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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Sikap Percaya Diri 

1. Pengertian Sikap Percaya Diri 

Kunci keberhasilan seseorang terdiri dari berbagai hal, 

diantaranya adalah memiliki sikap percaya diri. Bagi para siswa baik 

siswa SD maupun siswa sekolah menengah, biasanya mereka 

mengungkapkan sikap percaya dirinya dengan berani memberikan 

pendapat maupun bertanya pada saat pembelajaran. Apabila siswa 

tersebut berani untuk mengemukakan pendapat, berarti siswa tersebut 

bukan hanya menunjukkan bahwa dirinya mempunyai sikap percaya diri 

saja melainkan menunjukkan bahwa siswa tersebut juga mempunyai 

prestasi belajar yang baik. 

Pengertian percaya diri menurut Mustari (2011:61-62) percaya 

diri adalah sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan 

tercapainya setiap keinginan dan harapannya. Percaya diri disertai niat 

akan membuat seseorang bertindak dan bersikap sesuai dengan yang 

ingin dicapai dan diharapkan. Sikap merupakan salah satu istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan perilaku seseorang dalam kehidupan 

sehari-hari. Lange dalam Susanto (2014: 10) menjelaskan bahwa sikap 

tidak hanya merupakan aspek mental semata, melainkan mencakup pula 

aspek respon fisik. Antara fisik dan mental haruslah memiliki 
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kekompakkan karena apabila hanya salah satunya saja maka sikap tidak 

terlihat secara jelas.  

Percaya diri bukanlah sesuatu bawaan sejak lahir, namun percaya 

diri dapat diperoleh dari pengalaman hidup. Desmita (2009: 206) 

menjelaskan tentang percaya diri (self - confidence) ialah ―kemampuan 

individu untuk dapat memahami dan meyakini seluruh potensinya agar 

dapat dipergunakan dalam menghadapi penyesuaian diri dengan 

lingkungan hidupnya‖. Penjelasan dari pernyataan di atas adalah suatu 

penilaian terhadap kemampuan diri sendiri untuk mengatur dan 

melaksanakan tindakan sesaui dengan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Sikap percaya diri meliputi penghayatan, anggapan, sikap dan perasaan-

perasaan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. 

Pemahaman terhadap diri juga sering disebut dengan konsep diri. 

Seifert dan Hoffnung dalam Desmita (2009 : 163) mendefinisikan 

tentang konsep diri sebagai ―suatu pemahaman mengenai diri atau ide 

tentang diri sendiri‖. Pemahaman yang dimaksud adalah mengetahui apa 

saja yang terdapat pada dirinya sendiri, atau dengan kata lain yaitu 

penilaian terhadap diri sendiri. Sikap percaya diri sebagai suatu perilaku 

yang dilakukan seseorang berdasarkan yang seseorang miliki sendiri 

yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seseorang terhadap 

dirinya sendiri. Penilaian terhadap diri sendiri bukan hanya yang bersifat 

positif saja melainkan dapat bersifat negatif, misalnya mengetahui 

kelemahannya. Apabila seseorang mengetahui kemampuan dan 

 Upaya Meningkatkan Sikap…, Aprilia Kurnia Rakhma, FKIP, UMP, 2017



10 

 

 

kelemahan yang dimilikinya, pasti seseorang tersebut akan mau 

menerima kritikan yang diberikan oleh orang lain, dapat mengakui 

keberhasilan yang diperoleh orang lain dan tidak membanggakan dirinya. 

Semakin baik sikap percaya diri seseorang maka semakin mudah 

seseorang mencapai keberhasilan. Apabila seseorang mempunyai sikap 

percaya diri maka dirinya akan mempunyai sikap optimis, berani 

mencoba hal-hal yang baru, berani sukses dan berani gagal, antusias, 

merasa dirinya berharga, berani menetapkan tujuan hidup serta bersikap 

dan berpikir positif. Sebaliknya, seseorang yang memiliki sikap percaya 

diri yang kurang baik maka akan sulit untuk berhasil yang 

mengakibatkan merasa dirinya bodoh, rendah diri, merasa dirinya tidak 

berguna dan pesimis. 

Dari uraian tentang percaya diri di atas, maka pengertian percaya 

diri yaitu sikap seseorang yang mempengaruhi aktivitas fisik dan mental 

dalam mencapai keinginan dan harapan dengan dapat menghadapi 

penyesuaian diri pada lingkungannya. Percaya diri merupakan sikap yang 

penting dimiliki oleh setiap orang karena dengan memiliki sikap percaya 

diri seseorang akan dapat meningkat prestasinya baik prestasi akademik 

maupun prestasi non akademik. 

2. Ciri-ciri Sikap Percaya Diri 

Sikap percaya diri memiliki karakteristik tersendiri. Mulyasa 

(2014): 147) mengatakan ciri-ciri individu yang mempunyai sikap 

percaya diri antara lain: 
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a. Pantang menyerah 

b. Berani mengemukakan pendapat 

c. Berani bertanya 

d. Mengutamakan usaha sendiri dari pada bantuan 

e. Berpenampilan tenang. 

 

Ciri-ciri di atas merupakan indikator yang digunakan sebagai 

panduan dalam menentukan sikap percaya diri siswa. Pantang menyerah 

merupakan usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh dalam 

mencapai suatu tujuan ataupun keinginan, misalnya siswa diberikan soal 

oleh guru, walaupun soal tersebut sulit namun siswa tetap berusaha untuk 

mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan sampai 

soal terselesaikan. Berani mengatakan pendapat merupakan suatu 

kegiatan siswa berani untuk mengemukakan usulan ataupun pendapat di 

dalam diskusi, baik di dalam diskusi kelompok maupun di dalam diskusi 

kelas.  

Berani bertanya merupakan salah satu ciri percaya diri, kegiatan 

siswa untuk menyakan hal atau materi yang dianggapnya belum terlalu 

dimengerti. Mengutamakan usaha sendiri dari pada bantuan merupakan 

kegiatan siswa mengerjakan sesuatu dalam pembelajaran secara individu, 

misalnya ketika siswa mengerjakan soal siswa akan mengerjakannya 

sendiri tanpa harus bertanya maupun mencontek jawaban siswa yang 

lain. 

Sikap percaya diri akan menghasilkan berbagai perasaan atau 

emosi dalam mengantisipasi suatu tindakan. Seseorang yang mempunyai 

sikap percaya diri yang baik cenderung bisa melawan tantangan hidup 

yang ada dihadapannya dalam bentuk apapun dengan cara yang baik. 
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3. Ciri-ciri Tidak Percaya Diri  

Manusia yang tidak memiliki sikap percaya diri, memiliki ciri-ciri 

tertentu. Ubaedy (2007: 13) mengatakan bahwa ciri-ciri individu yang 

tidak mempunyai sikap percaya diri yang proporsional, antara lain: 

a. Seseorang tidak mempunyai tujuan atau keinginan yang 

hendak dicapai. 

b. Seseorang tidak mempunyai keputusan yang matang untuk 

melakukan suatu tindakan. 

c. Seseorang mudah berputus asa ketika menghadapi kesulitan. 

d. Seseorang bermalas-malasan karena dirinya kurang 

mendapatkan motivasi untuk maju. 

e. Seseorang sering mengalami kegagalan dalam melakukan 

suatu kegiatan yang merupakan tanggung jawabnya. 

f. Seseorang merasa malu apabila bertemu maupun 

berkomunikasi dengan orang lain. 

g. Seseorang kurang mampu untuk berbicara di depan banyak 

orang. 

h. Seseorang memiliki suatu keinginan yang tidak realistis. 

i. Seseorang memiliki keinginan untuk selalu sempurna. 

j. Seseorang mempunyai perasaan yang sangat perasa. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, seseorang yang kurang memiliki 

sikap percaya diri, membuat seseorang mengabaikan kemampuannya dan 

tidak yakin. Rasa percaya diri mempengaruhi emosi seseorang dan punya 

potensi untuk memberi dampak yang serius. 

 

B. Prestasi Belajar 

1. Pengertian belajar 

Belajar merupakan kegiatan penting setiap orang, termasuk 

bagaimana seharusnya belajar. Belajar adalah proses orang memperoleh 

berbagai kecakapan, keterampilan dan sikap. Aunurrahman (2010: 38). 

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 
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memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan 

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan. Banyak faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar 

Aunurahman (2010: 177) menjelaskan sebagai berikut:  

a. Sikap terhadap belajar 

Sikap sesungguhnya berbeda dengan perbuatan, karena 

perbuatan merupakan implementasi atau wujud dari sikap. 

Sikap seseorang akan tercermin melalui tindakannya. 

b. Motivasi belajar 

Siswa yang memiliki motivasi belajar akan nampak melalui 

kesungguhan untuk terlibat di dalam proses belajar. Di dalam 

aktivitas belajar sendiri, motivasi individu dimanifestasikan 

dalam bentuk ketahanan atau ketekunan dalam belajar, 

kesungguhan dalam menyimak isi pelajaran, kesungguhan dan 

ketelatenan dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. 

c. Konsentrasi belajar 

Konsentrasi belajar merupakan salah satu aspek psikologis 

yang seringkali tidak begitu mudah untuk diketahui oleh orang 

lain selain diri individu yang sedang belajar 

d. Mengolah bahan belajar 

Dapat diartikan sebagai proses berpikir seseorang untuk 

mengolah informasi-informasi yang diterima sehingga menjadi 

bermakna. Dalam proses pembelajaran, makna yang dihasilkan 

dari proses pengolahan pesan merupakan hasil bentukan siswa 

sendiri yang bersumber dari apa yang mereka dengar, lihat, 

rasakan dan alami.  

e. Rasa percaya diri 

Rasa percaya diri merupakan salahsatu kondisi psikologis 

seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan 

mental dalam proses pembelajaran. Rasa percaya diri pada 

umumnya muncul ketika seseorang akan melakukan atau 

terlibat di dalam sesuatu aktivitas yang pikirannya terarah 

untuk mencapai sesuatu hasil yang diinginkannya. 

 

2. Pengertian Prestasi Belajar 

Setelah adanya proses belajar diharapkan ada suatu hasil yang 

dapat dicapai dengan maksimal yaitu berupa prestasi. Pengertian prestasi 

belajar menurut Mulyasa (2014: 189) Prestasi belajar adalah hasil yang 
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diperoleh seseorang setelah menempuh kegiatan belajar. Setiap kegiatan 

belajar yang dilakukan peserta didik akan menghasilkan prestasi belajar, 

berupa perubahan-perubahan perilaku. Belajar dilaksanakan untuk 

memenuhi kebutuhan sehingga seseorang akan mempelajari yang 

seharusnya dilakukan. Arifin (2013:12) menjelaskan bahwa istilah 

―prestasi belajar‖ (achievement) berbeda dengan hasil belajar (learning 

outcome). Prestasi belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek 

pengetahuan, sedangkan hasil belajar meliputi aspek pembentukan watak 

dari peserta didik. Berdasarkan uraian tersebut, maka prestasi belajar 

merupakan suatu hasil yang diperoleh seseorang dalam memperoleh 

ilmu. Prestasi belajar dapat digunakan sebagai umpan balik bagi guru 

dalam mengajar dan penting bagi individu dengan memperoleh 

pengalaman, karena dengan adanya prestasi belajar setiap individu dapat 

meraih kesuksesan yang diinginkan dalam hal apapun. 

3. Fungsi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar yang dihasilkan setelah adanya kegiatan belajar 

juag memiliki fungsi. Menurut Arifin (2012: 12-13) menerangkan bahwa 

prestasi belajar semakin terasa penting untuk dibahas, karena mempunyai 

beberapa fungsi utama antara lain: 

a. Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik. 

b. Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

Para ahli psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai 

―tendensi keingintahuan (couriosity) dan merupakan 

kebutuhan umum manusia‖. 

c. Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan. Asumsinya adalah prestasi belajar dapat 
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dijadikan pendorong bagi peserta didik dalam meningkatkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berperan sebagai umpan 

balik (feeddback) dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

d. Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa 

prestasi 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 peserta didik di massyarakat. 

e. Prestasi belajar dapat dijadikan indikator kecerdasan peserta 

didik. Dalam proses pembelajaran, peserta didik menjadi 

fokus utama yang harus diperhatikan, karena peserta didiklah 

yang diharapkan dapat menyerap seluruh materi pelajaran. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka fungsi prestasi belajar dapat 

diartikan sebagai umpan balik bagi guru dalam melaksanakan proses 

belajar mengajar sehingga dapat menentukan apakah perlu mengadakan 

diagnosis, bimbingan atau penempatan anak didik.  

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Prestasi belajar tidak terlepas dari beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Ahmadi dan Supriono (2013: 138) dalam buku 

Psikologi Belajar mengemukakan, prestasi belajar yang dicapai 

seseorang merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang 

mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor internal) maupun dari luar 

diri (faktor eksternal) individu. Pengenalan terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar penting sekali artinya dalam rangka 

membantu siswa dalam mencapai prestasi belajar yang sebaik-baiknya. 

Menurut Ahmadi dan Supriono (2013: 138) ada beberapa faktor yaitu 

sebagai berikut:  
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a. Faktor internal yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu: 

1) Faktor jasmaniah (fisiologi) baik bersifat bawaan maupun 

yang diperoleh, yang termasuk faktor ini misalnya 

penglihatan, pendengaran, struktur tubuh, dan sebagainya. 

2) Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh terdiri atas: 

a) Faktor intelektif yang meliputi: 

(a) Faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat. 

(b) Faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah 

dimiliki. 

b) Faktor non-intelektif, yaitu unsur-unur kepribadian 

tertentu seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, 

motivasi, emosi, penyesuaian diri. 

3) Faktor kematangan fisik maupun psikis. 

b. Faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu: 

a) Lingkungan keluarga 

b) Lingkungan sekolah 

c) Lingkungan masyarakat 

Lingkungan kelompok 

1) Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, 

teknologi, kesenian. 

2) Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas 

belajar, iklim. 

3) Faktor lingkungan spiritual atau keamanan. 

 

Dari uraian di atas, maka faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar yaitu ada pada dalam diri seseorang, bagaimana kondisi 

lingkungan sekitarnya dan sejauhmana kemampuan yang dimiliki 

seseorang. 

 

C. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Istilah Ilmu Pengetahuan Sosial di Indonesia mulai dikenal sejak 

tahun 1970-an sebagai hasil kesepakatan komunikasi akademik dan 
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secara formal mulai digunakan dalam sistem pendidikan nasional pada 

kurikulum 1975. Dalam dokumen kurikulum tersebut IPS merupakan 

salah satu nama mata pelajaran yang diberikan dalam jenjang pendidikan 

dasar dan menengah (Sapriya, 2008: 5). Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-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 (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, 

hukum, dan budaya). IPS atau studi sosial merupakan bagian dari 

kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu 

sosial: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, filsafat, 

dan psikologi soaial. Trianto (2011:171).  

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat dijelaskan 

bahwa Ilmu Pengetahuan Soaial (IPS) adalah ilmu yang mempelajari 

tentang kehidupan sosial manusia yang berguna untuk mengembangkan 

konsep pemikiran yang berdasarkan realita kondisi sosial yang ada di 

lingkungan siswa. Penerapan dengan memberikan pendidikan IPS 

diharapkan dapat melahirkan warga negara yang baik. 

2. Tujuan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

Tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa sekolah dasar 

harus disesuaikan dengan taraf perkembangannya. Demikian pula dalam 

kaitannya dengan KTSP, pemerintah telah memberikan arah yang jelas 

pada tujuan dan ruang lingkup pembelajaran IPS menurut Susanto (2015: 
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149) menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran IPS di Sekolah Dasar, 

yaitu:  

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, daan 

keterampilan dalam kehidupan sosial. 

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial 

dan kemanusiaan. 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan 

berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat 

lokal, nasional dan global. 

 

3. Materi IPS SD 

Materi IPS SD yang dijadikan obyek penelitian difokuskan pada 

materi Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan. Materi Pokok ini 

meliputi: 

a. Peristiwa pertempuran saat perjuangan mempertahankan 

Kemerdekaan Indonesia. 

b. Perundingan-perundingan dalam berbagai peristiwa perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Standar kompetensi dan Kompetensi dasar mata pelajaran IPS kelas 

V semester 2 adalah sebagai berikut: 

Standar Kompetens : Menghargai peranan tokoh pejuang dan 

masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

Kompetensi Dasar : 2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia 
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D. Pembelajaran Kooperatif 

Pengertian Pembelajaran kooperatif pada dasarnya pembelajaran 

kooperatif mengandung pengertian sebagai suatu sikap atau pelaku bersama 

dalam bekerja atau perilaku diantara sesama dalam struktur kerja sama yang 

teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih, keberhasilan 

kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu 

sendiri. Solihatin (2008: 4). Sedangkan menurut Isjoni (2011: 15) 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana sistem 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 

orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah 

dalam belajar.  

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang 

saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang 

berpusat pada siswa (student oriented), terutama untuk mengatasi 

permasalahan yang ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa, yang tidak 

dapat bekerja sama dengan orang lain, siswa yang agresif dan tidak peduli 

pada yang lain. Pembelajaran kooperatif ini bukan bermaksud untuk 

menggantikan pendekatan kompetitif  (persaingan). Nuansa kompetitif dalam 

kelas akan sangat baik bila diterapkan secara sehat. Pendekatan kooperatif ini 

adalah sebagai alternatif pilihan dalam mengisi kelemahan kompetisi, yakni 

hanya sebagian siswa saja yang akan bertambah pintar, sementara yang 

lainnya semakin tenggelam dalam ketidaktahuannya. Dengan melaksanakan 

model pembelajaran kooperatif, siswa dapat memungkinkan dapat meraih 
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keberhasilan dalam belajar, disamping itu juga bisa melatih siswa untuk 

memiliki keterampilan, baik keterampilan berpikir (thinking skill) maupun 

keterampilan sosial (social skill). 

Tujuan utama dalam penerapan model belajar mengajar pembelajaran 

kooperatif adalah agar peserta didik dapat belajar secara berkelompok 

bersama teman-temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan 

memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan 

gagasannya dengan menyampaikan pendapat secara berkelompok. Model 

pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan pengetahuan, 

kemampuan, dan keterampilan secara penuh dalam suasana belajar yang 

terbuka dan demokratis. Siswa bukan lagi sebagai objek pembelajaran, namun 

bisa juga berperan sebagai tutor bagi teman sebayanya. 

 

E. Pendekatan Pembelajaran Kooperatif tipe Inside Outside Circle 

Pembelajaran Kooperatif tipe Inside Outsid Circle atau lingkaran kecil 

lingkaran besar oleh Spencer Kagan. Kagan dalam Crandall dan Miller (2011) 

menerangkan tentang Inside Outside Circle sebagai berikut: 

Inside/Ourside Circle is an activit that involves all students in 

the class. Inside/Outside Circles are particulary useful for: 

differentiation, kinesthetic learnes, conversation practice, and 

community-building in the classroom. This activity can be a great 

warm up as well as a useful way to change things up and get students 

moving during a long class. 

 

Inside Outside Circle merupakan kegiatan yang melibatkan semua 

siswa di kelas. Model kooperaif ini sangat berguna untuk diferensiasi, pelajar 

kinestetik, praktek kecakapan dan pembangunan komunitas di dalam kelas. 
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Diferensiasi atau pembedaan dalam pembelajaran kooperatif ini individu 

mendapatkan tanggung jawab masing-masing namun harus tetap bekerja 

sama di suatu kelompok yang heterogen. Seluruh siswa bergotog-royong 

untuk memberikan hasil yang maksimal sehingga siswa lainnya dapat 

menerima dengan maksimal pula. Kegiatan saling bekerja sama inilah yang 

akan membangun pembelajaran yang interaktif, sehingga dapat mengaktifkan 

seluruh siswa dan tercipta pembelajaran yang lebih hangat. 

Lie (2008: 65) menyebutkan model kooperatif dengan tipe ini menurut 

Kagan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar saling 

berbagi informasi pada saat yang bersamaan. Seluruh siswa bergotong-royong 

untuk memberikan informasinya keadaan seluruh temannya di kelompok lain. 

Langkah model kooperatif tipe Inside Outside Circle menurut Lie 

(2008: 65-66) yaitu sebagai berikut: 

Lingkaran Individu 

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

berdiri membentuk lingkaran 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. 

3. Dua siswa yang berpasangan dari lingkaran kecil dan lingkaran 

besar berbagi informasi. 

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 pasangan yang baru untuk berbagi. 

5. Sekarang giliran siswa yang berada di lingkaran besar membagikan 

informasi. Demikian seterusnya. 

 

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.  
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Berdasarkan uraian di atas, maka pembelajaran Inside Outside 

Circle memiliki struktur yang jelas, siswa juga dapat bekerja dengan 

sesama siswa dengan suasana gotong-royong dan mempunyai banyak 

kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi. Model pembelajaran Inside Outside Circle dalam 

pembelajaran mampu meningkatkan hasil belajar siswa dengan didukung 

sikap siswa yang setuju pada penggunaan model pembelajaran Inside 

Outside Circle. 

 

F. Media Pembelajaran  

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses 

belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau 

ketrampilan pebelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses 

belajar. Media pembelajaran menurut Anitah (2009: 2) Media 

pembelajaran adalah setiap orang, bahan, alat, atau peristiwa yang dapat 

menciptakan kondisi yang memungkinkan pembelajar menerima 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan menurut Arsyad 

(2005: 3) Media pembelajaran adalah proses belajar mengajar cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk 

menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual atau 

verbal. Dengan pengertian itu, guru atau dosen, buku ajar, lingkungan 

adalah media pembelajaran. Setiap media merupakan sarana untuk 
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menuju ke suatu tujuan. Di dalamnya terkandung informasi yang dapat 

dikomunikasikan kepada orang lain. 

2. Jenis Media 

Ada beberapa jenis-jenis media pembelajaran. Jenis media 

menurut Anitah (2009: 7) yaitu sebagai berikut:  

a. Media Visual 

Media visual disebut juga media pandang, karena seseorang 

dapat menghayati media tersebut melalui penglihatannya. 

b. Media Audio 

Media Audio merupakan suatu media untuk menyampaikan 

pesan dari pengirim ke penerima pesan melalui indera 

pendengaran. 

c. Media Audio Visual 

Media Audio Visual merupakan media yang tidak hanya dapat 

dilihat, tetapi media ini juga dapat didengar. 

d. Media Gambar 

Arsyad (2007: 91) Media berbasis visual (image atau 

perumpamaan) memegang peran yang sangat penting dam 

proses belajar, media visual dapat memperlancarpemahaman 

(misalnya melalui elaborasi stuktur dan organisasi) dan 

memperkuat ingatan.  

 

Bentuk visual bisa berupa (a) gambar epresentasi seperti gambar, 

lukisan, foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya sesuatu benda; 

(b) diagram yang melukiskan hubungan-hubungan konsep, organisasi, 

dan struktur isi materi; (c) peta yang menunjukkan hubungan-hubungan 

ruang antara unur-unsur dalam isi materi; (d) grafik seperti tabel, grafik, 

dan chart (bagan) yang menyajikan gambaran / kecenderungan data atau 

antarhubungan seperangkat gambar atau angka-angka. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan media kartu gambar, 

yaitu media berbasis visual. Pada kartu gambar tersebut terdapat 

beberapa petunjuk sesuai gambar pada kartu tersebut. 
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G. Penelitian yang Relevan 

Mengacu dari jurnal yang ditulis oleh Yuyun Dwi Haryanti yang 

berjudul ‖Peningkatan Hasil Belajar Dengan Menggunakan Model 

Cooperative Learning Type Inside-Outside Circle‖. Penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa untuk mendapatkan gambaran penerapan metode Inside 

Outside Circle dalam meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V SD N 

Karangjambe berlangsung III siklus. Pada siklus pertama hanya 13 siswa dari 

25 siswa (52%) siswa yang mencapai KKM. Siklus kedua meningkat menjadi 

16 siswa (64%) siswa yang mencapai KKM. Siklus ketiga siswa yang 

mencapai KKM mencapai 23 siswa (92%). Pada siklus pertama aspek 

tanggungjawab 11 siswa. Pada siklus kedua dengan kriteria baik pada aspek 

kerjasama 17 siswa, aspek kedisiplinan 15 siswa, dan aspek tanggungjawab 

14 siswa. Pada siklus ketiga dengan kriteria baik pada aspek kerjasama 24 

siswa, aspek kedisiplinan 23 siswa, dan aspek tanggungjawab 22 siswa. 

Aspek afektif dilakukan dengan menggunakan lembar observasi. Observasi 

dilakukan dalam kegiatan diskusi kelompok baik dari segi kerjasama, 

kedisiplinan dan tanggungjawab siswa. Penilaian pada aspek psikomotorik 

meliputi kesesuaian kartu tanya dengan materi, kesesuaian pertanyaan dengan 

jawaban, serta kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas. Dapat dilihat 

bahwa pada siklus pertama aspek, kesesuaian kartu tanya dengan materi 

hanya 12 siswa, kesesuaian pertanyaan dengan jawaban 15 siswa, dan 

kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas 17 siswa. Siklus kedua pada 

aspek kesesuaian kartu tanya dengan materi hanya 18 siswa, kesesuaian 
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pertanyaan dengan jawaban 19 siswa, dan kemandirian siswa dalam 

mengerjakan tugas 23 siswa. Siklus ketiga pada aspek kesesuaian kartu tanya 

dengan materi hanya 23 siswa, kesesuaian pertanyaan dengan jawaban 21 

siswa, dan kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas 24 siswa.  

Jurnal yang ditulis oleh Kd Megawati, I Nym Murda2, dan Pt Nanci 

Riastini yang berjudul ―Peningkatan Pemahaman Konsep Sumpah Pemuda 

Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Inside Outside Circle‖. 

Menjelaskan dalam penelitian terdiri dari dari perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi sebanyak dua siklus. Berdasarkan hasil nilai tes 

pemahaman konsep Sumpah Pemuda siswa pada siklus I, siswa kelas V SD 

Negeri Nguter 01 Sukoharjo yang telah mencapai nilai KKM yaitu 22 siswa 

atau 70,97% dari 31 siswa, sedangnkan 9 atau 29,03% dari 31 siswa belum 

mencapai nilai 70 (KKM). Pada siklus I, nilai terendah yaitu 45, nilai 

tertinggi 95 dan rata-rata 73,23. Karena belum tercapainya indikator kinerja 

yaitu 80% sehingga penelitian dilanjutkan pada siklus II. Pada siklus II nilai 

pemahaman konsep Sumpah Pemuda siswa juga mengalami peningkatan. 

Hasil nilai tes pemahaman konsep Sumpah Pemuda siswa pada siklus II, 

siswa kelas V SD Negeri Nguter 01 Sukoharjo yang telah mencapai nilai 

KKM yaitu 27 siswa atau 87,10% dari 31 siswa, sedangkan 4 atau 12,9% dari 

31 siswa belum mencapai nilai 70 (KKM). Pada siklus II, nilai terendah yaitu 

55, nilai tertinggi 95 dan rata-rata 77,9. Dengan ketuntasan klasikal siklus II 

sebesar 87,10%, indikator kinerja yaitu 80% siswa mencapai atau melampui 

nilai KKM 70 pada siklus II telah tercapai. Nilai rata-rata pada kondisi awal 
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sebesar 52,26 dan pada siklus I meningkat menjadi 73,23. Ini berarti nilai 

rata-rata kelas meningkat sebesar 20,97. Persentase ketuntasan klasikal pada 

kondisi awal adalah 25,5% (8 dari 31 siswa mencapai KKM) dan pada siklus 

I meningkat menjadi 70,97% (22 dari 31 siswa mencapai KKM). Persentase 

ketuntasan klasikal meningkat sebesar 45,47% atau 14 siswa. Peningkatan 

tersebut menunjukkan bahwa pemahaman konsep Sumpah Pemuda siswa 

kelas V SD Negeri Negeri Nguter 01, Sukoharjo Tahun Ajaran. 

Jurnal yang berjudul ―The Effects on StudentsJ Cognitive Achievement 

When Using the Cooperative Learning Method in Earth Science Classrooms‖ 

yang ditulis oleh Chun-Yen Chang and Song-Ling Mao. Penelitian tersebut 

mengggunakan posttest An analysis of covariance (ANCOVA) pada nilai 

posttest dengan skor pretest sebagai untuk diaplikasikan pada data prestasi. 

ANCOVA selanjutnya dilakukan di tingkat pengetahuan, pemahaman, dan 

penerapan langkah-langkah posttest untuk menentukan kemungkinan 

perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok yang menghasilkan nilai-

nilai yang tidak signifikan untuk variabel. Data kemudian dikenakan tingkat 

signifikansi 0,05.Hasil analisis data pada tes prestasi ANCOVA dilakukan 

pada skor posttest mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan secara statistik yang ditemukan berkaitan dengan prestasi siswa 

ilmu bumi secara keseluruhan, F (l, 17) = 0,13, p >. 05. Tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara subjek yang menggunakan strategi pembelajaran 

kooperatif dan individu pada skor pengetahuan tingkat, F (l, 17) = 0,12, p> 

0,05, atau skor pemahaman tingkat, F (l, 17 ) = 0:34, p> 0,05. Namun, 
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eksperimen (pembelajaran kooperatif) kelompok memiliki skor prestasi 

signifikan lebih tinggi pada penerapan item tes daripada penggunaan metode 

pembelajaran yang mereka yang lakukan dengan pendekatan yang lebih 

tradisional, F (l, 17) = 4.63, p <0,05. Persamaan dengan skripsi tersebut 

terletak pada penggunaan metode kooperatifnya, yaitu metode pembelajaran 

Inside Outside Circle. Adapun perbedaannya terdapat pada variabel yang 

berbeda. Penelitian ini mengacu pada peningkatan sikap dan hasil belajar, 

sedangkan penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada peningkatan 

pemahaman konsep dan prestasi belajar. 

 

H. Kerangka Pikir 

Berdasarkan kajian teori di atas maka dapat dibuat kerangka berfikir 

sebagai berikut: Pada kondisi awal sebelum menggunakan pendekatan 

kooperatif tipe Inside Outside Circle pembelajaran IPS di SD kelas V  kurang 

percaya diri dan prestasi belajar IPS masih tergolong rendah. Percaya diri dan 

prestasi belajar muncul dari dalam diri masing-masing individu untuk 

menguasai materi atau kompetensi yang diinginkannya untuk mengatasi 

masalah yang dihadapinya. Adanya keinginan untuk belajar akan membuat 

kemajuan pada dirinya sendiri yang didorong oleh rasa percaya diri untuk 

memperoleh prestasi belajar dengan mempunyai rasa percaya diri maka akan 

mampu untuk mengemukakan pendapat dan bertanya tentang yang belum 

dipahaminya dan tanpa disadari akan melatih untuk berbicara di depan umum. 
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 Percaya diri akan membuat lebih yakin terhadap yang dikerjakannya 

dalam setiap kegiatan. Pembelaajaran IPS harusnya menarik dan tidak 

membosankan sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh 

siswa, dan diperlukan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

sehingga pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru tetapi lebih diikutkan 

untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

Dengan pembelajaran menggunakan pendekatan kooperatif tipe Inside 

Outside Circle maka akan memberikan kesempatan untuk melatih percaya 

diri seperti, bertanya, berdiskusi dan berbicara di muka umum. Selain itu, 

dengan menggunakan media gambar suasana pembelajaran akan lebih 

menarik dan menyenangkan. Adapun skema kerangka pikir yang dapat 

peneliti gambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 
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I. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teoritis dari kerangka berfikir di atas, maka dalam 

penelitian tindakan ini diajukan hipotesis tindakan sebagai berikut: 

1. Melalui strategi Inside Outside Circle dapat meningkatkan sikap percaya 

diri siswa pada materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan di 

kelas V SDN 1 Cilongok? 

2. Melalui strategi Inside Outside Circle dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan di 

Kelas V SDN 1 Cilongok? 
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