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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

IPS adalah suatu mata pelajaran  atau program studi  yang ada di dalam 

kurikulum persekolahan. Kurikulum adalah produk dan kebijaksanaan 

pemerintah hasil studi  masyarakat yang selalu berubah. Sehingga apapun 

yang ada di dalam kurikulum akan selalu berisi muatan  yang berisi pesan 

nilai, norma, dan prinsip-prinsip moral yang sejalan dengan kebutuhan dan 

kepentingan pemerintah dan masyarakat. Segala hal yang berkaitan dengan 

kurikulum adalah bagian dari kebijakan pemerintah. 

Model merupakan salah satu komponen utama dalam proses 

pembelajaran. Peningkatan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial dapat 

diupayakan secara maksimal dengan cara memilih model yang tepat untuk 

suatu materi pelajaran. Guru dituntut untuk dapat menguasai beraneka ragam 

model pembelajaran, agar dapat memilih model yang sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan dari pembelajaran tersebut.  Model ceramah selama ini lebih 

sering dijumpai dan digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran dalam 

menyampaikan materi pelajaran. Siswa sekedar mengikuti pelajaran yang 

diajarkan guru di dalam kelas, yaitu hanya dengan mendengarkan dan 

mengerjakan soal yang diberikan oleh guru tanpa adanya respon, ataupun 

kritik dan pertanyaan siswa kepada guru sebagai umpan balik. 
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Siswa akan beranggapan bahwa belajar IPS menuntut banyak 

hafalan, karena siswa tidak mendapat makna dari belajar IPS yang dipelajari. 

Hasil observasi di SD Negeri 1 Jatisaba  dapat diketahui nilai Ulangan Harian 

IPS materi keragaman Keragaman suku bangsa dan budaya Semester 1 Tahun 

Pelajaran 2014/2015 dari 11 siswa, hanya 5 siswa yang mencapai nilai KKM  

sedangkan yang belum mencapai nilai KKM masih terdapat 12 siswa  belum 

dapat mencapai nilai KKM yang ditentukan yaitu 70. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru kelas IV. Siswa 

mendapatkan prestasi belajar dan percaya diri yang rendah dikarenakan nilai 

kurang maksimal, diantaranya adalah faktor keluarga, lingkungan keluarga 

yang kurang mendukung, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya 

pendidikan, sehingga membuat siswa hanya belajar di sekolah. Dapat 

disimpulkan bahwa siswa memiliki  percaya diri yang masih rendah dilihat 

dari kurangnya keaktifan siswa dalam kegiatan belajar dan rendahnya prestasi 

belajar siswa, terutama pada materi keragaman suku bangsa dan budaya, 

sehingga perlu di berikan model pembelajaran yang menyenangkan, dan 

dapat membangkitkan rasa percaya diri agar siswa dapat meningkatkan 

prestasi belajarnya khususnya didalam mata pelajaran IPS. Gallery Walk atau 

pameran berjalan merupakan model pembelajaran yang dapat dijadikan 

sebagai salah satu model pembelajaran yang cocok untuk permasalahan di 

atas. Model ini diharapakan  dapat membantu proses pembelajaran, karena 

dengan menggunakan model tersebut siswa dapat  melakukan pembelajaran 

secara berkelompok, yang masing-masing anggota mendapatkan kesempatan 
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untuk memberikan kontribusi mereka, mendengarkan pandangan serta 

pemikiran anggota lainnya. Oleh karena itu, model Gallery Walk dapat 

digunakan untuk meningkatkan percaya diri dan prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran IPS materi menghargai keragaman suku bangsa dan budaya 

Indonesia di SD Negeri 1 Jatisaba. 

 

B.  Rumusan Masalah  

1. Bagaimana meningkatkan sikap percaya diri dengan menggunakan model 

pembelajaran gallery walk pada materi menghargai keragaman suku 

bangsa dan budaya di Indonesia siswa kelas IV SD Negeri 1 Jatisaba? 

2. Bagaimana meningkatkan prestasi belajar dengan menggunakan model 

pembelajaran gallery walk pada materi menghargai keragaman suku 

bangsa dan budaya di Indonesia siswa kelas IV SD Negeri 1 Jatisaba? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui peningkatan sikap percaya diri dengan menggunakan model 

pembelajaran gallery walk pada materi menghaargai keragaman suku 

bangsa dan budaya di Indonesia siswa kelas IV SD Negeri 1 jatisaba. 

2. Mengetahui peningkatan prestasi belajar dengan menggunakan model 

pembelajarn gallery walk pada materi menghargai keragaman suku 

bangsa dan budaya di Indonesia siswa kelas IV SD 1 Jatisaba . 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan masukan dan 

pengembangan dalam dunia pendidikan tentang penerapan strategi 

pembelajaran gallery walk. 

2.  Praktis 

a. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi 

belajar sehingga pada akhirnya akan meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

b. Bagi guru, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pemilihan dan  penggunaan model pembelajaran. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran yang bermanfaat untuk mengembangkan strategi 

pembelajaran di sekolah yang lebih baik. 
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