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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dalam melakukan pembelajaran, guru dituntut untuk memiliki seperangkat 

pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar. Sehubungan dengan tanggung 

jawab profesi yang berkenaan dengan tugas mengajar, guru dituntut untuk 

melakukan gagasan baru, penyempurnaan pelaksanaan pembelajaran, mencoba 

macam-macam jenis metode mengajar (Yusnandar & Saabighoot, 2013 hlm. 

89-90). Namun dalam kenyataannya di sekolah, khususnya di sekolah dasar 

masih kurangnya inovasi atau gagasan baru terkait metode yang digunakan saat 

mengajar. Metode yang digunakan masih bersifat konvensional, seperti metode 

ceramah, dimana metode ceramah tersebut membuat siswa kurang aktif dan 

kratif saat pembelajaran berlangsung, khususnya dalam pelajaran IPA. Karena 

itu, metode ceramah diyakini belum sepenuhnya dapat mengembangkan 

keterampilan dan potensi siswa, karena siswa hanya diam dan mendengarkan 

guru menjelaskan pelajaran. 

Pembelajaran dengan metode konvensional, seperti ceramah mengakibatkan 

aktivitas siswa di dalam kelas masih rendah. Siswa cenderung pasif dan 

seringkali merasa bosan dalam pembelajaran, karena siswa hanya duduk, 

mendengarkan dan mencatat, bahkan biasanya siswa mudah lupa tentang apa 

yang baru saja diajarkan (Rosalin, 2008 dalam http://journal.uny.ac.id.php/). 

Menurut Reber (dalam Syah 2010, hlm. 157) seorang siswa bisa melupakan 

pelajaran karena pelajaran yang disajikan kurang menyenangkan. Hal ini bisa 

mempengaruhi hasil belajar siswa, karena siswa lupa akan materi yang 

diajarkan guru, sebab pelajaran yang diberikan dianggap kurang 

menyenangkan.  
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Menurut Putra (2013) Proses pembelajaran yang dianggap kurang 

menyenangkan cenderung menggunakan satu belahan otak saja, yaitu otak 

sebelah kiri. Hal itu membuat otak tidak bekerja secara optimal, karena 

mengabaikan kinerja otak sebelah kanan. Siswa yang menggunakan otak 

sebelah kirinya saja cenderung mengekang potensi imajinasinya, sehingga 

siswa tidak bisa mengeluarkan ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang baru dan 

kreatif (hlm. 103). Hal tersebut yang membuat siswa bosan dan mudah lupa 

terhadap materi yang sudah diajarkan. 

Dengan demikian, dalam proses belajar mengajar, perlu digunakannya suatu 

metode pembelajaran yang memaksimalkan penggunaan otak kiri dan otak 

kanan, agar siswa bisa mengingat pelajaran secara aktif, kreatif dan dapat 

mengembangkan potensi diri yang dimilikinya. Karena sebuah proses 

pengalaman belajar mempengaruhi perubahan-perubahan fungsional secara 

capat pada pada ingatan anak (Thompson & Madigan, 2007, hlm. 301). 

Metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya ingat siswa adalah 

metode memory power. Metode memory power adalah metode yang digunakan 

untuk meningkatkan daya ingat dengan mengoptimalkan fungsi otak belahan 

kiri dan kanan secara seimbang (Harianti, 2010, hlm. 12). Karena menurut 

Bogen (dalam Musrofi, 2008, hlm. 92) yang paling penting adalah dapat 

memaksimalkan kinerja kedua belah otak, dan kedua belah otak tersebut dapat 

dimanfaatkan secara harmonis, sesuai dengan masing-masing fungsinya. 

Di dalam memory power terdapat teknik atau cara pembelajaran 

menyenangkan yang dapat digunakan siswa untuk meningkatkan daya 

ingatnya. Teknik yang digunakan dalam memory power bisa membuat siswa 

lebih aktif dan kreatif dalam mengembangkan keterampilan dan potensi 

imajinasinya. Salah satu teknik yang digunakan untuk meningkatkan daya ingat 

siswa adalah dengan Mnemonic yang di dalamnya terdapat teknik kata pasak 

dan kata kunci (Barlow, Reber dan Anderson, dalam Syah, 2010 hlm. 159). 

Dengan demikian metode memory power perlu digunakan oleh guru, karena 
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metode memory power dapat digunakan untuk meningkatkan daya ingat siswa, 

dengan mengoptimalkan kedua fungsi otak kanan dan kirinya.  

Dan dengan meningkatnya daya ingat siswa, diharapkan dapat mempengaruhi 

hasil belajarnya. 

Penelitian menggunakan metode memory power pernah dilakukan oleh 

Melati Puteri Pumori dengan judul “Pengaruh Penggunaan Metode Memory 

Power terhadap Hasil Belajar Siswa SD kelas IV pada Konsep Perubahan 

Penampakan Bumi dan Benda Langit”. Di dalam penelitiannya, dinyatakan 

bahwa metode memory power dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Oleh 

karena itu metode memory power perlu diujicobakan di SD Negeri Taman Baru 

II dengan konsep perubahan lingukungan dan pengaruhnya. 

Pemilihan materi perubahan lingkungan dan pengaruhnya tersebut 

berdasarkan kenyataan bahwa banyak sekali siswa yang kenyataannya sulit 

mengingat faktor apa saja yang menyebabkan perubahan lingkungan dan 

pengaruhnya terhadap daratan. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul 

“Pengaruh Pengunaan Metode Memory Power Pada Konsep Perubahan 

Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD 

Negeri Taman Baru II Kota Cilegon”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Metode ceramah masih banyak digunakan tanpa dilakukannya inovasi yang 

signifikan, sehingga hal tersebut membuat siswa mudah lupa akan apa yang 

baru dipelajarinya. Siswa mudah lupa karena pelajaran yang disajikan kurang 

menyenangkan. Hal ini bisa mempengaruhi hasil belajar siswa, karena siswa 

lupa akan materi yang diajarkan guru, sebab pelajaran yang diberikan dianggap 

kurang menyenangkan. Proses pembelajaran yang dianggap kurang 

menyenangkan, cenderung menggunakan satu belahan otak saja, yaitu otak 

sebelah kiri. Hal itu membuat otak tidak bekerja secara optimal, karena 

mengabaikan kinerja otak sebelah kanan. Siswa yang menggunakan otak 
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sebelah kirinya saja cenderung mengekang potensi imajinasinya, sehingga 

siswa tidak bisa mengeluarkan ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang baru dan 

kreatif, hal tersebut yang membuat siswa bosan dan mudah lupa terhadap 

materi yang sudah diajarkan. 

Dengan demikian, dalam proses belajar mengajar, perlu digunakannya 

metode memory power untuk meningkatkan daya ingat siswa dengan 

mengoptimalkan kinerja otak kiri dan kanan agar siswa bisa mengingat 

pelajaran secara aktif, kreatif dan dapat mengembangkan potensi diri yang 

dimilikinya, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi hasil belajarnya. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka secara umum rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: “bagaimana pengaruh pengunaan metode memory power 

pada konsep perubahan lingkungan dan pengaruhnya terhadap hasil belajar 

siswa kelas IV SD Negeri Taman Baru II Kota Cilegon?”  

Secara Khusus, masalah diatas dapat dijelaskan lebih diperinci melalui 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana aktivitas belajar siswa dengan menggunakan metode memory 

power?. 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan metode memory power terhadap hasil 

belajar siswa?. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Secara Umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pengunaan metode memory power pada konsep perubahan lingkungan dan 

pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Taman Baru II 

Kota Cilegon. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui bagaimana aktivitas belajar siswa dengan menggunakan metode 

memory power. 
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2. Mengetahui bagaimana pengaruh metode memory power terhadap hasil 

belajar siswa. 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat teoretis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah berupa 

masukan bagi pengembangan proses pembelajaran dengan menggunakan 

metode yang baru sekaligus berbeda dalam rangka mengoptimalkan kinerja 

otak untuk  meningkatkan daya ingat dan kreatifitas siswa dalam pembelajaran. 

Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

hasil belajar siswa, kususnya siswa SD kelas IV yang dapat dipengaruhi oleh 

suatu metode pembelajaran, yaitu metode memory power. 

Manfaat praktis yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai 

penggunaan metode memory power terhadap hasil belajar siswa sekolah 

dasar. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan guru sebagai salah satu 

metode pembelajaran yang baru dalam mengajar di Sekolah Dasar. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan motivasi kepada 

guru untuk terus berkreasi dan berinovasi didalam menyajikan suatu 

pembelajaran kepada siswa. 

 

2. Bagi Siswa 

a. Dengan mengunakan metode pembelajaran siswa diharapkan 

mendapatkan pengalaman belajar yang mampu merangsang potensi otak 

otak untuk menggali imajinasi yang dimiliki untuk meningkatkan daya 

ingatannya. 

b. Dengan menggunakan metode memory power siswa dapat berpikir 

dengan mengembangkan kreativitas imajinasinya secara bebas dalam 
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mengingat materi belajar dengan mengaitkan pada hal-hal yang 

dianggapnya menyenangkan. 

c. Dengan menggunakan metode memory power diharapkan siswa belajar 

dengan cara yang menyenangkan karena diselingi oleh permainan-

permainan asah otak. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

a. Dengan menggunakan metode memory power yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran, diharapkan penelitian selanjutnya 

dapat terisnpirasi dalam membuat inovasi desain pembelajaran yang 

inovatif. 

b. Memberikan informasi untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji 

tentang metode memory power terhadap hasil beajar siswa sekolah dasar.  

 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan dalam pokok-pokok bahasan masalah yang 

akan diteliti, pada bagian ini dijelaskan secara operasional beberapa masalah 

yang dianggap penting dan layak untuk dijelaskan, yaitu : 

1. Metode Memory Power 

Berdasarkan penjabaran pendapat dari Harianti (2010, hlm. 12) dapat 

disimpulkan bahwa metode memory power merupakan metode jitu dalam 

meningkatkan daya ingat dengan teknik mengoptimalkan fungsi otak 

belahan kiri dan kanan secara seimbang. Karena lebih baik untuk 

menggunakan dua belahan otak tersebut secara harmonis dan maksimal, 

agar hasil yang didapatkan jauh lebih baik dibandingkan dengan 

mengunakan satu belahan otak saja, seperti yang diungkapkan oleh Bogen. 

 

2. Hasil Belajar 

Berdasarkan penjabaran dari pengertian hasil belajar menurut Susanto 

(2013, hlm. 5), dapat diartikan bahwa hasil belajar adalah tingkat 
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keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pembelajaran yang 

dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil suatu tes. Dan secara 

sederhana yang dimaksud dengan hasil belajar siswa adalah kemampuan 

yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar yang dinyatakan 

dalam skor yang diperoleh dari hasil suatu tes. 

G.  Sistematika Penulisan 

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan sistematika penulisan yang 

diuraikan sebagai berikut: 

Bab I (Pendahuluan) mengemukakan tentang latar belakang penelitian, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

definisi operasional dan sistematika penulisan skripsi. Pada bab II (Tinjauan 

Pustaka) berisi mengenai kajian teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis 

penelitian. Di bab III (Metode Penelitian) mengemukakan tentang desain 

penelitian, lokasi, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, 

prosedur penelitian, serta teknik analisis data. Selanjutnya di bab IV (Temuan 

dan Pembahasan) bab ini mengemukakan tentang temuan penelitian dan 

pembahasan terhadap hasil temuan penelitian. Dan bab V (Simpulan dan 

Saran) berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang ditujukan bagi guru, 

dan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


