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Pengaruh Model Inside-Outside Circle terhadap Kemampuan Menyelesaikan 

Masalah Keliling dan Luas Persegi dan Persegi Panjang Siswa Kelas III SDN 

Campurejo Kota Kediri 

Oktavia Cahyanti 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Abstrak  

Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, 

bahwa Matematika adalah mata pelajaran yang menakutkan termasuk di Sekolah 

Dasar. Akibatnya siswa takut tidak dapat mengerjakan, yang pada akhirnya hasil 

belajar pun rendah.Salah satu tujuan dari penelitian ini,yaitu untuk 

mengetahuiseberapa signifikan pengaruh model pembelajaran IOC sehingga dapat 

mempe-ngaruhi kemampuan siswa kelas III SDN Campurejo dalam 

menyelesaikan ma-salah keliling dan luas persegi dan persegi panjang.Penelitian 

ini menggunakan metode penelitian Eksperimen dan pendekatan kuantitatif 

dengan subyek pene-litian siswa kelas III SDN Campurejo Kota Kediri, 

menggunakan instrumen be-rupa RPP dan tes hasil belajar siswa.Kesimpulan hasil 

penelitian ini adalah sangat signifikan penerapan model pembelajaran Inside-

Outside Circle (IOC) se-hingga dapat mempengaruhi kemampuan siswa kelas III 

SDN Campurejo dalam menyelesaikan masalah keliling dan luas persegi dan 

persegi panjang. Hal ini da-pat dibuktikan dari Thitung (-3,710) <  Ttabel (-1,992). 

Kata kunci: Model Inside-Outside Circle, Matematika, menyelesaikan masalah   

                    keliling dan luas persegi dan persegi panjang. 

 

Abstract 

This research is motivated observations and experience of researchers, that 

Mathematics is a subject that is scary includedin Elementary School. As a result, 

students are afraid can not do, which in turn was lower learning.One goal of this 

research is to determine how signifikan influence IOC learning model that can 

affect all third grade students of Elementary School Cam-pure join problem 

solving circumference and area of the square and rectangular.This study uses a 

quantitative approach to research and experiment with research subjects third 

grade students of Elementary SchoolCampurejo Kediri, using instruments such as 

lesson plans and student achievement test.Conclusion the results of this study are 

very significant application of learning models Inside-Outside Circle(IOC) that 

can affect all third grade students of Elementary School Campure join problem 

solving circumference and area of the square and rectangular. This can be 

evidenced from Thitung(-3.710) <Ttabel(-1.992). 

Keywords: ModelInside-Outside Circle, Math, problemsolving circumference 

andarea of the squareand rectangular. 
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A. PENDAHULUAN 

Dari jenjang pendidikan 

Sekolah Dasar, Sekolah Me-

nengah Pertama, dan Sekolah 

Menengah Atas siswa merasa 

bahwa Matematika adalah mata 

pelajaran yang menakutkan. Hal 

tersebut menjadikan siswa, tidak 

terkecuali siswa kelas III Sekolah 

Dasar Negeri Campurejo merasa 

belum mampu untuk menyelesai-

kan soal-soal yang diberikan oleh 

guru. Kurangnya motivasi belajar 

siswa, siswa hanya terpaku pada 

tulisan guru tanpa mencoba untuk 

memahami dan menghafalnya. 

Siswa perlu untuk meningkatkan 

motivasi belajarnya dalam mem-

pelajari, menghafal, dan meng-

ingat kembali rumus-rumus de-

ngan didukung oleh cara mengajar 

guru atau model pembelajaran 

yang digunakan oleh guru. 

Berdasarakan uraian diatas, 

permasalahan yang akan diteliti 

dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan siswa 

kelas III SDN Campurejo 

dalam menyelesaikan masalah 

keliling dan luas persegi dan 

persegi panjang tanpa meng-

gunakan model pembelajaran 

Inside-Outside Circle (IOC) di 

dalam kegiatan belajar meng-

ajar? 

2. Bagaimana kemampuan siswa 

kelas III SDN Campurejo da-

lam menyelesaikan masalah 

keliling dan luas persegi dan 

persegi panjang  dengan meng-

gunakan model pembelajaran 

Inside-Outside Circle (IOC) di 

dalam kegiatan belajar meng-

ajar? 

3. Seberapa signifikan pengaruh 

model pembelajaran Inside-

Outside Circle (IOC) sehingga 

dapat mempengaruhi kemam-

puan siswa kelas III SDN 

Campurejo dalam menyelesai-

kan masalah keliling dan luas 

persegi dan persegi panjang? 

B.METODE PENELITIAN 

1. Identifikasi Variabel  

Penelitian 

a. Variabel bebas 

Dalam penelitian ini varia-

bel bebasnya atau sebagai 

variabel yang mempengaruhi 

(X) adalah penggunaan model 
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pembelajaran Inside-Outside 

Circle (IOC). 

b. Variabel terikat  

Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel terikatnya (Y) 

adalah kemampuan menyele-

saikan masalah keliling, luas 

persegi dan persegi panjang. 

2. Teknik dan Pendekatan  

Penelitian 

a. Teknik Penelitian 

Dalam penelitian ini, 

penulis memilih salah satu 

bentuk dari True Eks-

perimental Design, yaitu 

Pretest-Posttest Group 

Design. Menurut Sugiyono 

(2013:116),”Desain ini ter-

dapat dua kelompok yang di-

pilih secara random, ke-

mudian diberi pretest untuk 

mengetahui keadaan awal 

perbedaan antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok 

kontrol”. 

 

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang diguna-

kan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif 

karena data yang dihasilkan 

dalam penelitian ini berupa 

kemampuan siswa setelah 

proses pembelajaran. 

2. Tempat dan Waktu  

Penelitian 

Tempat penelitian ini di-

lakukan di dua Sekolah Dasar, 

yaitu SDN Campurejo1 dan 

SDN Campurejo 2 Kecamatan 

Mojoroto Kediri. Waktu pe-

nelitian ini mulai bulan Nov-

ember sampai dengan bulan 

Mei tahun ajaran 2014/ 2015. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas 

III SDN Campurejo Kecamatan 

Mojoroto Kota Kediri yang ter-

diri dari dua kelas, 35 siswa 

dari SDN Campurejo 1 dan 41 

siswa dari SDN Campurejo 2, 

jadi berjumlah 76 siswa. Dari 

jumlah populasi 76 siswa, pe-

neliti mengambil sebanyak 20 

siswa dari kelas III SDN Cam-

purejo 1 Kecamatan Mojoroto 

Kota Kediri. 

4. Instrumen Penelitian dan   

     Teknik Pengumpulan Data 
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Tes yang digunakan dalam 

penelitian ini berbentuk soal 

uraian, yang berisi tentang ma-

teri menyelesaikan masalah 

keliling, luas persegi dan per-

segi panjang. 

Uji validitas (perangkat 

pembelajaran) dan reliabilitas 

instrumen (tes) dilakukan di 

SDN Campurejo 1 Kecamatan 

Mojoroto Kota Kediri dengan 

subyek siswa kelas IV jum-

lahnya 34. 

5. Teknik Analisis Data 

Uji t dilakukan apabila 

data yang diperoleh berdis-

tribusi normal, dengan ketentu-

an sebagai berikut: 

a. apabila 

Thitung>Ttabel(0,05) maka 

HO diterima yang berarti 

tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan; 

b. apabila Thitung 

<Ttabel(0,05) maka Ha 

diterima yang berarti 

terdapat pengaruh yang 

signifikan. 

 

 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN  

PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Data Variabel  

Pada kelas kontrol meng-

gunakan model pembelajaran 

konvensional, sedangkan pada 

kelas eksperimen mengguna-

kan model pembelajaran 

Inside-Outside Circle (IOC). 

Nilai rata-rata (Mean) 

siswa kelas kontrol tanpa diberi 

perlakuan adalah 58,25. Nilai 

rata-rata (Mean) siswa kelas 

eksperimen tanpa diberi per-

lakuan adalah 59,9. Nilai kedua 

kelas tersebut masih dibawah 

standart KKM yang ditentukan 

oleh guru yakni KKM ≤ 70,00.  

Nilai rata-rata (Mean) sis-

wa kelas kontrol dengan meng-

gunakan model konvensional 

adalah 75,45, sudah mencapai 

standart KKM yang ditentukan 

oleh guru yakni KKM ≥ 70,00. 

Nilai rata-rata (Mean) siswa 

kelas eksperimen adalah 83,6, 

sudah melampaui standart 

KKM yang ditentukan oleh 

guru yakni KKM  ≥ 70,00. 
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2. Hasil Analisis Data 

a. Uji Normalitas 

Nilai signifikansi untuk 

kelompok kontrol, yaitu 0,056 

> 0,05, sedangkan untuk 

kelompok eksperimen, yaitu 

0,094 > 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hasilpretest 

kelompokkontrol dan 

eksperimen berdistribusi 

normal. 

b. Uji Homogenitas 

 

 

 

 

 

 

Nilai signifikansi, yaitu0,929 > 

0,05. Dapat disimpulkan bahwa 

hasilpretest kelompok 

eksperimen dan kelompok 

kontrol mempunyai varian 

yang sama atau homogen. 

c. Uji t 

Tabel distribusi t dicari pada α 

= 5% : 2 = 2,5 % (uji 2 sisi) 

dengan derajat kebebasan 

(df)=n-2 atau 76 - 2 = 74. De-

ngan pengujian 2 sisi (signifi-

kansi = 0,025) hasil diperoleh 

untuk t tabel sebesar -1,992. 

Kemudian membandingkan t 

hitung dengan t tabel dan nilai t 

hitung (-3,710) < t tabel (-

1,992)dan nilai p pada Sig. (2-

tailed) yaitu 0,001 <  0,05, 

maka Ha diterima. 

3. Pembahasan 

Kemampuan menyelesaikan  

masalah keliling dan luas  

persegi dan persegi panjang  

tanpa menggunakan model  

pembelajaran Inside-Outside  

Circle (IOC) atau mengguna-  

kan model pembelajaran  

konvensional pada siswa  

kelas III SDN Campurejo  

Kota Kediri 

Dengan nilai siswa dalam 

kelas kontrol yaitu 65 %. Siswa 

yang mendapat nilai lebih dari 

70 sebanyak 13 dari 20 siswa. 

Tests of Normality 

 

Kel

as 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

 Stati

stic Df Sig. 

Stati

stic Df Sig. 

Pret

est 

KK .190 20 .056 .899 20 .040 

KE .179 20 .094 .854 20 .006 

     

Test of Homogeneity 

of Variances 

Pretest 

   

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.008 1 38 .929 
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Dengan demikian, dapat di-

simpulkan bahwa kemampuan 

menyelesaikan masalah keli-

ling dan luas persegi dan per-

segi panjang cukup dan tidak 

sesuai dengan hipotesis per-

tama. 

Hal tersebut terjadi karena 

tanpa menggunakan model pem-

belajaran, kegiatan belajar 

mengajar berlangsung biasa-

biasa saja yaitu ceramah tanpa 

melibatkan siswa secara aktif.  

Kemampuan menyelesaikan 

masalah keliling dan luas 

persegi dan persegi panjang 

dengan menggunakan model 

pembelajaran Inside-Outside 

Circle (IOC) pada siswa kelas 

III SDN Campurejo Kota 

Kediri tinggi 

Dengan nilai siswa yaitu 

95 %. Siswa yang mendapat 

nilai lebih dari 70 sebanyak 19 

siswa dari 20 siswa. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan menyelesai-

kan masalah keliling dan luas 

persegi dan persegi panjang ting-

gi dan sesuai dengan hipotesis 

kedua. 

Hal tersebut terjadi ka-

rena penggunaan model pem-

belajaran IOC, selain menye-

nangkan siswa juga dapat saling 

berbagi informasi. 

Sangat signifikan penerapan 

model pembelajaran Inside-

Outside Circle (IOC) sehingga 

dapat mempengaruhi kemam-

puan siswa kelas III SDN 

Cam-purejo dalam menye-

lesaikan masalah keliling dan 

luas persegi dan persegi pan-

jang. 

Berdasarkan hasil uji 

hipotesis menggunakan uji t 

independent samplediperoleh 

nilai t hitung (-3,710) < t tabel (-

1,992)dan nilai signifikansi atau 

nilai probabilitas yaitu 0,001 <  

0,05. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan 

kemampuan antara kelompok 

kontrol dengan eksperimen, 

yaitu 95 % > 65%. 

Adanya pengaruh positif, 

yaitu model pembelajaran ter-

sebut siswa dapat belajar Mate-

matika dengan suasana yang 

menyenangkan dan berkualitas. 
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D. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis, dapat 

ditarik beberapa kesimpulan, 

antara lain: 

1. Kemampuan menyelesaikan 

masalah keliling dan luas per-

segi dan persegi panjang siswa 

kelas III SDN Campurejo Kota 

Kediri tanpa model Inside-

Outside Circle atau dengan 

menggunakan model konven-

sional dinyatakan cukup. Hal 

ini dapat dibuktikan dengan 

jumlah siswa yang mendapat 

nilai > 70 yaitu 65%, 13 siswa 

dari 20 siswa dan nilai rata-rata 

(Mean) adalah 75,45. 

2. Kemampuan menyelesaikan 

masalah keliling dan luas per-

segi dan persegi panjang siswa 

kelas III SDN Campurejo Kota 

Kediri dengan model Inside-

Outside Circle dinyatakan 

tinggi. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan jumlah siswa yang 

mendapat nilai > 70 yaitu 95%, 

19 siswa dari 20 siswa dan 

nilai rata-rata (Mean) adalah 

83,6. 

3. Sangat signifikan penerapan 

model pembelajaran Inside-

Outside Circle (IOC) sehingga 

dapat mempengaruhi kemam-

puan siswa kelas III SDN 

Campurejo dalam menyelesai-

kan masalah keliling dan luas 

persegi dan persegi panjang. 

Hal ini dapat dibuktikan dari 

membandingkan t hitung 

dengan t tabel dan probabilitas 

diperoleh nilai t hitung (-3,710) 

< t tabel (-1,992)dan nilai p 

pada Sig. (2-tailed) yaitu 0,001 

<  0,05, maka Ha diterima. 
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