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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan 

untuk menjamin kemajuan suatu bangsa. Melalui sebuah pendidikan kemajuan 

suatu bangsa yang diharapkan dapat direalisasikan. Dalam prosesnya, pendidikan 

dapat dilakukan di sekolah formal, walaupun pada kenyatannya belajar dapat 

dilakukan dimana saja. Suyono dan Hariyanto (2013, hlm. 9) mengatakan “belajar 

merupakan sebuah aktivitas atau proses untuk mendapatkan pengetahuan, 

mengingkatkan keterampilan, memperbaiki tingkah laku, sikap, dan memantapkan 

kepribadian”. 

Pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu sarana untuk meningkatkan 

kecerdasan dan keterampilan seseorang, maka kualitas sumber daya manusia 

tergantung dari kualitas pendidikan. Proses pendidikan dapat meningkatkan 

kemampuan pribadi, daya pikir serta tingkah laku yang lebih baik.  

Masalah dalam dunia pendidikan adalah suatu masalah yang tak akan 

pernah berakhir, dimulai dari manusia ada dan berkembang di dunia ini sampai 

pada akhir zaman nanti. Sanjaya (2008, hlm. 1) mengemukakan bahwa “salah satu 

masalah yang saat ini tengah dihadapi dalam dunia pendidikan yaitu lemahnya 

proses pembelajaran, anak kurang diberi dorongan untuk mengembangkan 

kemampuan untuk berpikir”. Dilihat dari pernyataan tersebut hal ini 

dikhawatirkan dapat mempengaruhi pemahaman serta keterampilan siswa dalam 

proses pembelajaran yang nantinya dapat berdampak pada hasil belajar siswa.  

Begitu pentingnya peran pendidikan dalam kehidupan sehingga apabila 

tidak dilakukan dengan optimal, maka akan memberikan dampak buruk yang 

sangat besar bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu tujuan pendidikan sendiri 

adalah mengembangkan potensi siswa menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. Tujuan ini sudah direalisasikan dengan melakukan 

berbagai cara, salah satunya dengan pembelajaran IPS yang dimuat dalam 
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kurikulum pendidikan nasional dan telah dijalankan dalam segala jenjang 

pendidikan.  

Mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang di dalamnya berisi 

peristiwa-peristiwa di masa lalu, sehingga dalam proses pembelajarannya guru 

seringkali terjebak dalam menggunakan metode yang digunakan, sehingga 

seringkali lebih mengarah kepada metode ceramah atau dongeng. Mata pelajaran 

IPS juga seringkali menjadi mata pelajaran yang banyak dikeluhkan, karena dalam 

proses pembelajarannya metode yang digunakan seringkali ceramah dan dongeng 

saja tanpa ditulis kembali, sehingga siswa setelah mendapatkan materi dengan 

dongeng tersebut siswa sulit untuk mengingat kembali karena tidak ada tulisan 

atau rekaman tentang materi yang dipaparkan. Ada dua hal yang biasanya 

dikeluhkan dalam mata pelajaran IPS, yaitu mata pelajaran itu sendiri dan pada 

metode pengajarannya. 

Buruknya kualitas pendidikan terutama pada mata pelajaran IPS dapat 

terlihat dari yang dikemukakan oleh Alma (2013, hlm 20) “ Nilai ebtanas minimal 

mata pelajaran IPS Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah relatif masih rendah 

dan tidak mengalami peningkatan yang berarti”. Hal tersebut bisa jadi disebabkan 

karena strategi dan tujuan pengajaran yang kurang jelas, dan proses pengajarannya 

seringkali membosankan sehingga membuat siswa jenuh. Selain hal tersebut 

adalah terkadang daya ingat peserta didik kurang baik, sehingga materi yang 

sudah disampaikan dikelas, akan terlupa begitu keluar dari kelas. 

Idealnya sebuah sistem pendidikan saat ini yaitu tidak hanya menekankan 

pada aspek verbal saja, sebab dalam dunia pendidikan, segalanya harus dilakukan 

lebih sistematis, terukur dan lebih jelas, sehingga dalam proses penyampaian 

informasinya tidak hanya melalui ceramah saja, namun dengan tulisan. Pada saat 

ini guru perlu menemukan cara terbaik untuk menyampaikan berbagai konsep IPS 

di kelas, sehingga siswa dapat memahami informasi yang didapatnya dan mampu 

diingat selalu serta dapat digunakannya. Guru juga diharuskan memiliki 

kreativitas yang tinggi untuk menciptakan proses pembelajaan yang sesuai.  

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana, maka dalam suatu 

pendidikan, untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai memerlukan suatu 
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perencanaan yang baik pula, baik persiapan pembelajaran yang terencana maupun 

pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang ingin dicapai. 

Rohani (2010, hlm 37) mengatakan “belajar adalah pengalaman-

pengalaman yang pada dasarnya sangat luas yakni seluas kehidupan yang 

mencakup segala sesuatu yang dapat dialami, yang dapat menimbulkan peristiwa 

belajar”. 

Pada kenyatannya saat ini di lapangan masih terdapat peserta didik yang 

banyak belum tuntas belajarnya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil observasi 

pendahuluan di SDN Kademangan 2 Tangerang Selatan yang dilakukan pada  

yang dilakukan pada hari Senin 8 Februari 2016  diperoleh informasi melalui 

wawancara dengan guru mata pelajaran IPS (Ibu Zumaroh) bahwa di SDN 

Kademangan 2, masih banyak peserta didik yang hasil belajar dalam mata 

pelajaran IPS masih tergolong rendah dan banyak yang masih di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 65. Kesulitan yang dialami oleh guru 

biasanya karena mata pelajaran berisikan peristiwa masa lalu, sehingga pada saat 

mengajar guru seringkali terjebak menggunakan metode pembelajaran  yang 

digunakan mengarah kepada metode ceramah atau bercerita saja, sehingga peserta 

didik sering jenuh dan mudah lupa dengan apa yang sudah diajarkan di dalam 

kelas. 

Dari hasil observasi pendahuluan di atas dapat dilihat permasalahan yang 

dihadapi yaitu kurang inisiatifnya guru untuk menggunakan beberapa metode 

pengajaran. Selain disekolah SDN Kademangan 2 Tangerang Selatan, diluar sana 

masih banyak juga terdapat beberapa masalah yang sering dijumpai, yaitu 

ketidaktahuan para pendidik terhadap kenyataan bahwa peserta didik memiliki 

tingkatan kemampuan dalam belajar yang berbeda, ada peserta didik yang dapat 

belajar dengan cepat dan ada yang tidak, sehingga menyebabkan para pendidik 

cenderung mengajar menggunakan cara yang sama kepada setiap siswa. 

Akibatnya, beberapa peserta didik merasa tertekan, dan bahkan dapat tidak 

menyukai sekolah dan belajar. 

Berdasarkan hasil temuan bahwa peneliti menemukan pembelajaran IPS 

yang selama ini belum mengalami banyak perkembangan dari tahun ketahun 
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diakibatkan beberapa faktor.Terdapat dua hal yang membuat mata pelajaran IPS 

tidak diminati, yaitu pada materi dan metode pengajarannya. Pelajaran IPS 

seringkali diajarkan hanya dalam rangkaian angka, tempat kejadian, nama tokoh, 

tidak mengherankan mata pelajaran IPS seringkali dianggap membosankan. 

Penggunaan metode mengajar juga seringkali mendatangkan kejenuhan pada 

siswa karena metode yang digunakan hanya metode ceramah dan metode diskusi 

saja. 

Dari beberapa masalah yang sudah dijelaskan tersebut maka perlu adanya 

suatu cara untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Syah (1995, 

hlm. 174) mengatakan bahwa: 

Sebelum menetapkan pemecahan masalah kesulitan belajar siswa, maka 

perlu dilakukan suatu upaya mengenali gejala dengan cermat terlebih 

dahulu terhadap fenomena yang menunjukan kemungkinan adanya 

kesulitan belajar yang melanda siswa tersebut, upaya seperti ini yang 

disebut dengan diagnosis yang bertujuan untuk menetapkan “jenis 

penyakit” yaitu jenis kesulitan belajar siswa. 

Belajar merupakan salah satu upaya yang dilakukan seorang individu 

untuk memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalamnnya sendiri 

dalam interaksinya dengan lingkungan. Menurut Mulyono (2012, hlm. 19) 

“belajar adalah suatu proses dari seorang individu yang merusaha mencapai tujuan 

belajarnya atau dapat disebut hasil belajar, yaitu suatu perubahan tingkah laku 

yang relative menetap”. 

Dalam proses pembelajaran sendiri seringkali terdapat hambatan atau 

kesulitan belajar yang disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya faktor 

kemampuan berpikir yang rendah, atau selain faktor berpikir misalnya IQ yang 

tinggi namun belum tentu menjamin proses belajarnya berhasil. Syah,  (1995, 

hlm. 173) mengatakan bahwa: 

Fenomena kesulitan belajar seorang siswa biasanya begitu jelas terlihat 

dari menurunnya kinerja prestasi belajar pada siswa atau anak didik. 

Namun, kesulitan belajar juga dapat dibuktikan dengan adanya kelainan 

perilaku terhadap siswa (misbihavior) seperti kesukaan berteriak-teriak di 

di dalam kelas, berkelahi, sering membolos, atau tidak mengikuti pelajaran 

ketika jam pembelajaran dimulai. 
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Dalam proses pembelajaran mengingat merupakan hal yang sangat 

penting. Dengan memori individu dapat menyimpan suatu informasi yang telah ia 

terima sepanjang waktu, yang artinya dengan adanya memori maka setiap 

individu belajar dari pengalaman-pengalaman yang terdahulu kemudian 

dihubungkan dengan pengalaman barunya. Tanpa adanya memori, individu akan 

sangat tidak mungkin untuk dapat merefleksikan dirinya. Begitu besarnya peranan 

memori dalam kehidupan manusia, tidak heran apabila begitu banyak ahli 

psikologi yang menempatkan memori sebagai aspek yang sangat penting dalam 

proses kognitif. Mengingat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan 

sehari-hari, sebagai manusia kita tidak dapat terlepas dari proses mengingat, 

mengingat sendiri memiliki indikator yang dapat diukur. Menurut Anderson, L.W 

& Krathwohl, D.R tahun 2011 dimensi proses mengingat terdapat dua yaitu: 

Mengenali (recognizing) dan mengingat (recall). 

Untuk dapat Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu 

proses pembelajaran atau kesulitan belajar siswa dalam pelajaran IPS agar siswa 

lebih mudah mengingat adalah dengan menerapkan metode mnemonik. Menurut 

Sousa (2012, hlm. 161) “Mnemonik adalah suatu metode yang digunakan untuk 

mempermudah dalam menghafal informasi , pola, atau peraturan yang tidak 

berkaitan”. Dengan demikian mnemonik adalah salah satu metode yang dapat 

membantu mengingat suatu informasi agar dapat dengan mudah mengingat 

informasi yang baru. Higbee (2003, hlm. 41) mengatakan “kemampuan untuk 

mengingat sesungguhnya tergantung pada metode yang digunakan, serta 

bagaimana latihan yang dilakukan dengan metode-metode tersebut”. Oleh karena 

itu untuk dapat memiliki ingatan yang baik maka diperlukan suatu latihan dengan 

menggunakan cara yang benar. 

Metode mnemonik merupakan metode yang cukup mudah untuk 

diaplikasikan, bahkan karena metodenya yang menantang maka membuat siswa 

lebih tertantang untuk belajar dan metode mnemonik yang mengikuti cara kerja 

otak memungkinkan akan dapat meghasilkan hasil yang baik  pada mata 

pelajaran IPS. 
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Daya ingat memiliki peranan yang sangat penting bagi siswa dalam proses 

pembelajaran karena sebagian besar pelajaran di sekolah berkaitan erat dengan 

mengingat. “Daya ingat seseorang tidak hanya kemampuan untuk menyimpan 

apa yang telah dialami tetapi kemampuan untuk menerima, menyimpan, dan 

menimbulkan kembali apa yang dialami” Ajustkoto (2012, hlm 22). Daya ingat 

bukan hanya untuk mengingat kembali apa yang sudah terjadi di masa 

sebelumnya, akan tetapi daya ingat berperan penting dalam proses belajar 

mengajar. Apabila seorang siswa tidak dapat mengingat sesuatu yang sudah dia 

pelajari maka dia tidak akan dapat menyelesaikan tugas dalam pelajaran tersebut. 

Dari penjelasan yang telah dikemukakan maka peneliti memandang perlu 

adanya penelitian mengenai pengaruh penggunaan metode mnemonik terhadap 

peningkatan kemampuan meningkat khususnya pada mata pelajaran IPS. 

Berdasarkan pada kondisi latar belakang masalah yang sudah dipaparkan 

diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana 

pengaruh penggunaan metode mnemonik terhadap peningkatan kemampuan 

mengingat siswa pada mata pelajaran IPS untuk kelas V di SDN Kademangan 2 

Tangerang Selatan.Maka, pada penelitian ini penulis mengambil judul 

“Pengaruh penggunaan metode Mnemonik terhadap peningkatan 

kemampuan mengingat pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial”. 

B. Rumusan Masalah 

Dilihat dari latar belakang masalah dan identifikasi yang sudah di dapat, 

maka penulis merumuskan masalah secara umum yaitu: “Bagaimana pengaruh 

peningkatan kemampuan mengingat antara siswa yang menggunakan metode 

mnemonik dengan siswa yang menggunakan metode ceramah pada mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial”. 

Karena rumusan masalah di atas masih umum, maka penulis menuliskan 

rumusan masalah tersebut secara khusus yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan mengingat pada 

aspek recognizing (mengenali) antara siswa yang menggunakan metode 

mnemonik dengan siswa yang belajar dengan metode ceramah pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial? 
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2. Apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan mengingat pada 

aspek recall (mengingat) antara siswa yang menggunakan metode 

mnemonik dengan siswa yang belajar dengan metode ceramah pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial? 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah 

ditetapkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan Umum 

Mengetahui seberapa besar pengaruh peningkatan kemampuan mengingat 

antara siswa yang menggunakan metode mnemonik dengan siswa yang 

menggunakan metode ceramah pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

b. Tujuan Khusus 

1) Mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kemampuan mengingat siswa 

pada aspek recognizing (mengenali) antara siswa yang menggunakan 

metode mnemonik dengan siswa yang belajar dengan metode ceramah 

pada mata pelajaran IPS. 

2) Mendeskripsikan dan menganalisis tingkatkemampuan mengingat siswa 

pada aspek recall (mengingat) yang signifikan antara siswa yang 

menggunakan metode mnemonik dengan siswa yang belajar dengan 

metode ceramah pada mata pelajaran IPS. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Apabila tujuan penelitian ini tercapai maka penelitian akan memiliki 

manfaat teoritis dan manfaat praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi pembelajaran yang menunjang prestasi belajar siswa 

dan dapat dijadikan sebagai suatu cara yang lebih efektif dalam pembelajaran 

yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan mengingat 
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siswa yang lebih baik, yang berhubungan dengan penggunaan metode mnemonik 

sebagai suatu metode belajar. 

2. Manfaat Praktis 

1. Manfaat Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mengingat 

siswa pada mata pelajaran IPS dan dapat memberikan motivasi untuk dapat 

meningkatkan minat dalam mempelajari pelajaran IPS. 

2. Manfaat Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pilihan 

metode yang menarik untuk guru.selain itu, penelitian ini juga mengajak guru 

untuk dapat lebih kreatif untuk membuat materi pelajaran IPS yang pada 

awalnya menjemukan menjadi lebih inovatif. 

3. Manfaat Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan yang baik bagi 

sekolah dalam perbaikan proses pembelajaran agar prestasi belajar siswa dapat 

meningkat terkhusus mata pelajaran IPS. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang mengacu 

kepada Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia tahun 

2015 dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB 1 Pendahuluan, yang merupakan bab pengenalan sebagai pembukaan 

atau pemaparan secara singkat, terstruktur dan juga sistematis mengenai inti 

mengapa perlu dilakukan sebuah penelitian. Pada bagian ini berisi latar belakang 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

struktur organisasi skripsi. 

BAB II Kajian Pustaka, didalamnya memberikan konteks yang jelas 

terkait topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pada bagian ini 

memuat hasil kajian pustaka dan pemaparan teori-teori yang mendukung 

penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang kajian yang sedang 

diteliti. 



9 
 

Ayu Dermawanti, 2016 
PENGARUH PENGGUNAAN METODE MNEMONIK TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN 
MENGINGAT PADA MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
Universitas Pendidikan Indonesia| repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

 

BAB III Metode Penelitian yang merupakan bagian yang bersifat 

prosedural, karena pada bagian ini peneliti merancang dan menguraikan skor 

penelitiannya, dimulai dengan pendekekatan dan metode penelitian yang 

digunakan, instrumen yang digunakan, menentukan populasi dan sampel 

penelitian, tahap pengumpulan data, hingga langkah-langkah analisis data yang 

digunakan. 

BAB IV Temuan dan Pembahasanyang memuat temuan hasil penelitian 

dari hasil yang didapatan pada pengolahan dan analisis data serta pembahasan dari 

hasil temuan penelitian selama melakukan penelitian untuk menjawab setiap 

pertanyaan dari peneliti yang sudah dirumuskan sebelumnya. 

BAB V Simpulan, pada bagian ini implikasi dan rekomendasi berisi 

simpulan, implikasi dan rekomendasi peneliti atas penelitian yang telah dilakukan. 

 


