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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Sikap Percaya Diri 

a. Pengertian Percaya Diri 

      Mustari (2014:51) berpendapat bahwa percaya diri adalah 

keyakinan bahwa orang mempunyai kemampuan untuk melakukan 

sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Percaya diri juga merupakan 

keyakinan orang atas kemampuannya untuk menghasilkan level-

level pelaksanaan yang mempengaruhi kejadian-kejadian yang 

mempengaruhi kehidupan mereka. Percaya diri adalah keyakinan 

bahwa orang mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu 

untuk mencapai tujuan tertentu. Percaya diri adalah keyakinan 

bahwa orang mempunyai kemampuan untuk memutuskan jalannya 

suatu tindakan yang dituntut untuk mengurusi situasi-situasi yang 

dihadapi. 

      Lie (2003) berpendapat bahwa percaya diri merupakan suatu 

keyakinan dan sikap seseorang terhadap kemampuan pada dirinya 

sendiri dengan menerima secara apa adanya baik positif maupun 

negative yang dibentuk dan dipelajari melalui proses belajar dengan 

tujuan untuk kebahagiaan dirinya. 
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      Seseorang yang percaya diri dapat menyelesaikan tugas atau 

pekerjaan yang sesuai dengan tahapan perkembangan dengan baik, 

merasa berharga, mempunyai keberanian, dan kemampuan untuk 

meningkatkan prestasinya, mempertimbangkan berbagai pilihan, 

serta membuat keputusan sendiri merupakan perilaku yang 

mencerminkan percaya diri. 

      Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa rasa percaya 

diri adalah sikap yang timbul dan melekat pada diri seseorang dan 

menjadi ciri khasnya. Percaya diri adalah keyakinan bahwa orang 

mempunyai kemampuan untuk memutuskan jalannya suatu tindakan 

yang dituntut untuk mengurusi situasi-situasi yang dihadapi, oleh 

karena itu rasa percaya diri harus selalu ada, dan dengan rasa 

percaya diri itu manusia dapat berprestasi. 

b. Indikator Sikap Percaya Diri 

      Kepercayaan diri merupakan sikap individu atau siswa yang 

yakin akan kemampuan dirinya atau mempunyai pandangan yang 

bersikap positif terhadap dirinya, dengan tidak perlu 

membandingkan dengan orang lain. Untuk memudahkan kegiatan 

pengamatan (observasi) dan penyusunan angket percaya diri maka 

disusunlah indikator percaya diri berdasarkan teori Lauster  

(2006:14) yang berpendapat bahwa : 

1) Percaya pada kemampuan diri sendiri. 

2) Bertindak mandiri dalam mengambil keputusan. 

Peningkatan Sikap Percaya..., Nurohmah, FKIP, UMP, 2017



7 
 

7 

3) Memiliki konsep diri yang positif. 

4) Berani mengungkapkan pendapat. 

      Indikator rasa percaya diri di atas dapat disimpulkan bahwa 

percaya diri yang diharapkan peneliti adalah keyakinan dalam diri 

siswa dengan segenap kemampauan serta keberaniannya dalam 

menghadapi berbagai tantangan yang ada dan adanya keyakinan diri 

siswa yang selalu optimis dalam menghadapi berbagai situasi 

sehingga selalu berfikir positif dalam pembelajaran. Siswa yang 

selalu yakin akan kemampuan dirinya dalam pembelajaran akan 

membuat siswa menjadi pribadi yang optimis, pantang menyerah dan 

mandiri. 

      Lauster (2005: 15-16) menyatakan bahwa ada beberapa cara 

untuk meningkatkan kepercayaan diri, diantaranya: 

1) Mencari sebab-sebab yang menjadikan rasa rendah diri. 

2) Atasi kelemahan yang dipunyai dengan kemauan yang kuat. 

3) Coba kembangkan bakat dan kemampuan 

4) Bahagia dengan keberhasilan yang diperoleh dalam suatu bidang 

tertentu. 

5) Bebaskan pendapat diri dari pendapat orang lain. 

6) Jangan terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. 

7) Kembangkan bakat-bakat melalu hobi yang telah dimiliki. 

8) Kerjakanlah pekerjaan yang sulit dengan rasa optimis. 
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      Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cara yang 

dapat dilakukan guru untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Membangun pujian atas setiap pencapaian 

      Sesederhana apapun yang dilakukan siswa, namum jika itu 

bernilai kebaikan, guru harus memberikan apresiasi berupa 

pujian. Apabila dilakukan secara tulus, apresiasi akan 

menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. 

2) Mengajari siswa untuk bertanggung jawab 

      Kebiasaan yang diberikan guru dengan menugaskan siswa 

akan memberi rasa tanggung jawab pada dirinya sekaligus 

mengajarinya untuk bersedia menyelesaikan tugas. 

3) Mengajari siswa bersikap ramah dan senang membantu. 

      Guru mengajari siswa supaya bersedia membantu orang lain, 

selalu ramah terhadap siapapun, sehingga menumbuhkan nilai-

nilai kemanusiaan. 

4) Mengubah kesalahan menjadi bahan baku demi kemajuan. 

      Saat siswa amelakukan kesalahan, guru harus tetap fokus 

pada kemajuan yang telah dicapainya, bukan kesalahan ataupun 

kegagalan yang dialami. 

5) Jangan menegur di depan banyak teman. 

      Guru harus mendukung hobi dan mimpi siswa siswa, sikap 

seperti itu hanya akan menjadikannya lemah dan selalu 

bergantung pada orang lain. 
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2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

      Arifin (2011 : 12) menyatakan bahwa kata “prestasi” berasal dari 

bahasa Belanda yaitu prestatie, kemudian dalam bahasa Indonesia 

menjadi “prestasi “ yang berarti “hasil usaha”.  Prestasi berkenaan 

dengan aspek pengetahuan, sedangkan hasil belajar meliputi aspek 

pembentukan watak siswa. Prestasi sendiri dapat diartikan sebagai 

tolak ukur siswa dalam menentukan sejauh mana pengetahuan siswa 

tehadap mata pelajaran yang diajarkan.  

      Slameto (2003:2) menyatakan bahwa belajar merupakan proses 

perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi 

dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. 

Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek 

tingkah laku. Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. 

      Berdasarkan pendapat di atas prestasi belajar adalah hasil dari 

kegiatan individual maupun kelompok, hasil kerja yang diperoleh 

karena sepanjang rentang kehidupannya manusia selalu mengejar 

prestasi menurut bidang dan kemampuan masing-masing. Prestasi 

dapat dijadikan tolak ukur seorang guru dalam mengetahui sejauh 

mana kemampuan siswanya. Prestasi belajar siswa dapat 
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ditingkatkan dengan cara siswa  melakukan usaha untuk memperoleh 

pengalamannya. 

      Prestasi belajar semakin terasa penting untuk dibahas, karena 

mempunyai beberapa fungsi utama, antara lain :  

b. Fungsi prestasi belajar 

      Prestasi belajar juga memiliki beberapa fungsi yang dapat 

dijadikan sebagai acuan untuk seseorang melakukan suatu kegiatan 

belajar untuk mencapai suatu prestasi yang diinginkan. Arifin (2011: 

12) menyatakan bahwa, prestasi belajar juga mempunyai fungsi 

utama yaitu sebagai berikut: 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kuantitas pengetahuan yang 

telah dikuasai siswa. 

2) Prestasi belajar sebagai lambang perasaan hasrat ingin tahu. Para 

ahli psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai “ tendensi 

keingintahuan (couriosity) dan merupakan kebutuhan umum 

manusia”. 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan. Asumsinya adalah prestasi belajar dapat dijadikan 

pendorong bagi siswa dalam meningkatkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, dan berperan sebagai umpan balik (feedback) 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi 
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belajar dapat dijadikan Indikator  tingkat produktivitas suatu 

institusi pendidikan. Asumsinya adalah kurikulum yang 

digunakan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan anak 

didik. Indikator ekstern dalam arti bahwa tinggi rendahnya 

prestasi belajar dapat dijadikan indikator tingkat kesuksesan 

siswa di masyarakat. Asumsinya adalah kurikulum yang 

digunakan relevan pula dengan kebutuhan masyarakat. 

5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap 

(kecerdasan) siswa. Dalam proses pembelajaran, siswa menjadi 

fokus utama yang harus diperhatikan, karena siswalah yang 

diharapkan dapat menyerap seluruh materi pelajaran 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pestasi belajar 

      Prestasi dapat ditentukan oleh faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Mulyasa (2014: 191-195) menyatakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan 

dua bagian, yaitu: 

1) Faktor Intenal 

      Faktor internal adalah faktor yang berasal dari siswa. Faktor 

ini antara lain sebagai berikut: 

a) Kecerdasan (intelegensi) 

      Intelegensi merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap tinggi rendahnya prestasi belajar. 

Intelegensi merupakan dasar potensial bagi pencapaian hasil 
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belajar, artinya hasil belajar yang dicapai akan bergantung 

pada tingkat inteligensi, dan hasil belajar yang dicapai tidak 

akan melebihi tingkat intelegensinya. 

b) Minat 

      Kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu. Oleh karena itu, 

minat dapat mempengaruhi pencapaian hasil belajar dalam 

mata pelajaran tertentu. Pemusatan perhatian yang intensif 

tersebut memungkinkan siswa untuk belajar lebih giat, dan 

akhirnya mencapai prestasi yang diinginkan. 

c) Sikap 

      Sikap yaitu suatu kecenderungan untuk mereaksi atau 

merespon dengan cara relatif tetap terhadap obyek orang, 

barang, dan sebagainya. 

d) Waktu dan Kesempatan 

      Siswa yang memiliki banyak waktu dan kesempatan 

untuk belajar cenderung memiliki prestasi yang tinggi 

daripada yang hanya memiliki sedikit waktu dan 

kesempatan untuk belajar. Para ahli mengungkapkan bahwa 

kepandaian seseorang itu sangat ditentukan oleh waktu dan 

kesempatan. Setiap orang akan ammpu mengerjakan 

sesuatu asal diberi waktu dan kesempatan yang cukup untuk 

mengerjakannya. Dengan kata lain, dapat dikemukakan 
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bahwa orang pandai dapat mengerjakan banyak hal dalam 

waktu dan kesempatan yang relatif singkat, sementara orang 

bodoh membutuhkan waktu dan kesempatan yang banyak. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal terdiri atas tiga macam, yaitu: 

a) Lingkungan keluarga 

      Lingkungan keluarga akan berpengaruh terhadap 

pencapaian hasil belajar peserta didik.  

b) Faktor guru  

      Peranan guru dan keterlibatannya masih menempati 

posisi yang penting. Efektivitas pengelolaan faktor bahan, 

lingkungan, dan istrumen sebagai faktor-faktor utama yang 

mempengaruhi prestasi belajar, hampir seluruhnya 

bergantung pada guru. Proses pembelajaran khususnya di 

kelas sebagian besar ditentukan oleh peranan guru, pora 

perilaku guru yang bersifat membantu berkorelasi positif 

signifikan dengan kecenderungan peserta didik untuk 

bekerja sama, berpartisipasi dalam kegiatan kelas atau 

sekolah dan hasil belajar.sedangkan pada perilaku guru 

yang otoriter dan cenderung menghukum berkorelasi 

negative signifikan dengan ketiga perilaku peserta didik. 
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c) Kepala Sekolah 

      Kepala sekolah mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam mengatur, merancang dan mengendalikan 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu 

kepala sekolah mempunyai tanggung jawab yang paling 

besar dalam menciptakan situasi kerja secara keseluruhan di 

sekolah yang dipimpinnya. 

      Berdasarkan pendapat di atas prestasi belajar ialah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dengan 

lingkungannya. 

3. Ilmu Pengetahuan Sosial 

      Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan nama mata pelajaran di 

tingkat sekolah dasar dan menengah. Menurut Trianto (2010: 171) ilmu 

pengetahuan sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial 

seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. 

Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena 

sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan 

cabang-cabang ilmu-ilmu sosial. 

      Pengertian IPS di tingkat sekolah itu sendiri mempunyai perbedaan 

makna,hal ini disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa tiap 

jenjang sekolah. Menurut Sapriya (2011:20) IPS merupakan nama mata 
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pelajaran yang berdiri sendiri sebagai integrasi dari sejumlah konsep 

disiplin ilmu sosial, humaniora, sains bahkan berbagai isu dan masalah 

sosial kehidupan. Materi IPS untuk jenjang sekolah dasar tidak terlihat 

aspek disiplin ilmu karena lebih dipentingkan adalah dimensi pedagogik 

dan psikologis serta karakteristik kemampuan berfikir siswa yang bersifat 

holistik. 

      Berdasarkan pendapat di atas Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan 

salah satu mata pelajaran yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar. 

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) di SD merupakan integrasi dari berbagai 

cabang ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, 

hukum, humaniora, budaya, sains, antropologi, psikologi bahkan 

berbagai isu dan masalah sosial kehidupan. 

4. Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial 

      Tujuan Pembelajaran Ilmu pengetahuan sosial ( IPS) menurut Sapriya 

(2011:194), yang tercantum di dalam Standar Kompetensi Lulusan, maka 

pembelajaran IPS dilakukan agar siswa dapat mencapai kompetensi-

kompetensi yang sudah ditetapkan. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial pada jenjang sekolah dasar ada tujuan yang harus dicapai oleh 

siswa, antara lain: 

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya. 

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial. 
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c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan 

berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat local, 

nasional dan global. 

      Mengenai tujuan ilmu pengetahuan sosial, para ahli sering 

mengaitkan dengan berbagai sudut kepentingan dan penekanan dari 

program pendidikan tersebut. Menurut Gross (Trianto, 2010: 173) 

menyebutkan bahwa tujuan pendidikan IPS adalah untuk mempersiapkan 

mahasiswa menjadi warga negara yang baik dalam kehidupannya 

bermasyarakat. 

      Berdasarkan pendapat di atas, tujuan Ilmu pengetahuan Sosial adalah 

untuk mempersiapkan dan memberi bekal kemampuan dasar untuk 

berfikir lebih bijaksana dan memiliki nilai-nilai sosial yang baik agar 

nantinya dapat bersosialisasi dengan masyarakat lingkungannya. 

5. Model Pembelajaran Gallery Walk 

a. Pengertian Model Gallery Walk 

      Gallery walk yang dalam bahasa Indonesia sering disebut Galeri 

belajar merupakan salah satu model belajar yang dapat diterapkan 

dalam proses pembelajaran. Secara Etimologi Gallery Walk terdiri 

dari dua kata yaitu Gallery dan walk. Gallery dapat diartikan sebagai 

sebuah pameran. Pameran yang dimaksud adalah kegiatan untuk 
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memperkenalkan sebuah produk, gagasan, ataupun karya yang 

meliputi: pameran buku, lukisan, tulisan, dan lain sebagainya. 

      Silberman (2006: 274) berpendapat bahwa Gallery walk 

merupakan suatu cara untuk menilai dan mengingat apa yang telah 

siswa pelajari selama ini. Berdasarkan pengertian pameran buku, 

lukisan, tulisan, dan lain sebagainya. Menurut silberman Gallery 

Walk juga merupakan sebuah model pembelajaran yang dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran agar siswa mampu 

menigkatkan kemampauan untuk menemukan pengetahuan baru dan 

dapat mempermudah daya ingat, khususnya pada materi berupa 

hafalan. 

      Pengertian Gallery Walk menurut beberapa pakar tersebut dapat 

disimpulkan yaitu Gallery Walk merupakan sebuah model yang 

didesain guna keperluan variasi dalam pembelajaran untuk 

menciptakan pembelajaran yang aktif dan menarik, yang dapat 

membantu siswa untuk menemukan pengetahuan baru dan 

menambah daya ingat siswa. 

      Pembelajaran menggunakan Gallery Walk  juga merupakan suatu 

cara untuk menilai dan mengingat apa yang telah siswa pelajari 

selama ini. Gallery walak merupakan suatu model pembelajaran 

yang mampu mengakibatkan daya emosional siswa untuk 

menemukan pengetahuan baru dan dapat mempermudah daya ingat 

jika sesuatu yang ditemukan itu dilihat secara langsung. Gallery 
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walk (pameran berjalan) juga dapat memotivasi keaktifan siswa 

dalam proses belajar sebab bila sesuatu yang baru ditemukan 

berbeda antara yang satu dengan yang lainnya maka dapat saling 

mengoeksi antar sesama siswa baik kelompok maupun antar siswa 

itu sendiri. 

            Silberman (2006: 274-275) juga menjabarkan prosedur 

pendekatan penilaian diri dengan model Gallery Walk, (pameran 

berjalan) prosedur tersebut meliputi : 

1) Mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok yang 

beranggotakan dua hingga empat orang. 

2) Memerintahkan tiap kelompok untuk mendiskusikan apa yang 

didapatkan oleh para anggotanya dari pelajaran yang mereka 

ikuti.  Hal itu boleh mencakup berikut ini : 

a) Pengetahuan baru 

b) Keterampilan baru 

c) Peningkatan dalam bidang tertentu 

d) Minat baru dibidang tertentu 

e) Percaya diri dalam pembelajaran 

3) Kemudian perintahkan mereka untuk membuat sebuah daftar 

pada kertas lebar berisi hasil “Pembelajaran” ini memerintahkan 

mereka untuk memberi judul atau menemui daftar itu “Hal-hal 

Yang Kita Dapatkan”. 

4) Tempelkan daftar tersebut pada dinding 
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5) Memerintahkan siswa untuk berjalan melewati tiap 

daftar.Memerintahkan agar tiap siswa memberikan tanda 

centang didekat hasil belajar  yang juga dia dapatkan pada daftar 

selain dari daftarnya sendiri 

6) Surveilah hasilnya, cermati hasil pembelajaran yang paling 

umum didapatkan. Menjelaskan sebagian hasil pembelajaran 

yang tidak biasa atau tidak sesuai. 

7) Kelompok siswa yang ditanggapi diberi kesempatan untuk 

mempertahankan hasil kerjanya. 

 

b. Kelebihan dan kekurangan Model Gallery Walk 

1) Kelebihan model Gallery Walk 

      Dalam penerapan proses pembelajaran menggunakan model 

Gallery Walk terdapat beberapa kelebihan, Ismail (2008:2) 

menyebutkan kelemahan dan kelebihan tersebut meliputi: 

a) Siswa akan tebiasa membangun budaya kerjasama 

memecahkan masalah dalam belajar. 

b) Terjadi sinergi saling menguatkan pemahaman terhadap 

tujuan pembelajaran 

c) Membiasakan siswa bersikap menghargai dan 

mengapresiasi hasil belajar temannya. 

d) Mengaktifkan fisik dan mental siswa selama proses belajar. 
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e) Membiasakan siswa memberi dan menerima kritik dan 

saran. 

2) Kelemahan model Gallery Walk  

      Penggunaan model Gallery Walk dalam proses pembelajaran 

juga mempunyai beberapa kelemahan, meliputi: 

a) Bila anggota kelompok terlalu banyak akan terjadi sebagian 

siswa menggantungkan kerja kawannya. 

b) Guru perlu ekstra cermat dalam memantau dan menilai 

keaktifan individu dan kolektif. 

c) Pengaturan setting kelas yang lebih rumit. 

      Kelebihan model Gallery Walk pada pembelajaran, 

diharapakan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang 

terjadi dalam proses pembelajaran. Permasalahan tersebut 

meliputi, kurangnya prestasi belajar siswa yang dapat dilihat 

dari kurangnya minat siswa dengan materi pembelajaran, 

kurangnya keaktifan siswa dalam keterlibatan pembelajaran 

maupun kesulitan siswa untuk mengingat pada materi yang 

berupa hafalan. 

      Kelemahan yang dapat terjadi pada penerapan model 

Gallery Walk akan diminimalisir dengan penilaian sikap siswa 

selama proses dengan seksama menggunakan beberapa alat 

instrumen yang telah disusun sesuai kebutuhan sehingga dapat 
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mendukung keefektifan dan keberhasilan dalam penggunaan 

media Gallery Walk. 

c. Langkah-langkah dalam penggunaan Model Gallery Walk  

      Dalam proses pelaksanaan terdapat beberapa langkah-langkah 

yang mengacu pada pemikiran Silberman (2006:274) yang harus 

diperhatikan oleh guru dalam pengguanaan model ini, meliputi: 

1) Guru harus menyampaikan kompetensi dalam pembelajaran 

yang hendak dicapai. 

2) Guru memberikan motivasi kepada siswa agar bersemangat 

dengan menyanyikan lagu nasional. 

3) Guru menyampaikan informasi materi pembelajaran. 

4) Dalam kegiatan kelompok, guru melakukan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

a) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 

b) Tiap kelompok berjumlah 4 sampai 5 siswa (menyesuaikan 

jumlah siswa di kelas) dengan latar belakang kemampuan 

belajar secara heterogen. 

c) Setiap kelompok dibagikan kertas kuarto besar ukuran 

poster untuk membuat galeri belajarnya masing-masing. 

d) Setiap kelompok dibagikan kertas bergambar dan berisikan 

pernyataan yang berkaitan dengan gambar. 

5) Setiap kelompok diberikan wewenang untuk menempelkan 

gambar dan memilih pernyataan yang berisi keragaman budaya 
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dan suku bangsa yang sesuai lengkap dengan pernyataan 

menghargai kebudayaan pilihan masing-masing. 

6) Galeri belajar yang telah dibuat ditempel di dinding kelas 

dengan jarak berjauhan. 

7) Siswa dalam masing-masing kelompok berputar serta 

mengamati dan mencatat informasi dan menjawab soal dalam 

lembar kerja siswa dengan mengamati dari hasil galeri belajar 

kelompok lain. 

8) Pada kegiatan ini anggota kelompok lai diberi kesempatan 

seluas-luasnya untuk mengoreksi hasil galeri belajar kelompok. 

9) Setelah kegiatan selesai siswa dengan masing-masing kelompok 

diajak untuk mengoreksi galeri belajar masing-masing serta 

mengoreksi bersama-sama apabila terdapat kesalahan sambil 

mengulas semua materi yang terdapat dalam galeri.  

10) Penilaian 

a) Penilaian proses 

(1) Ditentukan berdasarkan proses siswa dalam kerja 

kelompok. 

(2) Ditentukan berdasarkan keaktifan siswa memberikan 

pertanyaan, menjawab pertanyaan dan memberikan 

tanggapan. 

b) Penilaian hasil 

Penilaian hasil ditentukan berdasarkan hasil kerja 

kelompok. 
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11) Evaluasi penguasaan matei 

      Pada evaluasi penguasaan materi, Guru melakukan evaluasi 

dengan memberikan soal evaluasi kepada siswa dengan tujuan 

mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa dalam 

menyerap materi. 

 

B. Penelitian yang relevan 

      Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Edhina Mahanani (2015:7) 

Bahwa Implementasi model pembelajaran Gallery Walk pada pembelajaran 

IPA dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa kelas V yang rasa percaya 

dirinya masih sangat kurang atau kurang pra siklus mencapai kategori 

baik/sangat baik pada siklus II. 

      Implementasi model pembelajaran Gallery walk pada pembelajaran IPA 

dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan percaya diri siswa kelas V SD N 

Pagelaran kabupaten Malang. Hal ini terbukti dari 70 % siswa kelas V yang 

rasa ingin tahu dan rasa percaya diri masih sangat kurang/kurang pra siklus 

mencapai kategori baik/sangat baik pada siklus II. 

      Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Edhina Mahanani bahwa 

penggunaan model pembelajaran gallery walk dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Model pembelajaran gallery walk menjadi salah satu model 

pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini yang dilakukan pada 

kelas IV SD Negeri 1 Jatisaba pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 
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dengan tujuan penggunaan model pembelajaran gallery walk  tersebut dapat 

meningkatkan sikap percaya diri dan prestasi belajar siswa. 

C. Kerangka Berpikir 

      Penelitian Tindakan Kelas yang berjudul “ Peningkatan Sikap Percaya diri 

dan Prestasi belajar Materi keragaman suku bangsa melalui pembelajaran  

model gallery walk di kelas IV SD Negeri 1 Jatisaba ini dilaksanakan untuk 

melakukan serangkaian terangkum dalam siklus I dan II dapat dilihat dari 

hasil ulangan harian keragaman suku bangsa dan budaya yang nilainya belum 

mencapai KKM sebanyak 6 orang. Berdasarkan hasil observasi tersebut, 

maka diperlukan variasi penggunaan metode dalam proses belajar mengajar 

untuk meningkatkan sikap percaya diri dan prestasi belajar. Salah satu model 

pembelajaran Gallery walk dengan harapan merubah kondisi awal dan dapat 

melibatkan seluruh siswa dalam belajar dan sekaligus meningkatkan sikap 

percaya diri dan prestasi belajar dalam proses belajar mengajar seperti yang 

tergambar dalam skema berikut: 
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Kodisi Awal 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

Model pembelajaran yang bersifat Teacher Centered yaitu pembelajaran berpusat 

pada guru, siswa duduk diam dikursi, guru melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar dengan berpusat pada guru tanpa adanya model pembelajaran. 

Tindakan 

Penggunaan model pembelajaran Gallery Walk  materi keragaman suku bangsa 

dan budaya, yaitu dengan cara pembagian kelompok dan guru memasang papan 

gallery walk di papan tulis yang bergambar pulau sumatra, kalimantan dan jawa  

Siklus I 

Guru menggunakan model pembelajaran Gallery walk dalam pembelajaran yaitu 

dengan cara guru memasang papan galeri di papan yang terdiri dari pulau sumatra 

dan jawa, siswa kemudian melaksanakan tugas kelompok dan masing ragu-ragu 

untuk menempelkan gambar keragaman suku bangsa dan budaya di papan galeri. 

 

Kondisi Awal 

Model pembelajaran yang bersifat 

Teacher Centered 

Tindakan 

Penggunaan model 

pembelajaran gallery walk 

Kondisi Akhir 

Prestasi belajar dan percaya diri siswa 

meningkat pada mata pelajaran IPS 

Siklus I 

Guru menggunakan model 

pembelajaran gallery walk 

dalam pembelajaran 

Siklus II 

Guru menggunakan model 

pembelajaran gallery walk 

dalam  pembelajaran 
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Siklus II 

Guru menggunakan model pembelajaran Gallery walk dalam pembelajaran yaitu 

dengan cara memasan g papan galeri di papan terdiri dari pulau kalimantan, 

sumatra, jawa, papua, siswa kemudian melaksanakan kerja kelompok dan maju ke 

depan untuk memasang papan galeri. 

Kondisi Akhir 

Prestasi belajar dan percaya diri siswa meningkat pada mata pelajaran IPS 

dikarena siswa ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran, yaitu dengan kerjasama 

secara berkelompok yang masing-masing anggota berperan secara aktif, dan 

berani untuk maju kedepan kelas untuk memasang gambar papan kebudayaan 

pada papan galeri, prestasi belajar siswa meningkat pada mata pelajaran IPS. 

 

D. Hipotesis Tindakan 

      Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir di atas dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian yaitu: 

1. Melalui penerapan model pembelajaran gallery walk dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS materi keragaman suku 

bangsa dan budaya di kelas IV SD Negeri Jatisaba. 

2. Melalui penerapan model pembelajaran gallery walk dapat meningkatkan 

sikap percaya diri  siswa pada mata pelajaran IPS materi keragaman suku 

bangsa dan budaya di kelas IV SD Negeri Jatisaba. 
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