
BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Unsur mengerti sistematis dalam mewujudkan pembelajaran dalam menggali 

potensial yang ada dalam diri individu yang terhadap mental keagamaan, emosional, 

intelejensi, dan skiil untuk di aplikasikan kemasyarakat negara dan bangsa merupakan 

pengertian dari pendidikan dalam SISDIKNAS No. 20 tahun 2003.
1
 

Pendidikan ialah kegiatan sistem pembelajaran bukan hanya menitik beratkan kepada 

isi kepala. Pendidikan ialah sistem yang bekerja dengan mengoptimalkan otak, hati, dan 

ciptanya. Suatu proses sosialisasi dalam meningkatkan ilmu kemasyarakatan kognitif dan 

psikomotorik dalam suatu kehidupan merupakan pengertian pendidikan dalam ranah 

masyarakat.
2
 

Dalam saling mempengaruhi dan meraih tujuan pembelajaran dimana terdapat 

beberapa elemen seperti manusia, materi, prosedur dan perlengkapan merupakan pengertian 

dari pembelajaran.
3
 

Pembelajaran ialah variasi antara berbagai unsur kelengkapan dalam kegiatan 

pengajaran demi mencapai tujuan yang diinginkan. Cara yang dapat dikerjakanoleh guru 

ialah mendidik siswa yang ingin belajar. Di sekolah pembelajaran ialah amanah yang 

diemban oleh pendidik,oleh  karenanyaseorang pendidik ialah tenaga profesional. Kegiatan 

pembelajaran melakukan sistem mengajar dengan tatap muka. Namun pelaksanaan mengajar 

lebih menyeluruh dan dilakukan dengan sistem pembelajaran yang beragam.
4
 

Teori yang mengacu pada pembelajaran kooperatif adalah teori kontruktivisme. 

Pendekatan kontruktivisme ialah dimana peserta didikdituntut untuk mencari dan 

mentranfortasikan informasi yang didapat kemudian memerikasa ulang, dan memperbaiki 

bila perlu.
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Pembelajaran kooperatif tidaklah jauh seperti pembelajaran kelompok yang biasa 

dilakukan, namun pembelajaran ini sesungguhnya mempunyai prinsipyang apabila 

dilakukan secara bagus maka akan terlaksananya pola yang efektif. Sebab pembelajran ini 

tidak hanya guru kepada siswa saja namun juga siswa kepada siswa dan kembali ke guru 

dengan kerjasama yang baik.
6
 

Setelah melihat pembelajaran sekarang, gairah dan semangat yang ditimbulkan siswa 

salah satunya yakni adanya motivasi. Dorongan untuk semangat belajar dapat di akibatkan 

sejumlah aspek, diantaranya ialah cara pendidik dalam mengimplementasikan media yang 

digunakan. Namun kurangnya guru dalam penguasaan media disebabkan kuranya semangat 

belajar siswa. 

Motivasi dapat dikatakan unsur yang penting dalam menimbulkan semangat belajar 

siswa. Dengan adanya dorongan yang kuat maka suasana pemikiran diri siswa itu mudah 

dalam memahami pelajaran. Apabila motivasi untuk semangat belajar sudah timbul, maka 

dapat berpengaruh terhadap ke efektifan nya dalam belajar.  

Model pembelajaran ialah satu cara menyeluruh yang di lakukan seorang pendidik 

pada mengimplementasikan suatu konsep deni terlaksananya tujuan pembelajaran yang 

diinginkan.
7
 Trianto berpandangan dimana model cara belajar mengajar merupakan yang 

direncanakan untuk pedoman dalam perencanaan pembelajaran dalam kelas atau cara 

pembelajaran.
8
 

Jadi dapat di simpulkan, model pembelajaran ialah terlaksana nya seluruh poin di 

kegiatan pembelajaran meliputi interaksi dengan pendidik dengan peserta didik maupun 

peserta didik dengan peserta didik dalam ketercapaiannya cita-cita yang di harapkan. 

Slavin mengatakan bawasannya pembelajaran yang berhasil ialah bila seluruh siswa 

berperan pada sistem pembelajaran. Tugas pendidik tidaklah saja membuat perangkat 
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pembelajaran, namun guru juga adalah informan bagi siswa. Kegiatan pembelajaran yang 

sesungguhnya yakni dengan melibatkan aktif peserta didik dengan memberikan peluang 

kepada mereka untuk mengeluarkan ide-ide kreatif sehingga siswa mampu serta paham 

dengan strategi belajar mereka sendiri. 

Cooperative learning ialah konsep belajar dengan cara berkelompok dalam satuan 

kecil dengan tingakt pemahaman yang berbeda. Terselesaikannya tugas yang diberikan 

harus adanya saling kerjasama satu sama lain dalam memahami bahan pembelajaran.
9
 

Model pembelajaran kooperatife makin memfokuskan di interaksi pada peserta didik 

yaitu dengan bentuk kerjasama dengan saling bantu membantu demi terbentuknya perilaku 

yang demokratis, dimana untuk menimbulkan sikap sosial serta empati dan mau bergabung 

serta membaur dengan orang lain.
10

 

Model lingkaran dalam lingkaran luar atau Inside Outside Circle merupakan 

pembelajaran kooperative dimana konsep di bagi menjadi dua group yang membentuk 

lingkaran serta berpasangan. Lingkaran tersebut terdiri dari luar dan dalam, setiap siswa 

yang berada di lingkaran luar maupun dalam saling bertukar informasi dengan dilakukanya 

secara bersamaan, siswa yang diluar lingkaran hanya diam menetap dan yang didalam 

bergerak searah jarum jam.
11

 

Model pembelajaran inside outside circle berlandaskan pada pendekatan 

kontrukvisme yang di dasari percaya peserta didik mengerti kesadaran pikiran Inside outside 
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cicrle juga mengaitkan nilai kooperatife juga berperan aktip peserta didik di dalam sistem 

pembelajaran, sedangkan tujuan pertama ialah demi menambah wawasan peserta didik.
12

 

Model kooperatife tipe IOC (Inside Outside Circle) hakikatnya ialah model yang 

susun untuk bertukar pemahaman dengan beda pasangan secara bersamaan dengan mudah 

dan tertur. Bertukar informasi pelajaran dari siswa ke siswa dapat berpengaruh pada tujuan 

pembelajaran. 

Tujuan model IOC (Inside Outside Circle) untuk dapat melatih siswa kerjasama 

dengan kemampuan individu serta mendorong semangat belajar pada materi Pendidikan 

Agama Islam, dengan demikian siswa terlatih untuk belajar mandiri dengan membiasakan 

berbicara didepan orang lain, disiplin serta tumbuhkan minat. Apabila telah terlaksana 

dengan baik maka dapat mengurangi kejenuhan dalam belajar. 

Mc. Donald berpandangan bahwa Motivasi sejatinya perubahan yang yang timbul 

disebabkan „felling‟ sebagai respek dari tujuan yang hendak dicapai.
13

 Pendapat Newstrom 

tentang motivasi ialah dimana keadaan untuk mendorong individu pada arah tertentu.
14

 

Sedangkan Bernard Berelson dan Gary A. Steiner menjelaskan bahwa motivasi ialah 

mental serta perilaku orang dapat membagikan kekuatan (dorongan), terdorongnya kegiatan 

tersebut kearah pada kebutuhan yang menimbulkan kepuasaan atau mengurangi ketidak 

seimbangan.
15
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Motivasi asal katanya motif ialah doronganyang ada dalam diri untuk melaksanakan 

suatu hal untuk menggapai sebuah tujuan. Di jelaskan dalam firman Allah Q.S Al-

Mujadilah,58:11. 

 

 

Artinya: 

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: Berlapang-lapanglah 

dalam majlis,maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan 

apabila dikatakan:Berdirilah kamu, 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” 

 

Artinya :  

 Katakanlah: “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang 

yang tidak mengetahui ? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 

pelajaran”. (Q.S Az-zumar, 39:9) 

 



Belajar adalah berubahnya perilaku yang kekal dan sebagai kemampuan dari kerja 

keras (semangat) yang didasari adanya maksud dan tujuan .
16

 Belajar adalah proses yang di 

lalui oleh seseorang demi perubahan yang di dapat dari hasil pengalaamn lingkungan ia 

belajar.
17

 Adapun Ayat Al-qur‟an yang berkenaan tentang belajar. 

Q.S At-Taubah, 9:122 

 

Artinya : 

“Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang 

untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan 

kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat 

menjaga dirinya”. 

 

Q.S At-thoha, 20:110-111 

 

 

Artinya : 

“Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang 

mereka, sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya. Dan tunduklah semua muka 

(dengan merendah diri) kepada Tuhan yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus 

(makhluk-Nya). Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman”. 
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Clayton Alderfer berpendapat bahwasannya motivasi belajar ialah keinginan peserta 

didik untuk melaksanakan aktivitas untuk menggapai prestasi semaksimal mungkin
18

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 30 mei 2018 menemukan bahwa 

motivasi belajar siswa kelas IX di Sekolah Menengah Pertama Daarul Aitam Palembang, 

Provinsi Sumatera Selatan terdapat beberapa kelemahan yaitu : 

1. Peserta didik tidak fokus menyimak materi pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

dijelaskan oleh pendidik karena cara mengajar menonton, bisa dilihat pada perilaku peserta 

didik yang ditimbulkan saat menyimak mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, peserta didik 

terlihat sibuk berbicara dengan temannya tanpa menghiraukan yang disampaikan pendidik. 

2. Peserta didik terlihat tidak mau mengeluarkan pendapatnya, hal ini terlihat peserta didik 

cenderung pasif, tidak memberikan soal maupun memberikan tanggapan setelah pendidik 

menjelaskan materi pelajaran. 

3. Peserta didik terlihat kurang bersemangat ketika mengikuti mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam, di mana peserta didik kurang paham akan pelajaran yang di sampaikan, tidak adanya 

umpan balik dari guru ke siswa, dan kurangnya perhatian guru kepada siswa. 

Dapat disimpulkan bahwa rendahnya motivasi dalam belajar terkhusus materi 

Pendidikan Agama Islam, masih terlihat pasif yang di sebabkan guru kurang memahami 

dalam mengaplikasikan materi yang di karenakan masih menggunakan pendekatan student 

center, siswa merasa malas disaat guru menyarankan untuk merangkum pokok pembelajaran, 

serta kurangmya motivasi guru ke siswa saat proses pembelajaran. Pada dasarnya berbagai 

upaya yang dapat dilakukan demi meningkatkan semangat belajar peserta didik di antaranya 

yakni memakai model pembelajaran kooperatife laerning tipe Inside Outside Circle karena 
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membantu siswa dalam mengapresiasikan kemampuan mereka saat bekerja kelompok sebab 

saling bertukar informasi secara aktif dan efektif yang dibimbing oleh guru. Dengan dmikian 

siswa dapat berinteraksi sesama siswa maupun dengan guru untuk mengurangi rasa takut dan 

mau mengeluarkan pendapat sekaligus bertanya. 

Dari latar belakang yang paparkan diatas, peneliti akan melaksanakan  penelitian 

mendalam mengenai “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperative Learning Tipe Inside 

Outside Circle (IOC) terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas IX Smp Daarul Aitam 

Palembang” 

B. Identifikasi Masalah 

1. Hampir sebagian besar peserta didik masih pasif dalam memahami pembelajaran 

pendidikan agama islam di Sekolah Menengah Pertama Daarul Aitam Palembang. 

2. Minimnya semangat dalam mengikuti pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama 

Daarul Aitam Palembang. 

3. Rendahnya kesadaran untuk merangkum materi yang disampaikan oleh guru. 

4. Peserta didik lebih memilih diam saat guru memberi kesempatan untuk bertanya. 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti akan terfokus pada pengaruh model pembelajaran 

Kooperatife Learning tipe IOC (Inside Outside Circle) dan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Motivasi Belajar peserta didik Sebelum diterapkan Model Pembelajaran 

Kooperatife Learning Tipe Inside Outside Circle. 



2. Bagaimana Motivasi Belajar Siswa Sesudah dilaksanakan Model Pembelajaran 

Kooperatife Learning tipe Inside Outside Circle. 

3. Apakah ada pengaruh Model Pembelajaran Kooperatife Learning Tipe Inside Outside 

Circle terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas IX Sekolah Menengah Pertama Daarul 

Aitam Palembang 

E. Tujuan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

a. Guna mengatahui pengaruh dari diterapkannya model pembelajaran Kooperatife 

Learningtipe Iinside Outside Circle pada peserta didik pada mata pelajaran Pendidkan 

Agama Islam pada kelas IX di Sekolah Menengah Pertama Daarul Aitam Palembang. 

b. Guna mengungkap pengaruh model pembelajaran Kooperatife Learning tipe Iinside 

Outside Circle pada motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam pada kelas IX di Sekolah Menengah Pertama Daarul Aitam Palembang. 

c. Untuk mengungkap guru memotivasi siswa melalui model pembelajaran kooperatif 

learning tipe inside outside circle pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada 

kelas IX di Sekolah Menengah Pertama Daarul Aitam Palembang. 

2. Manfaat  

a. Teoritis 

Penelitian ini harapannya mampu memberi khazanah atau pengetahuan bagi 

pengembangan ilmu Pendidikan Agama Islam serta menjadi refrensi bagi pihak yang 

berkepentingan. 

b. Praktis 



Diharapkan bisa dijadikan petunjuk dan masukan bagi pendidik di Sekolah Menengah 

Pertama Daarul Aitam Palembang tentang menggunakan model pembelajaran tipe inside 

outside circle. 

c. Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman dalam menerapkan model pembelajaran Kooperatife Learning 

dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

d. Bagi Guru. 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dalam belajar peserta didik 

Sekolah Menengah Pertama Daarul Aitam Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. 

e. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan agar siswa lebih giat dalam belajar dan dapat meningkatkan 

prestasi belajarnya. 

F. Kajian Pustaka 

Ada beberapa penelitian yang peneliti sebelumnya mempunyai ide yang sama seperti 

penelitiialah : 

1. Vera Silvianah (2018) yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative 

Learning Tipe Inside Outside Circle Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas V Pada 

Mata Pelajaran PKN Di Mi Masyariqul Anwar Iv Sukabumi Bandar Lampung. Metode 

penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen, teknik pengumpulan data 

menggunakan angket, observasi, dan wawancara, tujuan penelitian ini adalah untuk 

menunjukkan model pembelajaran inside outside circle terhadap motivasi belajar siswa 



kelas V pada mata pelajaran PKN di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung.
19

 

Persamaannya peneliti dengan peneliti sebelumnya ialah dari Pengaruh Model 

Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Inside Outside Circle Terhadap Motivasi 

Belajar, sedangkan perbedaannya pada kelas dan mata pelajaran dimana peneliti kelas IX 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Pertama Daarul Aitam 

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dan peneliti sebelumnya kelas V PKN di MI 

Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung. 

G. Kerangka Teori 

1. Pengertian Model Pembelajaran KooperatifLearning 

Pada dasarnya model pembelajaran Kooperatif Learning merupakan bagian dari 

bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham kontruktivisme. Meninjau pengertian belajar 

dalam paham kontruktivisme, secara filosofis yaitu membangun kontruksi pengetahuan 

secara bertahap, yaitu sedikit demi sedikit yang kemudian diperluas melalui konteks. Dalam 

pandangan ini pembelajran bukan kumpulan fakta yang siap untuk diingat melainkan 

Kooperatif Leraning lebih mengarah pada konstruksi kerjasama antar siswa sehingga 

tercapainya dari tujuan pembelajran yang telah dirumuskan.
20

 

Cooperative Learning ialah konsep belajar melalui kelompok dalam satuan kecil 

dengan tingakat pemahaman yang berbeda. Terselesaikannya tugas yang diberikan harus 

adanya saling kerjasama satu sama lain dalam memhami bahan pembelajaran.
21

 Slavin 
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mengatakan bahwa pembelajaran yang efektif ialah apabila seluruh peserta didik berperan 

aktif dialam proses pembelajaran berlangsung. Tugas guru tidaklah hanya membuat 

perangkat pembelajaran, namun guru juga adalah informan bagi siswa. Kegiatan belajar yang 

sesungguhnya yakni dengan melibatkan aktif peserta didik dengan memberikan peluang 

kepada mereka untuk mengeluarkan ide-ide kreatif sehingga siswa mampu serta paham 

dengan strategi belajar mereka sendiri. 

2. Pembelajaran Kooperatif tipe Inside Outside Circle 

Model pembelajaran tipe IOC (Inside Outside Circle) termasuk model pembelajaran 

kooperative dalam konsep ini di bagi menjadi dua group yang membentuk lingkaran serta 

berpasangan. Lingkaran tersebut terdiri dari luar dan dalam, setiap siswa yang berada 

dilingkaran luar maupun dalam saling bertukar informas dengan dilakukanya secara 

bersamaan, siswa yang diluar lingkaran hanya diam menetap dan yang di dalam bergerak 

searah jarum jam. 

Model pembelajran ini berangkat dari sebuah pemahaman bahwasanya peserta didik 

dapat menjalankan materi dengan sekreatif mungkin pengatahuan yang ada atau lebih 

dikenal dengan paham kontruktivisme. Sedangkan Inside Outside Circle ialah satu kesatuan 

dari model pembelajaran Cooperatif Learnig tujuannya menaikkan pengetahuan peserta 

didik dengan melibatkan peran aktif peserta didik ketika proses pembelajaran berlangsung.
22

 

Dengan demikia, kita dapat memahamai bahwa pada intinya model pembelajran 

Kooperatif Learning tipe Inside Outside Circle ialah sebuah model pembelajaran yang 

didesain agar siswa mampu untuk mengkontruksi konsep pengetahuan dengan saling 

bertukar informasi sesama mereka. Karena itu para peserta didik akan saling memberi dan 

menerima informasi pelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 
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3. Motivasi Belajar 

Kata motif diartikan menjadi suatu upaya yang mampu memberikan semangat untuk 

melakukan sesuatu. 

Belajar merupakan suatu usaha sadar dan diperoleh dari suatu perubahan sikap yang 

dapat menghasilkan pengalaman sendiri.
23

 

Motivasi belajar ialah sikap yang diberikan pendidik untuk menghasilkan 

pembelajaran yang tepat sesuai dengan model pembelajaran yang bisa membangkitkan 

semangat diri peserta didik untuk menjadikan siswa yang berahlak dan berbudi luhur. 

H. Variabel Penelitian  

                    Variabel X                 Variabel Y 

 

  

 

I. Definisi Operasional  

Agar tidak terjadinya kekeliruan dalam pengertian makna, dan mengetahui arah dari isi 

penelitian ini, jadi perlu adanya suatu penjelasan istilah berikut ini : 

1. Model pembelajaran ialah suatu bagian dari proses pembelajaran, dimana pada kegiatan 

proses pembelajaran ini peserta didik berinteraksi langsung agar tujuan apa yang 

diinginkan dalam menggunakan model pembelajaran ini dapat tercapai dan berjalan 

lancar pada kegiatan belajar mengajar. 

2. Suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik agar aktif saling bertukar ide untuk 

dapat paham suatu materi pelajaran, dimana peserta didik dibagi sebuah kelompok kecil 
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dimana terdapat berbagai agama, ras, dan suku merupakan pengertian dari model 

pembelajaran kooperatif. 

3. Pembelajaran kooperatif (cooperative laerning) ialah sebuah pembelajaran yang 

memiliki ideologi kontruktivisme, dalam artiannya menurut teori ini  menumbuhkan 

perlahan-lahan pengetahuan dimana hasilnya akan diperlebar melalui suatu proses 

belajar 

4. Pada model pembelajaran tipe Inside Outside Circle ini dimana langkah yang harus 

dilakukan ialah membentuk sebuah lingkaran kecil dan lingkaran besar. 

5. Motivasi belajar 

ialah sebuah semangat yang muncul dari peserta didik untuk menjadi lebih aktif 

dan kreatif untuk mencapai sebuah tujuan yaitu prestasi belajar. 

J. Hipotesis Penelitian 

Ha : Pengaruh model pembelajaran tipe Inside Outside Circle secara signifikan terhadap 

semangat belajar peserta didik pad mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Sekolah Menengah Pertama Daarul Aitam Palembang. 

H0 : pengaruh model pembelajaran tipe Inisde Outside Circle tidak dapat meningkatkan 

semangat belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Sekolah Menengah Pertama Daarul Aitam Palembang. 

J. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian di artikan suatu cara untuk memperoleh data yang pasti demi target 

yang di dapatkan sehingga dikembangkan serta dibuktikan agar dapat memecahkan suatu 

permasalahan.
24
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Pada tahap ini peneliti agar mendapatkan hasil maksimal haruslah berpedoman pada 

metode agar dapat ditanggung jawabkan kebenarannya. Untuk itu ada hal-hal yang harus 

dibahas berikut ini : 

1. Jenis Penelitian. 

Penelitian ialah suatu proses serangkaian tindakan dapat dilaksanakan terstruktur 

untuk dapat menyelesaikan sebuah masalah dan mendapat solusi dari soal yang ada.
25

 

Jenis penelitian yang digunakan ialah menggunakan penelitian exsperimen, dimana jenis 

ini merupakan penelitian kuantitatif yang sangatlah kuat mengukur hubungan sebab dan 

akibat.
26

 Penelitian eksperimen ini menggunakan true experimental (eksperimen yang 

betul-betul). Pola eksperimen yang digunakan ialah evaluasi akhir dalam desain 

kelompok kontrol dapat digambarkan dibawah ini : 

 

 

Keterangan : 

E = Kelas percobaan, merupakan kelas menggunakan model inside outside circle 

K = Kelas kontrol merupakan kelas tidak menggunakan model inside outside circle 

X = Penggunaan model inside outside circle 

O1 = Tes akhir kelas percobaan 

O2 = Tes akhir kelas kontrol 

2. Jenis dan Sumber data  
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E   X      O1 

K       O2 



Data ialah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta atau  angka.
27

 

a.Jenis data 

Data yang dipakai didalam penelitian ini menggunakan 2 Kuantitatif dan Kualitatif. 

1) Data kuantitatif 

ialah penelitian berupa angka-angka.
28

 

2) Data kualitatif  

Penelitian kualitatif adalah penelitian bersumber fakta didapat dilokasi 

sehingga dijadikan hipotesis.
29

 

b. Sumber data 

1) Data utama ialah data yang langsung didapat di lingkungan sekolah.
30

 

2) Data pendukung ialah data yang didapat secara tidak langsung.
31

 

3. Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Populasi ialah semua hasil yang di dapat dalam waktu telah ditentukan.
32

 

Peneliti disini mengambil populasi seluruh peserta didik  kelas IX Sekolah 

Menengah Pertama Daarul Aitam Palembang,Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 4 

kelas dimana total semua 135 peserta didik . terdiri 70 peserta didik (laki-laki) 65 

peserta didik (perempuan). 
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Arikunto menjelaskan bila jumlah populasi tidak cukup 100 orang sampel 

yang dipakai 100%, apablia populasi lebih 100 orang sampel yang dipakai  dari 10%-

15% / 20%-25%.
33

 

 

Tabel Populasi 

NO Kelas Total 

1 IX
1 

37 

2 IX
2 

30 

3 IX
3 

38 

4 IX
4 

30 

Total 135 

b. Sampel 

Sampel ialah setengah populasi yang diteliti.
34

 Teknik pengambilan sampling 

ialah cara menentukan anggota seadanya dari populasi. Dalam mengambil sampling 

purposive adalah tehnik pengambilan sampel untuk mencapai hasil yang baik.
35

 

Pengambilan sampel dengan menggunakan cara purposive ini, atas pertimbangan. 

Maka yang diambil dalam sampel penelitian ini kelas IX
2
 dan IX

4
. 

4. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan ini dengan menggunakan 

teknik sebagai berikut:  
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a. Observasi  

Observasi ialah sebuah pengamatan awal sebelum peneliti melakukan 

penelitian secara mendalam dengan langsung datang ke lokasi.
36

. 

b. Angket  

Angket ialah cara mengumpulkan data menggunakan pertanyaan tertulis yang 

dibagikan kepada peserta didik.
37

 

c. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data yang berisikan arsip-arsip, foto ataupun surat-surat 

yang berguna sebagai bahan penunjang dalam proses penelitian.
38

 

5. Teknik analisis data  

Untuk mengetahui hipotesa maka diperlukan teknik analisis data menggunakan 

metode statistik
39

 dengan memakai rumus uji „T‟  sebagai berikut :
40

 

a. Rumusnya  

t0 = M2  -  M1 

 
SE

M1-M2 

K. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penelitian meliputi : 

Bab I :Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, 
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Kerangka Teori, Variabel Penelitian, Definisi Operasional, Hipotesis Penelitian, 

Metodologi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II : Landasan Teori. Pada bab ini membahas pengertian media musik, pemilihan 

media, manfaat media musik, kelebihan dan kekurangan media musik , 

pengertian motivasi belajar, jenis motivasi, indikator motivasi belajar,teknik-

teknik memotivasi siswa. 

Bab III : Deskripsi Wilayah Penelitian. Pada bab ini membahas tentang gambaran 

sekolah Sekolah Menengah Pertama Daarul Aitam Palembang. Uraian dalam 

bab ini meliputi sejarah berdiri, visi dan misi, keadaan guru dan karyawan, 

keadaan siswa, keadaan sarana dan prasarana. 

Bab IV : Analisis Data. Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian tentang 

pengaruh model pembelajaran kooperatife learning tipe inside outside circle 

terhadap motivasi belajar siswa kelas IX Sekolah Menengah Pertama Daarul 

Aitam. 

Bab V : Penutup. Menjelaskan mengenai Kesimpulan dan saran. 

 

 


