan suatu teknik pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar. Teknik pembelajaran seringkali disamaartikan dengan metode 

pembelajaran. Padahal metode dan teknik pembelajaran dalam suatu hal yang 

berbeda. Demikian penjelasan tentang  teknik menurut beberapa pendapat. 

Teknik adalah jalan, alat, atau media yang digunakan oleh guru untuk 

mengarahkan kegiatan peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai.44 

Selanjutnya, teknik adalah daya, upaya, usaha, atau cara yang digunakan guru 

                                                           
42

 Depdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 4888   
43 E. St. Harahap, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet ke 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 

hlm. 1044  
44

 Zainal Aqib, Model-model, Media dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif, Cet 
ke-1, (Bandung: Yrama Widya, 2013), hlm. 70  
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dalam mencapai tujuan langsung dalam pelaksanaan pembelajaran pada waktu 

itu.45 

Kemudian teknik dapat diartikan dengan pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam perencanaan pembelajaran di kelas tutorial. Teknik 

pembelajaran memacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di 

dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengolahan kelas.46 Dari 

pendapat –pendapat di atas dapat dikatakan bahwa teknik adalah jalan, alat 

atau cara yang digunakan sebagai pedoman dan perencanan dalam 

pembelajaran sehingga dapat memacu pada pendekatan yang akan  digunakan 

agar tercapai tujuan pembelajaran. 

Berbicara tentang teknik pembelajaran banyak teknik pembelajaran 

yang digunakan guru untuk meningkatkan  mutu belajar siswa. Salah satu 

teknik pembelajarannya adalah teknik inside outside cricle. Teknik inside 

outside cricle dikembangkan oleh Spencer Kagan untuk memberikan 

kesempatan kepada siswa agar berbagi informasi pada saat yang bersamaan.47 

Anita Lie, mendefinisikan teknik inside outside cricle adalah teknik 

pembelajaran dengan sistem lingkaran kecil dan lingkaran besar, untuk 

                                                           
45

 Ridwan Abdullah Sani, INOVASI PEMBEAJARAN, Cet ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2013), hlm. 279  

46
 Agus Suprojono, Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAILKEM, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 46 
47

 Isjoni,  Cooperative Learning (Efektifitas Pembelajaran Kelompok),Cet ke-7,(Bandung: 
Alfabeta, 2013), hlm. 408  
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memberikan kesempatan pada siswa agar saling berbagi informasi pada saat 

yang bersamaan. Pendekataan ini bisa digunakan dalam beberapa mata 

pelajaran, seperti ilmu pengetahuan sosial, agama, matematika, dan bahasa. 

Bahan pelajaran yang  paling cocok digunakan dengan teknik ini adalah bahan 

yang membutuhkan pertukaran pikiran dan informasi antar siswa.48 

Selanjutnya,  Miftahul Huda menyatakan , teknik inside outside cricle 

merupakan teknik yang memungkinkan siswa untuk berbagi informasi pada 

saat yang bersamaan. Dapat diterapkan pada beberapa mata pelajaran, seperti 

Ilmu Pengetahuan Sosial, Agama, Matematika dan Bahasa. Bahan yang paling 

cocok digunakan dengan teknik ini adalah bahan- bahan yang membutuhkan 

pikiran  dan informasi antarsiswa.49  Sementara, Ngalimun mengungkapakan 

teknik  Inside Outside Cricle adalah teknik pembelajaran dengan sistem 

lingkaran kecil dan lingkaran besar, siswa saling membagi informasi pada saat 

yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur.50 

Kemudian, menurut Miftahul Huda Teknik Inside Outside Cricle 

merupakan teknik pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk saling 

berbagi informasi pada waktu yang bersamaan. Ia dapat diterapkan untuk 

beberapa mata pelajaran, seperti Ilmu Pengethuan, Sosial, Agama, 

                                                           
48

 Anita Lie, Cooperatif Learning (Mempraktekan Cooperative Learning di Ruang Kelas), Cet 
ke-1, (Jakarta: PT Gramedia, 2002), hlm. 65 

49
 Miftahul Huda, COOPERATIVE LEARNING (Metode, Teknik, Struktur, dan Model 

Penerapana), Cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm. 144  
50

 Ngalimun, Strategi dan Model Pembelajaran, Cet ke 1, (Banjarmasin: Aswaja Presindo, 
2012), hlm. 173 
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Matematika, dan Bahasa. Bahan pelajaran yang paling cocok digunakan 

dengan teknik ini adalah bahan-bahan yang membutuhkan pertukaran pikiran 

dan informasi antar siswa.51 Jadi, penerapan teknik inside outside cricle 

adalah usaha untuk menggunakan teknik inside outside cricle dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan pola lingkaran, siswa dapat saling berbagi 

informasi diwaktu yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda, singkat 

dan teratur. 

2. Langkah-langkah Teknik Pembelajaraan Inside Outside Cricle 

Setelah mengetahui pengertian dari Penerapan teknik inside outside 

cricle selanjutnya kita membahas tentang langkah-langkah teknik 

pembelajaran inside outside cricle. 

Langkah-langkah teknik pembelajaran inside outside cricle  menurut 

Miftahul Huda adalah sebagai berikut.52 

a. Lingkaran individu. 

1) Separuh kelas (atau seperempat jika jumlah siswa terlalu banyak) 

berdiri membentuk lingkaran kecil; mereka berdiri melingkar 

menghadap keluar. Separuh kelas lagi membentuk lingkaran besar; 

mereka berdiri menghadap ke dalam. Pola bentukan dari kedua 

lingkaran ini adalah siswa-siswa dalam lingkaran besar, sehingga 

setiap siswa dalam lingkaran kecil nantinya akan berhadapan 

                                                           
51

 Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan  Pembelajaran (Isu-Isu Metodis Dan 
Paradigmatis), Cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 246-247 

52
 Ibid., hlm. 145  
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dengan siswa yang berada di lingkaran besar. Masing-masing akan 

menjadi pasangan.  

2) Misalnya, anggap saja dalam satu ruangan kelas terdapat 30 siswa. 

Siswa 1-15 membentuk lingkaran dalam, sedangkan siswa 16-30 

membentuk lingkaran luar. Siswa 1 akan berhadapan dengan siswa 

16; siswa 2 akan berhadapan dengan siswa 17; siswa 3 akan 

berhdapan dengan siswa 18; begitu seterusnya dalam bentuk 

lingkaran.  

3) Setiap pasangan siswa dari lingkaran kecil dan besar saling berbagi 

infomasi. Siswa yang berada di lingkaran kecil (lingkaran dalam) 

dipersilahkan memulai terlebih dahulu. Pertukaran informasi ini 

bisa dilakukan oleh semua pasangan dalam waktu yang bersamaan, 

namun tetap dengan nada bicara yang tenang (tidak terlalu keras). 

Setelah itu, siswa yang berada dilingkaran besar (lingkaran luar) 

dipersilahkan untuk berbagai informasi. 

4) Kemudian, siswa yang berada di lingkaran kecil diam di tempat, 

sementara siswa yang berada di lingkungan besar bergeser satu atau 

dua langkah searah perputaran jarum jam. Dengan cara ini masing-

masing siswa ,mendapatkan pasangan yang baru untuk berbagi 

informasi lagi. 

5) Sekarang, giliran siswa yang berada di lingkaran besar yang 

membagikan informasi. Demikian seterusnya. 
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b. Lingkaran kelompok 

1) Satu kelompok berdiri dilingkaran kecil menghadap keluar. 

Kelompok lain berdiri di lingkaran besar. 

2) Setiap kelompok berputar seperti lingkaran individu yang dijelaskan 

di atas sambil saling berbagi informasi. (informasi ini bergantung 

pada guru; apakah mereka diminta untuk bertanya beberapa hal 

penting terkait dengan hobi, cita-cita, atau hal lain yang 

berhubungan dengan tugas pembelajaran). 

Selanjutnya, langkah-langkah teknik pembelajaran inside outside 

cricle menurut Anita Lie adalah sebagai berikut:53 

a. Lingkaran individu 

1) Separuh kelas berdiri membentuk lingkaran kecil. Mereka berdiri 

melingkar menghadap keluar. 

2) Separuh kelas lainya membentuk lingkaran di luar lingkaran yang 

pertama. Dengan kata lain, mereka berdiri mengahadap ke dalam 

dan berpasangan dengan siswa yang berada di lingkaran dalam. 

3) Dua siswa yang berpasangan dari lingkaran kecil dan lingkaran 

besar berbagi informasi. Siswa yang berada dilingkaran kecil 

memulai. Pertukaran informasi ini bisa dilakukan oleh semua 

pasangan dalam waktu yang besamaan. 

                                                           
53

 Anita lie, Op Cit., hlm. 65  
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4) Kemudian, siswa yang berada dilngkaran kecil diam ditempat, 

sementara siswa yang berada dilingkaran besar bergeser satu atau 

dua langkah searah perputaran jarum jam. Dengan cara ini, 

masing-masing siswa mendapatkan pasangan yang baru untuk 

berbagi. 

5) Sekarang giliran siswa yang berasal di lingkarang besar yang 

membagikan informasi. Demikian seterusnya. 

b. Lingkaran kelompok 

1) Satu kelompok berdiri di lingkaran kecil menghadap keluar. 

Kelompok yang lain berdiri di lingkaran besar. 

2) Kelompok berputar seperti prosedur lingkaran individu yang 

dijelaskan di atas dan saling berbagi. 

Kemudian, langkah-langkah teknik pembelajaran inside outside cricle 

yang dikemukakan oleh Syaiful Bahri Djamarah, yaitu54: 

a. Lingkaran Individu 

1. Separuh kelas (atau seperempat jika jumlah siswa terlalu banyak) 

berdiri membentuk lingkarang kecil. Mereka berdiri melingkar dan 

menghadap keluar. 

2. Separuh kelas lainnya membentuk lingkaran di luar lingkaran yang 

pertama. Dengan kata lain, mereka berdiri menghadap ke dalam 

dan berpasangan dengan siswa yang berada di lingkaran dalam. 
                                                           

54
 Syaiful Bahri Djamarah, Op Cit., hlm. 409  
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3. Dua siswa yang berpasangan dari lingkaran kecil dan besar berbagi 

informasi. Siswa yang berada di lingkaran kecil memulai. 

Pertukaran informasi ini bisa dilakukan oleh semua pasangan 

dalam waktu yang bersamaan. 

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

sementara siswa yang berada di lingkaran besar bergeser satu atau 

dua langkah searah perputaran jarum jam. Dengan cara ini, 

masing-masing siswa mendapatkan yang baru untuk berbagi. 

5. Sekarang giliran siswa yang berada di lingkaran besar yang 

membagikan informasi. 

b. Lingkaran kelompok 

1. Satu kelompok berdiri di lingkaran kecil mengahadap keluar, 

kelompok yang lain di lingkaran besar. 

2. Kelompok berputar seperti prosedur lingkaran yang dijelaskan di 

atas dan saling berbagi. 

3. Kelebihan dan Kelemahan Teknik Inside Outside Cricle 

Adapun kelebihan dan kelemahan teknik pembelajaran inside 

outside cricle menurut  pendapat Miftahul Huda yaitu:55  

a. Kelebihan. 

1) Adanya struktur yang jelas dan memungkinkan siswa untuk saling 

berbagi informasi bersamaan dengan singkat dan teratur. 
                                                           

55
 Miftahul Huda, OP Cit., hlm. 144  
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2) Siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan 

meningkatkan keterampilan berkomunikasi. 

3) Dapat diterapkan dalam semua mata pelajaran. 

4) Dapat diterapkan untuk semua tingkat kelas dan sangat digemari 

terutama oleh anak-anak.  

b. Kelemahan. 

1) Memerlukan waktu yang lama. 

2) Memerlukan ruangan kelas yang luas. 

Sedangkan, kelebihan dan kelemahan  dari teknik inside outside cricle 

menurut Anita Lie  adalah sebagai berikut:56 

a. Kelebihan. 

1) Adanya struktur yang jelas dan memungkinkan siswa untuk berbagi 

dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur. 

2) Siswa bekerja dengan sesama siswa  dalam suasana gotong royong 

dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan 

meningkatkan keterampilan berkomunikasi. 

3) Bisa digunakan untuk semua tingkat usia anak didik. 

b. Kelemahan. 

1) Membutuhkan ruang kelas yang besar. 

2) Rumit untuk dilakukan. 

                                                           
56 Anita Lie, Op  Cit., hlm. 65 
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Sementara, kelebihan dari teknik pembelajaran inside outside cricle 

menurut Adang Heriawan adalah sebagai berikut57: 

a. Kelebihan  

1) Mendapatkan informasi yang berbeda pada saat bersamaan. 

b. Kelemahan  

2) Terlalu lama sehingga tidak konsentrasi dan di salah gunakan untuk 

bergurau. 

B. Hasil Belajar Siswa 

1. Pengertian 

Menurut Bloom, Hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), 

comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), aplication 

(menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis 

(mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru), dan 

evaluation (menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), 

responding (memberikan respons), valuing (nilai), organization (organisasi), 

characterization (karakterisasi). Domain psikomotor juga mencakup 

keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial dan intelektual58. 

Menurut, Dymiati dan Mudjiono hasil belajar adalah tingkat 

keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan 

                                                           
57 Adang heriawan, dkk, Metodologi Pemebelajaran Kajian Teoris Praktis (Model, 

Pendekatan, Strategi, Metode, Dan Teknik Pemebelajaran), Cet ke-2, (Serang: LP3G, 2012), hlm. 117  
58Agus Suprijono, Op Cit, hlm. 6-7 
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pembelajaran , dimana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai 

dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol59.Menurut Hamalik, 

hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian dan 

sikap-sikap, serta apersepsi dan abilitas.60  

Hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang 

diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu.61 Hasil 

belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku seperti telah dijelaskan 

dimuka. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas 

mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotorik.62  

Sementara Sudjana mengatakan hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman 

belajarnya. Menurut Sudijarto (1993), hasil belajar adalah tingkat pernyataan 

yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti program pembelajaran sesuai 

dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan.63  

Kemudian menurut Sudijarto, hasil belajar adalah tingkat pernyataan 

yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti program pembelajaran sesuai 

                                                           
59Fajri Ismail, Evaluasi Pendidikan, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2014), hlm. 38 
60Asep Jihad, At.all, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2012), hlm. 15 
61Ibid.,,hlm 5 
62 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Rosda Karya, 

2013), hlm. 3 
63Nyanyu Khodijah, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 189. 
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dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Karenanya, hasil belajar siswa 

mencakup tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.64 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa adalah 

kemampuan yang dicapai siswa setelah melalui proses pembelajaran 

kemudian dilakukan evakuasi untuk mengetahui hasil belajar siswa.  

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil belajar 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua hal yaitu faktor internal 

dan eksternal, sebagai berikut: 

a. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam 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. 

b. 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 siswa. Keluarga 

yang morat-marit keadaan ekonominya, pertengkaran suami istri, 

perhatian orang tua yang kurang terhadap anaknya, serta kebiasaan 

sehari-hari berprilaku yang kurang baik dari orang tua dalam 

kehidupan sehari-hari berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik.65 

 

                                                           
64Ibid., hlm. 209. 
65Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana, 

2013), hlm. 12 
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3. Indikator Hasil Belajar 

Banyak guru yang merasa sukar untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan kepadanya mengenai apakah pengajaran yang telah dilakukan 

berhasil, dan apa buktinya.? Untuk menjawab pertanyaan itu, terlebih 

dahulu kita ditetapkan apa yang menjadi kriteria keberhasilan pengajaran, 

baru kemudian ditetapkan alat untuk menaikkan keberhasilan belajar 

secara tepat. Mengingat pengajar merupakan suatu proses untuk mencapai 

suatu tujuan yang telah dirumuskan, maka di sini dapat ditentukan dua 

kriteria yang bersifat umum, kedua kriteria tersebut adalah sebagai 

berikut:66 

c. Kriteria Ditinjau dari Sudut Prosesnya 

Kriteria dari sudut prosesnya menekankan kepada pengajaran 

sebagai suatu proses yang merupakan interaksi dinamis sehingga siswa 

sebagai subjek mampu mengembangkan potensinya melalui belajar 

sendiri. Untuk mengukur keberhasilan pengajaran dari sudut prosesnya 

dapat dikaji melalui beberapa persoalan di bawah ini: 

1) Apakah pengajaran direncanakan dan dipersiapkan terlebih dahulu 

oleh guru dengan melibatkan siswa secara sistematik? 

2) Apakah kegiatan siswa belajar dimotivasi guru sehingga ia melakukan 

kegiatan belajar dengan penuh kesabaran, kesungguhan dan tanpa 

                                                           
66Asep Jihad dan Abdul Haris, Op Cit., hlm. 20-21. 
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paksaan untuk memperoleh tingkat penguasaan, pengetahuan, 

kemampuan serta sikap yang dikehendaki dari pengajaran itu? 

3) Apakah guru memakai multimedia? 

4) Apakah siswa mempunyai kesempatan untuk mengontrol dan menilai 

sendiri hasil belajar yang dicapainya? 

5) Apakah proses pengajaran dapat melibatkan semua siswa dalam kelas? 

6) Apakah suasana pengajaran atau proses belajar mengajar cukup 

menyenangkan dan merangsang siswa belajar? 

7) Apakah kelas memiliki sarana belajar yang cukup kaya, sehingga 

menjadi laboratorium belajar?  

d. Kriteria Ditinjau dari Hasilnya 

Disamping tinjauan dari segi proses, keberhasilan pengajaran dapat 

dilihat dari segi hasil. Berikut ini adalah beberapa persoalan yang dapat 

dipertimbangakan dalam menentukan keberhasilan pengajaran ditinjau 

dari segi hasil atau produk yang dicapai siswa:  

1) Apakah hasil belajar yang diperoleh siswa dari proses pengajaran 

Nampak dalam bentuk perubahan tingkah laku secara menyeluruh? 

2) Apakah hasil belajar yang dicapai siswa dari proses pengajaran dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan siswa? 

3) Apakah hasil belajar yang diperoleh siswa tahan lama diingat dan 

mengendap dalam pikirannya, serta cukup mempengaruhi perilaku 

dirinya? 
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4) Apakah yakin bahwa perubahan yang ditunjukan oleh siswa 

merupakan akibat dari proses pengajaran? 

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator hasil 

belajar merupakan suatu panduan yang harus dimiliki seorang guru untuk 

mengetahui apakah proses pembelajaran yang dilangsungkan itu berhasil 

atau tidak.  

Adapun indikator pencapaian yang harus dicapai oleh siswa dalam 

pembelajaran perilaku terpuji itu yaitu sebagai berikut: 

1) Siswa dapat menjelaskan pengertian Hijrah Ke Madinah. 

2) Siswa dapat menyebutkan Peristiwa Hijrah Ke Madinah.  

C. Sejarah Kebudayaan Islam 

Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu 

mata pelajaran PAI yang menelaah tentang asal-usul, perkembangan, peranan 

kebudayaan/peradaban Islam dan para tokoh yang berprestasi dalam sejarah Islam 

pada masa lampau, mulai dari sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah 

kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW., sampai dengan masa 

Khulafaurrasyidin. 

Secara substansial, mata pelajaran Sejarah Kebudayan Islam memiliki 

kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati Sejarah Kebudayaan Islam, yang mengandung nilai-nilai 

kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, 

watak, dan kepribadian peserta didik. 

http://paklativi.blogspot.com/2014/04/tujuan-dan-ruang-lingkup-mata-pelajaran-ski-madrasah-ibtidaiyah.html
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1. Pengertian  

Adapun penjelasan dari Sejarah Kebudayaan Islam adalah sebagai berikut: 

a. Sejarah 

Istilah sejarah adalah terjemahan dari kata tarikh (bahasa arab), sirah 

(bahasa arab), history (bahasa inggris), dan geschichte (bahasa Jerman). Semua 

kata itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Istoria  yang berarti ilmu. Dengan 

penggunaanya, filosofi Yunani memakai kata istoria untuk pertelaan sistematis 

mengenai gejala alam. Perkembangan selanjutnya, istoria  dipergunakan untuk 

kronologis.67  Selanjutnya, Sejarah dapat didefinisikan sebagai rekontruksi 

pristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami oleh manusia, disusun secara 

ilmiah, meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan analisis kritis, sehingga 

mudah dimengerti dan dipahami.68 

Kemudian, sejarah dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang didalamnya 

dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, 

latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut.69 Jadi, sejarah adalah masa 

lampau manusia, baik berhubungan dengan peristiwa politik, sosial, ekonomi, 

agama, maupun gejala alam. 

 

 

                                                           
67

 Atang ABD Hakim dan Jaih Mubarok, Metodologi Studi Islam, Cet ke-12, (Bandung: PT. 
Remaja Rosdakarya,2010), hlm.137 

68
 M. Sirozi, dkk, Arah Baru Studi Islam Di Indonesia (Teori & Metodologi), Cet ke-1 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2008 ), hlm. 79 
69Abudin Nata,  Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.46 
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b. Kebudayaan  

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Kebudayaan dapat diartikan 

sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti 

kepercayaan, kesenian, adat istiadat dan berarti pula kegiatan (usaha) batin 

(akal dan sebagainya) untuk menciptakan sesuatu yang termasuk hasil 

kebudayaan.70 Sutan Takbir Alisjahbana mengatakan bahwa kebudayaan 

adalah keseluruhan yang kompleks,  terjadi dari unsur-unsur yang berbeda 

seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan segala 

kecakapan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota  masyarakat.71 

Kemudian, Abudin Nata mengungkapkan bahwa kebudayaan adalah 

hasil daya cipta manusia dengan menggunakan dan mengerahkan segenap 

potensi batin yang dimilikinya. Didalam kebudayaan tersebut terdapat 

pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat, dan sebagainya. 

Kesemuanya itu selanjutnya digunakan sebagai kerangka acuan atau blue print 

oleh seseorang dalam menjawab berbagai masalah yang dihadapinya. Dengan 

demikian, kebudayaan tampil sebagai pranata yang secara terus menerus 

dipelihara oleh para pembentuknya dan generasi selanjutnya yang diwarisi 

kebudayaan tersebut.72 Jadi, dapat disimpulkan bahwa  kebudayaan adalah  

segala upaya yang dilakukan oleh umat manusia untuk menghasilkan dan 

                                                           
70

 Depdikbud, Op Cit., hlm.156  
71

 Sutan Takbir Alisjahbana, Antropologi Baru, Cet ke-3, (Jakarta: Dian Rakyat, 1989), hlm. 
207 

72
 Abudin Nata, Op Cit., hlm. 49  
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mengembakan sesuatu, baik yang sudah ada maupun yang belum ada agar 

memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. 

c. Islam 

Secara bahasa, islam artinya penyerahan, kepatuhan, atau ketundukan. 

namun menurut istilah, islam adalah agama yang di turunkan oleh Allah 

kepada Nabi Muhammad Saw. Khususnya dan kepada para Nabi lain pada 

umumnya untuk membimbing umat manusia meraih kebahagian di dunia dan 

akhirat kelak.73 Dari segi kebahasaan Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari 

kata Salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata 

Salima selanjutnya dapat menarik bentuk aslama  berarti berserah diri masuk 

dalam kedamaian.74   

Islam juga dapat diartikan menyerahkan diri kepada  Allah, Tuhan 

Yang  Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Esa. Pengetahuan itu diikuti dengan 

kepatuhan dan ketaatan untuk menerima dan melakukan apa saja perintah dan 

larangan-Nya.75 Dari penjelasan diatas pada suatu kesimpulan bahwa Sejarah 

Kebudayaan Islam adalah kejadian atau peristiwa masa lampau yang berbentuk 

hasil karya, karsa dan cipta umat Islam yang didasarkan kepada sumber nilai-

nilai Islam. 

 

                                                           
73

 Hasan Ibrahim Hasan, Sejarah Kebudayaan Islam 2, Cet ke-1, (Jakarta: Kalam Mulia, 
2001), hlm. 74  

74 Ibid., hlm. 62  

 
75 Kaelany HD, Islam & Aspek-aspek  Kemasyarakatan, Cet ke-2, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2005), hlm. 31  
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2. Ruang Lingkup Sejarah Kebudayaan Islam  

Ruang lingkup Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah 

meliputi :76 

a. Mengenal peristiwa hijrah Nabi Muhammad saw ke Yasrib. 

b. Memahami keperwiraan Nabi Muhammad saw. 

c. Mengenal peristiwa Fathul Makkah. 

d. Mengidentifikasi peristiwa akhir hayat Rasullah saw. 

3. Tujuan  dan Fungsi Sejarah Kebudayaan Islam  

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah  

memiliki tujuan sebagai berikut : 77 

a. Memberikan pemberitahuan tentang sejarah islam dan kebudayaan 

islam kepada para peserta didik, agar ia memberikan konsep yang 

objektif dan sistematis dalam perspektif sejarah. 

b. Mengambil ibrah, nilai dan makna yang terdapat dalam sejarah. 

c. Menanamkan penghayatan dan kemauan yang kuat untuk 

mengamalkan ajaran islam berdasarkan cermatan atas fakta sejarah 

yang ada. 

                                                           
76

 Sugeng Sugiarto,  Bingkai Sejarah Kebudayaan Islam (Untuk kelas V), (Solo: PT. Tiga 
Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm. viii  

77
 Akmal Hawi, Kompetensi Guru PAI,(Palembang: IAIN Raden Fatah Palembang, 2004), 

hlm. 209  
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d. Membekali peserta didik untuk membentuk kepribadiannya 

berdasarkan tokoh-tokoh teladan sehingga terbentuk kepribadian yang 

luhur. 

Adapun fungsi dari Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam ada 3 

yaitu:78 

e. Fungsi edukatif: sejarah menegaskan kepada peserta didik tentang 

keharusan menegakkan nilai, prinsip, sikap hidup yang luhur dan 

islami dalam mengahadapi kehidupan sehari-hari. 

f. Fungsi keilmuan: melalui sejarah, peserta didik, memperoleh 

pengetahuan yang memadai tentang masa lalu islam dan 

kebudayaannya. 

g. Fungsi transformasi: sejarah merupakan salah satu sumber yang sangat 

penting dalam proses trasformasi.  

4. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Adapun Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang terdapat 

pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam adalah sebagai berikut:79 
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  Tim Bina Karya Guru,  Bina Sejarah Kebudayaan Islam (Untuk Madrasah Ibtidaiyah 
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Semester 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

 I 
1. Mengenal 

peristiwa hijrah 
Nabi Muhammad 
Saw ke Yasrib. 

1.1 Mengidentifikasi sebab-sebab 
hijrah Nabi Muhammad Saw 
ke Yasrib. 

1.2 Menceritakan peristiwa hijrah 
Nabi Muhammad Saw ke 
Yasrib. 

1.3 Mengambil hikmah dari 
peristiwa hijrah Nabi 
Muhammad Saw ke Yasrib. 

2. Memahami  
Keperwiraan Nabi 
Muhammad Saw. 

2.1 Mendeskripsikan upaya yang 
dilakukan Nabi Muhammad 
Saw, dalam membina 
masyarakat Madinah (sosial. 
Ekonomi, agama, dan 
pertahanan) 

2.2 Meneladani keperwiraan Nabi 
Muhammad saw, dalam 
membina masyarakat 
Madinah. 

II 
3. Mengenal 

peristiwa Fathul 
Makkah. 

1.1 Mengidentifikasi sebab-sebab  
terjadinya Fathul Makkah. 

1.2 Menceritakan kronologi 
peristiwa Fathul Makkah. 

1.3 Mengambil ibrah dari 
peristiwa Fathul Makkah. 

4. Mengidentifikasi 
peristiwa Akhir 
hayat Rasullah 
Saw. 

4.1 Menceritakan peristiwa-
peristiwa di akhir hayat 
Rasullah saw. 

4.2 Mengambil hikmah dari 
peristiwa akhir hayat Rasullah 
saw. 
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5. Materi  Hijrah Ke Madinah 

a. Persiapan Hijrah  

Keadaan di Mekah makin memburuk. Kemudian, Nabi 

Muhammad saw mengizinkan sebagai sahabatnya untuk hijrah ke 

Abessinia (Etiopia). Setelah itu, Nabi Muhammad saw, mencoba 

berdakwa ke Taif. Namun, beliau mendapatkan perlakuan buruk. Nabi 

Muhamad saw, diusir dan dilempari batu oleh penduduk Taif. 

Persiapan untuk melakukan hijrah dialkukan pada tahun ke-11 

kenabian. Pada musim haji, nabi Muhammad saw ditemui enam orang dari 

suku Khazraj ketika berada di dekat Aqabah. Aqabah adalah sebuah tugu 

batu yang terletak di antara Mina dan Mekah. Setelah mendengar ajaran 

nabi Muhammad saw mereka menyatakan masuk islam. Pada tahun ke-12 

kenabian, datang lagi 12 orang lainnya yang terdiri atas dua orang suku 

Aus dan 10 orang Khazraj. Pengislaman keenam orang yang belum masuk 

islam di antara mereka diikuti dengan janji setia untuk mengikuti islam. 

Mereka berjanji untuk tidak meneyekutukan Allah SWT, berzina, 

mencuri, dan akan taat kepada Nabi Muhammad saw. Peristiwa itu disebut 

dengan Bai’atul Aqabah yang pertama..80 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM MADRASAH IBTIDAIYAH  

MIFTAHUL ULUM BANYUASIN II 

 

A. Identitas dan Sejarah Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II. 

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II dengan NPSN 

10602785 dan No. Statistik Madrasah 112160607058 beralamat di desa 

Telang Karya Jalur 8 Jembatan 7, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten 

Banyuasin II, Palembang Sumatera Selatan Telepon/Hp 

081367500545/081373057087. 

Ditinjau dari sejarahnya, pendirian Madrasah ini didasari oleh 

keinginan masyarakat akan adanya Pendidikan Islami. Atas dasar itulah maka 

pada tahun 1984 terbentuklah penitia yang merupakan hasil musyawarah 

tokoh masyarakat sekitar di balai pertemuan Kantor Keluarahan Jalur 8 

Jembatan 7 Telang Karya. Pada awal pendiriannya yaitu Taman Pendidikan 

Al-Qur‟an pada tahun 1984 kemudian berkembang menjadi Madrasah 

Ibtidaiyah pada tahun 1991. Pada tahun 1984 Taman Pendidikan Al-Qur‟an 

belum diakui oleh pemerintah, kemudian pada tahun 1991 barulah diakui oleh 

pemerintah. 

Pada tahun 1991 Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II di 

asuh oleh bapak H. Anduri, Bapak Sumadi, dan bapak KH.Nawawi. kemudian 

pada tahun 2000 Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II 
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berkembang menjadi Pondok Pesantren dan sekaligus menjadi Yayasan Darul 

Ulummisyar‟iyah, dengan status Madrasah yang masih swasta dan menginduk 

ke Madrasah Ibtidaiyah Al Masry Pangkalan Balai. 

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II sekaligus Pondok 

Pesantren ini merupakan satu-satunya Madrasah yang adadi Jalur 8 Jembatan 

7, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, sehingga Madrasah ini 

dituntut untuk dapat berprestasi dan bermutu dalam melahirkan kualitas 

kelulusan dari anak didiknya. 

Tabel. 1 

Periode Kepemimpinan Kepala MI Miftahul Ulum Banyuasin II 

No Periode Nama Masa Jabatan 

1 Periode I K. Anduri 1984 s.d 1988 

2 Periode II Sumaji 1988 s.d 1991 

3 Periode III KH. Nawawi 1991 s.d 1999 

4 Periode IV Guntur Sutrisno 1999 s.d 2000 

5 Periode V Munambar 2000 s.d sekarang 

 (Sumber Data: MI Miftahul Ulum Banyuasin II) 

Data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa periode kepemimpinan di 

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II terdiri dari 5 periode dari 

tahun 1984 sampai sekarang. 

 

 



 

 

61 

 

B. Identitas MI Miftahul Ulum Banyuasin II. 

Nama Sekolah  : Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 

NPSN/NSS   : 10602785/112160607058 

Alamat Sekolah  : Desa Telang Karya Jalur 8 Jembatan 7 

Kecamatan   : Muara Telang 

Kab/Kota   :Banyuasin II/ Palembang 

Provisnsi   : Sumatera Selatan 

Telp/Hp   :081373057087 

Email/Website   : 

Akreditasi sekolah  :  

C. Visi, Misi, dan Tujuan MI Miftahul Ulum Banyuasin II 

Adapun visi dan misi dari Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum adalah 

sebagai berikut:81 

1. Visi Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II. 

“MENJADIKAN MADRASAH TERPERCAYA DIMASYARAKAT 

UNTUK MENCERDASKAN BANGSA DALAM RANGKA 

MENSUKSESKAN WAJIB BELAJAR”. 

2. Misi Madrasaha Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II. 

Adapun Misi dari madrasah ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II 

adalah sebagai berikut: 

                                                           
81

 Departemen Agama,  Dokumentasi Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II, 
(Banyuasin: 2015), hlm. xii  
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a. Menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi dibidang 

IMTAQ dan IPTEK. 

b. Membentuk sumber daya manusia yang Aktif, Kreatif, Inovatif 

sesuai dengan perkembangan zaman. 

c. Membangun citra madrasah sebagai mitra terpercaya di 

masyarakat. 

D. Keadaan Guru dan Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 

Banyuasin II. 

1. Keadaan Guru. 

Guru di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II berjumlah 

15 orang. Uraian secara lengkap nama-nama guru yang terdapat di Madrasah 

Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel. 2 

Nama-nama Guru di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II 

No Nama Guru NUPTK Studi yang 

diajarkan 

Ket 

1 Munambar, S.Pd.I 1254753659200003 Bhs. Arab  

2 Nur farji, S.Pd.I 3046751652200023 MTK, SKI  

3 M. Nur Fadlan  Mulok, BTQ  

4 Maya Fajarsari 6659763661300032 Wali kelas III  

5 Supriyanto 2766176566200012 Bhs. Indonesia,  
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Pkn 

6 Muchlas 8551757661200003 Aqidah Akhlak, 

Qur‟an Hadits 

 

7 Umi Khasanah 6447763664300043 IPS,IPA  

8 Kuswari  Mulok, Fiqh  

9 Sutarno  KTK  

10 Nur Ulfa Lestari  Wali kelas II  

11 Ihsan  Penjaskes  

12 Zaituniah  Wali kelas I  

13 Wihesti    

14 Khoirun Nisa    

15 Khoiriah Harviani    

 (Sumber Data: MI Miftahul Ulum Banyuasin II) 

Berdasarkan tabel data guru dan pegawai MI Miftahul Ulum 

Banyuasin II di atas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh guru MI 

Miftahul Ulum Banyuasin II telah memenuhi kualifikasi pendidikan yang 

sesuai dengan profesi guru yang sesuai dengan undang-undang guru dan 

dosen yaitu dari 15 orang guru dan pegawai, 2 orang guru berpendidikan S1 

dan hanya 8 orang yang masih berpendidikan MA/SPG, dan 5 orang guru 

telah melanjutkan proses perkuliahan S1 di Universitas Terbuka Palembang. 
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Gambar lengkap tentang keadaan guru, dilihat dari jenis kelaminnya 

dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel. 3 

Keadaan Guru Berdasarkan Jenis Kelamin 

No  Jenis kelamin  Jumlah 

1. Perempuan  7 

2.  Laki-laki  8 

 Jumlah  15 

 (Sumber Data: MI Miftahul Ulum Banyuasin II) 

Dilihat dari status kepegawaiannya, sebagian guru berstatus sebagai 

NON PNS. Gambaran lengkap tentang keadaan guru dilihat dari status 

kepegawaian dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel. 4 

Keadaan Guru Berdasarkan Status Kepegawaian. 

No  Status kepegawaian  Jumlah 

1. PNS 0 

2. NON PNS 15 

 Jumlah  15 

 (Sumber Data: MI Miftahul Ulum Banyuasin II) 

Dari tabel-tabel diatas dapat disimpulakan bahwa di Madrasah 

Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II terdapat 15 orang guru yang terdiri 

dari 8 orang laki-laki dan 7 orang perempuan serta terdapat dua orang yang 
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berstatus Sarjana Pendidikan Islam kemudian guru yang lainya lulusan dari 

Madrasah Aliyah yang terdapat di Yayasan Pondok Pesantren di Madrasah 

Ibitidaiyah tersebut serta ada juga yang masih dalam tahap perkuliahan. 

Keadaan guru pada Madrasah Ibitidaiyah ini cukup baik karena semua guru 

yang terdapat di Madrasah itu bersekolah di sekolah yang berbasis agama, dan 

para guru tersebut merupakan para santri alumni Yayasan Pondok Pesantren 

di Madrasah Ibitidaiyah tersebut yang telah diabdikan dalam sekolah tersebut. 

Meskipun para guru di Madrasah tersebut tidak berstatus PNS tetapi  guru-

guru tersebut telah memiliki pengalaman yang cukup baik. 

2. Keadaan Siswa 

Siswa adalah orang yang membutuhkan bimbingan untuk belajar dari 

yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang tidak tahu menjadi tahu, baik 

itu masih usia anak-anak maupun yang berusia dewasa, untuk melaksanakan 

tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, warga Negara, 

anggota masyarakat dan sebagai suatu pribadi atau individu. Berikut ini dapat 

dilihat keadaan siswa MI Miftahul Ulum Banyuasin II mulai dari Tahun 

Ajaran 2014-2015, pada bulan Agustus 2015 jumlah sebanyak 151 siswa, 

dengan rincian  72  orang siswa laki-laki dan  79  orang siswa perempuan. 

Adapun keadaan siswa di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 

Banyuasin II: 

a. Janji siswa 

1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
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2) Setia kepada negara republik Indonesia, Agam dan pengalaman 

Pancasila. 

3) Taat dan patuh kepada orang tua dan guru  

4) Mengutamakan kepentingan bersama, kesetiakawanan, persatuan 

dan kesatuan. 

5) Bekerja dan belajar, rajin, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. 

6) Pelaksanaan 9K dan tata tertib sekolah. 

7) Menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. 

b. Pelaksanaan 9K 

1) Keamanan  

2) Kebersihan  

3) Ketertiban  

4) Keindahan  

5) Kekeluargaan  

6) Kerindangan  

7) Kesehatan  

8) Keterbukaan  

9) Keteladanan. 

Berikut tabel jumlah siswa di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 

Banyuasin II. 
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Tabel. 5 

Jumlah Siswa MI Miftahul Ulum Banyuasin II 

KELAS MASUK KELUAR JUMLAH 

LK PR JML LK PR JML 

I 14 16 30 - - - 30 

II 15 10 25 - - - 25 

III 10 10 20 - - - 20 

IV 13 23 36 - - - 36 

V 08 12 20 - - - 20 

VI 12 08 20 - - - 20 

JUMLAH 72 79 152 - - - 151 

 (Sumber Data: MI Miftahul Ulum Banyuasin II) 

Pada tabel di atas dapat dipahami bahwa jumlah siswa di Madrasah 

Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II adalah 151 orang siswa. Dilihat dari 

jenis kelamin laki-laki (72 orang) lebih banyak daripada perempuan (79 

orang). Sedangkan dilihat dari masing-masing kelas jumlah siswa yang paling 

banyak adalah kelas IV dan jumlah yang paling sedikit adalah kelas V dan VI. 

E. Keadaan Sarana dan Prasarana 

Kualitas suatu madrasah sangat di tunjang oleh sarana dan prasarana 

pendidikan, sangat tidak mungkin suatu lembaga atau institusi pendidikan 

akan bermutu baik tanpa didukung oleh dua hal tersebut. Kenyataan 
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dilapangan masih ditemui beberapa madrasah belum memperhatikan hal 

tersebut atau sarana serta prasarana yang dimiliki sangat kurang. Dengan 

demikian kegiatan belajar mengajar tidak akan menjadi sempurna manakala 

tidak didukung oleh media pendidikan yang relevan serta sarana dan 

prasarana yang memadai.   

Agar berlangsungnya proses pendidikan dan pengajaran dengan baik, 

memerlukan sarana dan prasarana belajar mengajar yang baik dan lengkap. 

Dengan sarana dan prasarana yang lengkap guru akan mudah dalam 

menyampaikan pelajaran dan siswa akan mudah dalam memahami pelajaran. 

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan fasilitas yang sangat menunjang 

dalam kelancaran penyelenggaraan proses pembelajaran, sekaligus merupakan 

elemen yang sangat berpengaruh dalam pemgembangan kuantitas maupun 

kualitas suatu lembaga pendidikan. 

Sarana dan prasarana yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 

Banyuasin II dapat dikatakan cukup lengkap. Adapun sarana dan prasarana 

yang dimiliki Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II adalah 

sebagai berikut : 

 Kondisi sarana dan prasarana selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel. 6 

Keadaan Gedung, Sumber Belajar dan  Media Pembelajaran 

No Jenis Jumlah Ket Kondisi Gedung 
Baik  Cukup 

baik  
Kurang 

baik 
1 Ruang kelas  9      
2 Ruang kantor 1      
3 Ruang guru 1 Bergabung di 

ruamg kantor 
    

4 Perpustakaan 1      
5 Ruang BK 1 Bergabung 

diruang kantor 
    

6 Musholah 2 1 untuk putri 
dan  

1 untuk putra 

    

7 Tempat 
wudhu 

2 1 untuk putra 
dan  

1 untuk putri 

    

8 Wc guru 1      
9 Wc siswa 1      
10 Asrama siswa 2 1 untuk putri 

dan  
1 untuk putra 

    

11 Puskes 
Sekolah 

1      

12 Ruang Tahfiz 
Qur‟an 

1      

13 Lap. 
Olahraga 

1      

(Sumber Data: MI Miftahul Ulum Banyuasin II) 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Mi Miftahul Ulum II 

Banyuasin II untuk kenyamanan belajar peserta didiknya memiliki ruangan 

dengan kondidis baik. Diman ruang kelas berfungsi sebagai tempat kegiatan 
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pembelajaran teori, praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus , atau 

praktek dengan alat khusus yang mudah dihadirkan. Ruang kelas yang 

nyaman merupakan salah satu aspek yang dapat mendudkung terciptanya 

suasana belajar mengajar yang konduksif. Hal ini karena siswa akan lebih 

fokus dan konsentrasi pada proses belajar mengajar saja tanpa memikirkan 

hal-hal lain yang berkaitan dengan kondisi ruang kelas. 

Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan siswa dan guru 

memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, 

mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola 

perpustakaan. 

Pengelolaan laboratorium membantu sekolah dalam kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium. 

2. Menyusun jadwal dan tata tertib penggunaan laboratorium. 

3. Mengatur penyimpanan dan daftar alat-alat laboratorium 

4. Memelihara dan perbaikan alat-alat laboratorium. 

5. Investasi dan pengatministrasi peminjam alat-alat leb laboratorium. 

Ruang sholat/Musholah  berfungsi sebagai tempat warga/madrasah 

melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama pada waktu sekolah. Tempat 

ibadah ini dilengkapi sarana lemari/rak, perlengapan sholat dan jam didnding.  
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Ruang kantor/guru berfungsi sebagai tempat tempat guru dan kepala 

sekolah bekerja dan beristirahat serta menerima tamu, baik siswa maupun 

tamu lainya.  

Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini siswa 

yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah/madrasah.    

Teknisi media membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Merencanakan pengadaan alat-alat media. 

2. Menysun jadwal dan tata tertib penggunaan media. 

3. Menyusun program kegiatan tehnisi media. 

4. Mengatur penyiapan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat media. 

5. Invelotarisasi dan pengadministrasian alat-alat media. 

Adapun manfaat dari sarana dan prasarana adalah sebagai berikut: 

1. Merencanakan kebutuhan prasarana untuk menunjang proses belajar 

mengajar. 

2. Merencanakan program pengadaannya. 

3. Mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana . 

4. Mengelola perawatan, perbaikan dan pengisian. 

5. Mengatur pembukuan. 
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F. Pelaksanaan Tugas Kepala Sekolah dan Guru atau Pendidik 

1. Tugas Kepala Sekolah 

Kepala sekolah berfungsi dan bertugas sebagai edukator, manajer, 

administrator dan suvervisor, pimpinan / leader inovator, motivfator. 

a. Kepala sekolah selaku edukator 

Kepala sekolah sebagai edukator bertugas melaksanakan tugas 

belajar mengajar secara evektip dan evesien ( lihat tugas guru ). 

1) Kepala sekolah selaku manajer, mempunyai tugas:  

2) Menyusun perencanaan. 

3) Mengarahkan kegiataan. 

4)  Mengorganisasikan kegiatan. 

b. Kepala sekolah selaku administrator, mempeunyai tugas: 

1) Perencanaan. 

2) Pengorganisasian. 

3) Kesiswaan. 

c. Kepala sekolah selaku supervisor. 

Bertugas menyelenggarakan supervisi mengenai: 

1) Proses belajar mengajar ( PBM ). 

2) Kegiatan bimbingan konseling. 

3) Kegiatan osis. 

d. Kepala sekolah sebagai pemimpin / leader. 

1) Dapat di percaya jujur dan bertanggung jawab. 
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2) Memahami kondisi guru, karyawan dan siswa. 

3) Memiliki visi dan memahami misi sekolah. 

e. Kepala sekolah sebagai inovator. 

1) Melakukan pembaharuan di bidang: 

a) Kegiatan Belajar Mengajar. 

b) BKC. 

c) Ekstrakulikuber. 

d) Pengadaan. 

2) Melaksanakan pembinaan guru dan karyawan 

3) Melakukan pembaharuan dan menggali sumber daya di komite 

sekolah masyarakat. 

f. Kepala sekolh sebagai motivator 

1) Mengatur ruang kantor yang konduksif untuk bekerja  

2) Mengatur ruang kantor yang konduksif untuk kegiatan belajar 

mengajar atau bimbingan konseling 

3) Mengatur ruang laboratorium yang konduksif untuk belajar. 

2. Guru kelas 

Guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien 

 Tugas dan tanggung jawab guru meliputi : 

a. Membuat perangkat pembelajaran 

1) Program Tahunan,  
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2) Program Semester,  

3) Program Satuan Pembelajaran,  

4) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran,  

5) Program Mingguan Guru. 

b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

c. Melaksanakan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan 

umum, ulangan akhir. 

d. Mengisi daftar nilai siswa 

e. Melaksanakan kegiatan membimbing kepada guru lain dalam proses 

belajar mengajar 

f. Membuat alat peraga atau media  

g. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar siswa 

h. Mengisi absen siswa. 

3. Guru mata Pelajaran 

Guru bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah MI Miftahul 

Ulum Banyuasin II dan mempunyai tugas melaksanakan proses belajar 

mengajar seorang guru meliputi: 

a. Melaksnakan tugas tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah  

ditetapkan. 

b. Mengikuti dan menataati tata tertib yang telah ditentukan kepala 

sekolah. 

c. Membuat perangkat pembelajaran sesuai dengan mata pelajarannya. 
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d. Mempunyai buku pegangan sendiri sesuai mata pelajran yang 

ditetapkan. 

e. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

f. Melaksanakan kegiatan penilaian belajar. 

4. Wali kelas 

Pengelolaan kelas dilakukan oleh wali kelas, wali kelas bertugas 

sebagai berikut : 

a. Pengelolaan kelas  

b. Penyelenggaraan administrasi kelas meliputi :  

1) Denah tempat duduk 

2) Papan absensi siswa 

3) Daftar pembelajaran kelas 

4) Daftar piket kelas 

5) Buku absen siswa 

6) Buku pembelajaran/ buku kelas 

7) Tata tertib kelas 

c. Penyusunan pembuatan statistik bulanan siswa 

d. Pengisian daftar kumpulan nilai siswa 

e. Pencatatan mutasi siswa 

f. Pengisian buku laporan penilaian hasil belajar 
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 BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Pelaksanan Inside Outside Cricle pada mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam di Madrsah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Bnayuasin II. 

1. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian 

Pada bab ini merupakan bab analisis penelitian permasalahan yang 

telah dirumuskan sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab 

pendahuluan, bahwa untuk menganalisis data yang terkumpul seperti 

observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti 

akan melaksanakan teknik inside outside cricle terhadap hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam  kelas V di Madrasah 

Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II, maka peneliti harus: 

a. Peneliti  menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada 

pokok bahasan hijrah ke Madinah. 

b. Peneliti  menyusun lembar observasi untuk guru mata pelajaran yang 

diguakan untuk mengetahui penerapan teknik Inside Outside Cricle. 

Penelitian yang berjudul Penerapan Teknk Inside Outside Cricle  

terhadap hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

kelas V di Madrasah Ibtidayah Miftahul Ulum Banyuasin II yang 

dilaksnakan pada tanggal 6 Agustus dan 13 Agustus 2015. Pada hari kamis 
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tepatnya pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, peneliti meminta 

izin  untuk masuk ke kelas V guna untuk memperkenalkan diri sebelum 

penelitian. Pada tahap pelaksanaan dilakukan dengan 2 kali pertemuan. 

Masing-masing berlangsung 2 jam pelajaran. Adapun daftar kehadiran siswa 

pada setiap penelitian dapat dilihat sebagai berikut:  

Tabel. 7 

Daftar Nama-nama dan Kehadiran Siswa 

No Nama Siswa Kehadiran setiap Pertemuan 
Pembelajaran 
Ke-1 Ke-2 

1 Roisatul Musyarofah Hadir  Hadir 
2 Lailatul Mughfiroh Hadir Hadir 
3 Rohana Asmawati Hadir Hadir 
4 Siti Inayah Hadir Hadir 
5 Rafi Setiawan Hadir Hadir 
6 A. Taufiqur Rohman Hadir Hadir 
7 Nabylla Oktavya Hadir Hadir 
8 Dwi Pratiwi Hadir Hadir 
9 M. Alfan Hadir Hadir 
10 M. Fajar Sodiq Hadir Hadir 
11 Vera Istanti Hadir Hadir 
12 Hocnul Khotima Hadir Hadir 
13 Sovy Sulastri Hadir Hadir 
14 Istifadha Ulya Iskandar Hadir Hadir 
15 Miftachur Roziqin Hadir Hadir 
16 Eli Maftuhah Hadir Hadir 
17 Niko Pradana Hadir Hadir 
18 Agus Irfansyah Hadir Hadir 
19 Rodiyah Hadir Hadir 
20 Hidayat Hadir Hadir 
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2. Pelaksanaan Teknik Inside Outside Cricle pada Mata Pelajaran 

Sejarah Kebudayan Islam 

Dalam tahap ini peneliti didampingi langsung oleh bapak Ihsan, 

S.Pd.I yang merupakan  guru mata pelajaran  Sejarah Kebudayaan Islam 

dalam melaksanakan penelitiannya pada tanggal 6 Agustus dan 13 

Agustus.  

Adapun pada pertemuan pertama peneliti memulai menjelaskan 

materi dengan mengunakan teknik pembelajaran yang biasa digunakan 

oleh guru-guru di Sekolah tersebut. Seperti teknik ceramah, tanya jawab, 

dan latihan. Setelah peneliti menjelaskan materi tentang Hijrah ke 

Madinah kemudian peneliti memberi kesempatan siswa untuk bertanya 

tentang materi yang belum dimengerti. Setelah itu peneliti membagikan 

lembaran soal tentang materi “hijrah ke Madinah” dan memerintah siswa 

untuk mengerjakannya secara individu.  

Selanjutnya pertemuan kedua peneliti menerapkan teknik Inside 

Outside Cricle dengan cara Guru meminta separuh kelas berdiri 

membentuk lingkaran kecil. Mereka berdiri melingkar dan menghadap 

keluar. Selanjutnya separuh kelas lainnya membentuk lingkarang diluar 

lingkaran yang pertama. Dengan kata lain mereka berdiri menghadap ke 

dalam dan berpasangan dengan siswa yang berada di lingkaran dalam. 

Kemudian dua siswa yang berpasangan dari lingkaran kecil dan besar 

berbagi informasi tentang materi persiapan hijrah. Siswa yanf berada di 
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lingkarangan kecil  memulai. Pertukaran informasi ini bisa dilakukan oleh 

semua pasangan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian siswa yang 

berada di lingkaran kecil diam di tempat, sementara siswa yang berada di 

lingkaran besar bergeser satu atau dua langkah searah perputaran jarum 

jam. Dengan cara ini, masing-masing siswa mendapatkan pasangan yang 

baru untuk berbagi. Sekarang giliran siswa yang berada di lingkaran besar 

untuk membagikan informasi. Kemudian guru bertanya kepada siswa 

tentang materi yang telah dipelajari. Setelah teknik Inside Outside Cricle 

diterapkan kembali peneliti membagikan lembar soal untuk dikerjakan 

oleh siswa secara individu. 

Dari pelaksanaan tersebut terlihat bahwa pelaksanaan teknik 

inside outside cricle berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada 

daftar tes terlampir. 

B. Hasil Belajar Siswa Kelas V Sebelum dan Sesudah diterapkan teknik 

Inside Outside Cricle  pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di 

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II. 

Sebagaimana telah dijelaskan pada BAB 1 terdahulu bahwa peneliti 

ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Sejarah Kebudayan Islam yang menggunakan inside outside cricle. Yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas V sebanyak 20 orang 

siswa.  
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Setelah penulis mengadakan penelitian di Madrasah Ibtidaiyah 

Miftahul Ulum Banyuasin II mengenai hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Sejarah Kebudayan Islam dengan  seorang guru Sejarah kebudayaan Islam 

yaitu bapak Ihsan, S.Pd.I, maka dapat diketahui hasil belajar siswa tersebut 

berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti. 

1. Hasil Belajar Siswa Sebelum diterapkan teknik inside outside cricle  

pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayan Islam di Madrasah 

Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II. 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul 

Ulum Banyuasin II. Telah diajukan lima item pertanyaan esay  kepada 20 

siswa sebagai responden dalam penelitian. Masing-masing item pertanyaan 

memiliki nilai 20. 

Setelah terlebih dahulu akan penilaian terhadap data yang terkumpul 

dari lapangan nilai pre-test, maka didapat mentah sebagai berikut: 

 80 60 60 60 80 

 100 80 80 100 100  

 80 80 80 100 80 

 100 100 40 100 100 

Berdasarkan data di atas diketahui nilai tertinggi 100 dan nilai 

terendah adalah 40 dan selebihnya tersebar tentang antara kedua nilai tersebut, 

selanjutnya dilakukan pengukuran jarak antara nilai tertinggi dan nilai 

terendah (range), unutk mencari range/rentang digunakan rumus: 
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Dari hasil data  pre-test pada hasil belajar siswa pada saat belum 

pemberian perlakuan dalam penerapan teknik Inside Outside Cricle tersebut 

dapat dilakukan pengolahan data sebagai berikut:  

a. Melakukan penskoran ke dalam tabel. 

 80 60 60 60 80 

 100 80 80 100 100  

 80 80 40 100 40 

 60 100 40 100 100 

Langkah selanjutnya adalah mencari distribusi frekuensi nilai pre-test 

pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, lebih jelas dapat dilihat pada 

tabel distribusi berikut ini: 

Tabel. 8 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa  
Sebelum Pemberian Perlakuan 

 
No  Nilai pre-test Frekuensi  

1 40 3 

2 60 4 

3 80 6 

4 100 7 

Jumlah  N=20 
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Tabel. 9 
Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Sebelum Diterapkan 

Teknik Inside Outside Cricle Untuk Memperoleh 
Mean dan Standar Deviasi 

 
No  X F fX X = X – 

MX 

X2 fX2 

1 40 3 120 -37 1369 4107 

2 60 4 240 -17 289 1156 

3 80 6 480 3 9 54 

4 100 7 700 23 529 3703 

Jumlah  N = 20 ∑ fX = 1540    ∑ fX2 = 

9020 

 

 Dari tabel diatas deketahui: ∑fX = 1540 ∑fX2 = 9020 dan N = 20. 

Selanjutnya dilakukan tahap menghitung rata-rata atau mean. 

b. Mencari nilai rata-rata 

Mx=
∑        

Mx =  
       

Mx  =  77 

c. Mencari SDx 
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SDX=√∑     

 SDX =  √       

 SDX = √    

 SDX =  21,23 dibulatkan menjadi 21 

 

d. Mengelompokkan hasil data pada hasil belajar siswa kedalam tiga 

kelompok yaitu tinggi, sedang, rendah (TSR) dapat dilihat pada skala 

perhitungan dibawah ini: 

77 + 1 . 21 =  98  keatas  Perkembangan  hasil belajar siswa 

sebelum menerapkan teknik inside 

outside cricle dapat dikategorikan tinggi. 

56  s/d  98 Sedang   Perkembangan  hasil belajar siswa 

sebelum menerapkan teknik inside 

outside cricle dapat dikategorikan 

sedang. 

77 – 1 .21  = 56 kebawah  Perkembangan  hasil belajar siswa 

sebelum menerapkan teknik inside 

outside cricle dapat dikategorikan 

rendah. 

Dari hasil perhitungan nilai siswa pada skala di atas, jika dibuat ke dalam 

bentuk persentase adalah sebagai berikut: 



 

 

84 

 

Tabel. 10 
Distribusi Frekuensi dan Persentase 

TSR Hasil Belajar Siswa Sebelum Pemberian Perlakuan 
No Hasil Belajar Siswa Frekuensi Presentase 

1 Tinggi 7 35% 

2 Sedang 10 50% 

3 Rendah 3 15% 

Jumlah N = 20 100% 

 

Dapat dijelaskan tentang kategori hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

SKI dengan kategori nilai tinggi ada 7 siswa (35%), nilai sedang ada 10 siswa 

(50%), dan nilai rendah ada 3 siswa (15%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran SKI kelas V MI Miftahul Ulum 

Banyuasn II dikategorikan sedang karena ada 10 (50%) orang siswa yang 

menyatakan demikian. 

2. Hasil Belajar Siswa Sesudah Diterapkan Teknik Inside Outside Cricle  

pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayan Islam di Madrasah Ibtidaiyah 

Miftahul Ulum Banyuasin II. 

Setelah terlebih dahulu penilaian terhadap data yang terkumpul dari 

lapangan nilai post-test, maka sebagai berikut: 

 80 100 80 100 80 

 60 80 100 100 100  

 60 80 60 40 80 
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 60 100 60 100 100 

Berdasarkan data di atas diketahui nilai tertinggi 100 dan nilai 

terendah adalah 40 dan selebihnya tersebar tentang antara kedua nilai tersebut, 

selanjutnya dilakukan pengukuran jarak antara nilai tertinggi dan nilai 

terendah (range), unutk mencari range/rentang digunakan rumus: 

Dari hasil data  post-test pada hasil belajar siswa pada saat sesuda 

pemberian perlakuan dalam penerapan teknik Inside Outside Cricle tersebut 

dapat dilakukan pengolahan data sebagai berikut:  

a. Melakukan penskoran ke dalam tabel. 

 40 60 60 60 60 

 60 80 80 80 80 

 80 80 100 100 100 

 100 100 100 100 100 

Langkah selanjutnya adalah mencari distribusi frekuensi nilai post-test 

pada mata pelajaran sejarah kebudayaan islam, lebih jelas dapat dilihat pada 

tabel distribusi berikut ini: 
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Tabel. 11 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa  
Sesudah Pemberian Perlakuan 

 
No  Nilai post-test Frekuensi  

1 40 1 

2 60 5 

3 80 6 

4 100 8 

Jumlah  N=20 

 
Tabel. 12 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa  
Untuk memperroleh Mean dan Standar Deviasi 

 
No  X F fX X = X – 

MX 

X2 fX2 

1 40 1 40 -41 1641 1641 

2 60 5 300 -21 441 2205 

3 80 6 480 -1 1 6 

4 100 8 800 19 361 2888 

Jumlah  N = 20 ∑ fX = 1620    ∑ fX2 = 

6740 

Dari tabel di atas deketahui: ∑fX = 1620 ∑fX2 = 6740 dan N = 20. 

Selanjutnya dilakukan tahap menghitung rata-rata atau mean. 
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b. Mencari nilai rata-rata 

Mx=
∑        

Mx =  
       

Mx  =  81 

c. Mencari SDx 

SDX=√∑     

 SDX =  √       

 SDX = √    

 SDX =  18,357 dibulatkan menjadi 18 

 

d. Mengelompokkan hasil data pada Hasil belajar siswa kedalam tiga 

kelompok yaitu tinggi, sedang, rendah (TSR) dapat dilihat pada skala 

perhitungan dibawah ini: 

81 + 1 . 18 =  99  keatas  Perkembangan  hasil belajar siswa 

sesudah menerapkan teknik inside 

outside cricle dapat dikategorikan tinggi. 

64  s/d  99 Sedang   Perkembangan  hasil belajar siswa 

sesudah menerapkan teknik inside 

outside cricle dapat dikategorikan 

sedang. 
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81 – 1 .18  = 63 kebawah  Perkembangan  hasil belajar siswa 

sesudah menerapkan teknik inside 

outside cricle dapat dikategorikan 

rendah. 

Dari hasil perhitungan nilai siswa pada skala diatas, jika dibuat kedalam 

bentuk presentase adalah sebagai berikut: 

Tabel. 13 
Distribusi Frekuensi dan Presentase 

TSR Hasil Belajar Siswa Sesudah Pemberian Perlakuan 
 

No Hasil  Belajar Siswa Frekuensi Presentase 

1 Tinggi 8 40% 

2 Sedang 6 30% 

3 Rendah 6 30% 

Jumlah N = 20 100% 

 

Dapat dijelaskan tentang kategori hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

SKI dengan kategori nilai tinggi ada 8 siswa (40%), nilai sedang ada 6 siswa 

(30%), dan nilai rendah ada 6 siswa (30%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran SKI kelas V MI Miftahul Ulum Banyuasn II 

dikategorikan tinggi karena ada 8 (40%) orang siswa yang menyatakan 

demikian. 
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C. Pengaruh Teknik Inside Outside Cricle Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas V pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah 

Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II. 

Suatu kegiatan eksperimental, telah berhasil menemukan teknik 

“Inside Outside Cricle” sebagai teknik baru untuk mengajarkan  bidang studi 

Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Mifhtahul Ulum 

Banyuasin II. Dalam rangka uji coba terhadap pengaruh atau keampuhan 

teknik baru itu, dilaksanakan penelitian lanjutan dengan mengajukan 

Hipotesis Nihil yang meyatakan: “Tidak ada pengaruh penerapan teknik 

Indside outside cricle terhadap hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin 

II”.  

Dalam hubungan ini dari sejumlah 20 orang siswa di Madrasah 

Ibtidaiyah  Miftahul Ulum Banyuasin II yang termasuk dalam kelompok kelas 

coba (kelas eksperimental), yang ditetapkan sebagai sampel penelitian, telah 

berhasil dihimpun data berupa skor yang melambangkan hasil  belajar siswa 

pada pretest (sebelum diterapkannya teknik “inside outside cricle”), skor yang 

melambangkan hasil  belajar siswa pada posttest (setelah diterapkan teknik 

“inside outside cricle”) dan skor yang melambangkan hasil belajar siswa pada 

treatment (pemberian perlakuan). 
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Maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini mengenai skor yang 

melambangkan hasil belajar siswa dari 20 orang siswa di Madrasah Ibtidaiyah 

Miftahul Ulum Banyuasin II  pada saat pree-test dan post-test. 

Tabel. 14 

Skor Hasil Belajar dari 20 Orang Siswa Madrasah Ibtidaiyah 

Miftahul Ulum Banyuasin II pada saat Pre-Test dan Post-Test 

 

 

Nama siswa 

Hasil belajar siswa 

Sebelum diterapkannya 
teknik Inside Outside 

Cricle 
(X) 

Sesudah 
diterapkannya 

teknik Inside Outside 
Cricle 

(Y) 
 

Roisatul Musyarofah 80 100 
Lailatul Mughfiroh 100 60 
Nur Hasan 40 60 
Siti Inayah 80 100 
Nadzifatul Ummah 100 80 
A. Taufiqur Rohman 100 80 
Nabylla Oktavya 100 80 

A. Bagus  Muzaki 80 100 
M. Alfan 80 100 
M. Fajar Sodiq 100 100 
Vera Istanti 40 40 
Hocnul Khotima 100 100 
Sovy Sulastri 60 100 
Istifadha Ulya Iskandar 60 60 
Miftachur Roziqin 80 80 
Eli Maftuhah 100 100 
Niko Pradana 60 80 
Agus Irfansyah 60 60 
Rodiyah 80 80 
M. Hidayat Ali Sidikin 40 60 

 (Sumber Data: Dokumentasi Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II)  

  

 



 

 

91 

 

Tabel. 15 
Menguji Kebenaran/Kepalsuan Hipotesis Nihil Hasil Belajar Siswa 

Antara Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Teknik“Inside Outside Cricle” 
 

Nama 
 Siswa 

X Y D = 
(X-Y) 

D2  = 
(X-Y)2 

Roisatul Musyarofah 
Lailatul Mughfiroh 
Nur Hasan 
Siti Inayah 
Nadzifatul Ummah 
A. Taufiqur Rohman 
Nabylla Oktavya 
M. Bagus  Muzaki 

 
M. Alfan 

 
M. Fajar Sodiq 
Vera Istanti 
Hocnul Khotima 
Sovy Sulastri 
Istifadha Ulya Iskandar 
Miftachur Roziqin 
Eli Maftuhah 
Niko Pradana 
Agus Irfansyah 
Rodiyah 
M. Hidayat Ali Sidikin 

80 
100 
40 
80 
100 
100 
100 
80 
80 
100 
40 
100 
60 
60 
80 
100 
60 
60 
80 
40 

100 
60 
60 
100 
80 
80 
80 
100 
100 
100 
40 
100 
100 
60 
80 
100 
80 
60 
80 
60 

-20 
40 
-20 
-20 
20 
20 
20 
20 
20 
0 
0 
0 

-40 
0 
0 
0 

-20 
0 
0 

-20 

400 
1600 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
0 
0 
0 

1600 
0 
0 
0 

400 
0 
0 
 

400 

20 = N - - ∑ D2= 280 

 
∑ 

D2=7200 
 

Rumus untuk mencari “t” atau to dalam keadaan dua sampel yang diteliti 

merupakan sampel kecil (N kurang dari 30), sedangkan kedua sampel kecil itu 

satu sama lain mempunyai pertalian atau hubungan, adalah sebagai berikut: 

MD =  
∑   

  =  
       =  -14 

 



 

 

92 

 

Persoalan pokok yang harus dipecahkan atau dijawab dalam penelitian 

ini ialah: “Apakah Hipotesis Nihil (yang telah diajukan di muka) yang 

menyatakan tidak adanya perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan 

dikalangan para siswa Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II tersebut 

diatas, antara sebelum dan sesudah diterapkannya teknik “inside outside cricle” 

itu dapat diterima (disetujui) karena kerbukti kebenarannya, ataukah harus 

ditolak karena tidak terbukti kebenarannya (tidak didukung oleh data hasil 

penelitian)? Menerima atau menyetujui Hipotesis Nihil akan berarti menolak 

Hipotesis Alternatif”. 

Dengan diperolehnya hasil ∑ D = -280 dan ∑ D2 = 7200, maka dapat 

diketahui besarnya Devisiasi Standar Perbedaan Skor antara Variabel X dan 

Variabel Y (dalam hal ini SDD). 

SDD  =√∑     ∑     =  √                2 

SDD =  √           2  = √    

    =  √      =  13.30 
 

Dengan diperolehnya SDD sebesar 13.30 itu, lebih lanjut dapat 

diperhitungkan Standard Error dari Mean perbedaan Skor antara Variabel X dan 

Variabel Y. 

 SDD            13,30    13,30 

SEMD =  √     =  √       =  √     

           
               =  3,05 
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Langkah berikutnya adalah mencari harga to dengan menggunakan rumus 

: 
     

    MD 

to=    
    SEM 

              D 

 

to =  
         =  -4,590 

 
Langkah berikutnya, interprestasi terhadap to dengan terlebih dahulu 

memperhitungkan df atau db-nya: df atau db = N-1 = 20-1 = 19. Dengan df 

sebesar 19 maka berkonsultasi pada Tabel Nilai “t”, baik pada taraf signifikansi 

5% maupun pada taraf signifikansi 1%. 

Ternyata dengan df sebesar 19 itu diperboleh harga kritik t atau tabel 

pada tt signifikansi 5% sebesar 2,09 sedangkan pada taraf signifikansi 1% tt 

diperoleh sebesar 2,86. 

Dengan membandingkan besarnya “t” yang diperoleh dalam perhitungan 

(to = -4,590) dan besarnya “t” yang tercantum pada Tabel Nilai t (tt.ts.5%  = 2,09 

dan tt.ts.1% = 2,86) maka dapat diketahui bahwa to adalah lebih besar daripada tt; 

yaitu: 

2,09   -4,590   2,86 

Dengan demikian Hipotesis Nihil (Ho) yang menyatakan bahwa tidak  

terdapat pengaruh teknik inside outside cricle terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul 

Ulum Banyuasin II diterima dan Hipotesis Alternatif (Ha) ditolak. 
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Maka pembuktian dalam menguji kebenaran/kepalsuan Hipotesis Nihil 

hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah diterapkannya teknik “inside 

outside cricle” yaitu: 

Ha :  Terdapat pengaruh yang signifikan Hasil  belajar siswa kelas V sebelum 

dan sesudah diterapkannya teknik inside outside cricle pada mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 

Banyuasin II. 

Ho :  Tidak dapat pengaruh yang signifikan hasil belajar siswa kelas V sebelum 

dan sesudah diterapkannya teknik inside outside cricle pada mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 

Banyuasin II. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

Setelah mengadakan analisa terhadap data yang diperoleh dari lokasi 

penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan teknik inside outside cricle di Madrsah Ibtidaiyah Miftahul 

Ulum Banyuasin II yang diterapkan oleh peneliti didalam kelas berjalan 

dengan baik, menarik, mudah dipahami, dan sesuai dengan urutan yang 

logis, serta dapat bertambahnya ilmu, serta membuat siswa merasa tidak 

jenuh dalam kelas. 

2. Hasil  belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkan teknik inside outside 

cricle pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam  kelas V di 

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II, maka dapat 

dikategorikan sebelum diterapkan teknik inside outside cricle yaitu dapat 

dilihat 7 (35%) menyatakan hasil belajar siswa dikategorikan tinggi, 10 

(50%) responden dalam kategori sedang dan 3 (15%) kebawah termasuk 

kategori rendah. Sedangkan kategori sesudah diterapkan teknik inside 

outside cricle yaitu dapat dilihat 8 (40%) mengatakan hasil belajar siswa 

dikategorikan tinggi, 10 (30%) responden dikategorikan sedang dan 6 

(30%) ke bawah termasuk kategori rendah. 

3. Pengaruh teknik Inside Outside Cricle terhadap hasil belajar siswa kelas 

V pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah 
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Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II. Setelah dilaksanakan penelitian 

lanjutan dengan mengajukan Hipotesis Nihil yang menyatakan: “ada 

pengaruh penerapan teknik  pembelajaran Inside outside cricle terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di 

Madrasah  Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuasin II”. Hal ini terbukti dari 

hasil perhitungan dengan membandingkan besarnya “t” yang diperoleh 

dalam perhitungan (to = -4,590) dan besarnya “t” yang tercantum pada 

Tabel Nilai t (tt.ts.5%  = 2,09 dan tt.ts.1% = 2,86) maka dapat diketahui bahwa 

to adalah lebih besar daripada tt; yaitu 2,09   -4,590   2,86 yang berarti 

Ha diterima dan Ho ditolak. 

B. Saran  

Dari kesimpulan di atas, maka saran-saran yang diajukan dalam hal ini 

adalah : 

1. Kapada guru khususnya guru Sejarah Kebudayaan Islam agar lebih 

tanggung jawab terhadap hasil  belajar siswa dengan cara menggunakan 

teknik/metode yang bervariasi dalam menyampaikan materi, sehingga 

proses pembelajaran harus bervariasi menggunakan teknik/metode 

pembelajaran untuk menghindari kejenuhan siswa. 

2. Kepada Kepala Sekolah untuk dapat bersama-sama dengan guru dalam 

meningkatkan hasil  belajar siswa. 
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3. Untuk siswa hendaknya lebih giat dalam belajar, dan lebih aktif lagi 

dalam meningkatkan proses pembelajaran. 

4. Untuk teman-teman yang akan mengadakan penelitian, disarankan untuk 

lebih mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan proses penelitian, 

agar proses dan tujuan penelitian tercapai dengan lancar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


