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1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran yang dilakukan oleh para Guru di SMP N 1 Bandar Lampung masih

terlihat monoton, guru masih menggunakan cara atau metode yang tidak

mengembangkan potensi para siswa. Dengan pembelajaran yang seperti itu, maka

siswa cenderung bosan dengan pembelajaran yang diajarkan di sekolah terutama

pembelajaran IPS. Pada umumnya guru-guru IPS menerapkan metode ceramah dalam

setiap pertemuan.

Hasil belajar siswa yang diberi pembelajaran dengan menggunakan metode yang itu-

itu saja tentunya, akan rendah dan kompetensi yang dimiliki oleh para siswa juga

kurang maksimal. Siswa hanya sebagai pendengar dari ceramah yang diceritakan oleh

guru-guru IPS. Siswa akan lebih kurang mengenbangakan potensi dalam dirinya dan

siswa tidak dapat mengetahui pengetahuan yang baru yang sedang berlangsung pada

saat ini.

Dibutuhkan suatu strategi yang dapat mempermudah proses belajar mengajar dalam

pembelajaran IPS. Penerapan strategi dengan pokok bahasan atau materi yang

disampaikan kepada siswa. Guru harus berusaha untuk menemukan srtategi belajar

yang baru, agar siswa akan menjadi semakin antusias dengan pembelajaran IPS.
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Dengan hal tersebut maka hasil belajar akan mampu untuk ditingkatkan dan siswa

juga dapat lebih berkompeten juga lebih mudah dalam menyerap dari isi

pembelajaran yang disampaikan.

Dalam pembelajaran IPS khususnya sejarah yang merupakan kejadian atau peristiwa

lampau juga kini. Strategi pembelajaran yang tepat adalah penggunaan peta konsep

tipe rantai kejadian yang mengaitkan suatu peristiwa dengan peristiwa yang lain,

dengan hal tersebut siswa akan lebih memahami tentang isi dari pokok yang

dipelajari.

Dari uraian di atas hendaknya guru menerapkan stategi belajar yang tepat sehingga,

lebih memencing dan mengembangkan siswa untuk lebih tertarik pada pembelajaran

yang akan dilakukan.

Untuk itu peneliti ingin mengenalkan strategi belajar yang akan membantu siswa

lebih mudah memahami pelajaran tersebut khususnya pada pembelajaran IPS sejarah.

Dalam penelitaian ini penulis mengamati proses belajar mengajar yang disampaikan

oleh guru mitra dengan mengunakan pembelajaran tipe rantai kejadian dan kemudian

membandingkan hasil pembelajarannya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan

yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran IPS disajikan secara monoton
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2. Dalam pembelajaran guru lebih aktif berceramah dibandingkan dengan siswa.

3. IPS merupakan pembelajaran yang hafalan yang sukar dipahami, sehingga

kurang diminati oleh sebagian siswa.

4. Ketidaksenangan terhadap mata pelajaran IPS dapat berpengaruh terhadap

keberhasilan belajar siswa

5. Hasil belajar siswa pada pelajaran IPS belum maksimal.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikassi masalah di atas, diperlukan proritas atau pembatasan

masalah, dengan harapan agar lebih mendalamnya dan  penelitian ini tidak

menyimpang dari acuhan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini penulis

membatasi masalah mengenai :

1. Penerapan strategi Peta Konsep Tipe Rantai Kejadian tentang Pergerakan

Kebangsaan Indonesia Hasil Belajar Siswa Kelas VIII Semester Ganjil SMP

Negeri 1 Bandar Lampunng Tahun Pelajaran 2010/2011.

2. Penerapan strategi Peta Konsep Tipe Rantai Kejadian hanya digunakan untuk

materi tentang IPS Sejarah

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pembatasan masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalahnya

sebagai berikut:
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1. Apakah ada pengaruh penerapan strategi belajar Peta Konsep Tipe Rantai Kejadian

terhadap hasil belajar IPS Siswa Kelas VIII Semester Ganjil SMP Negeri 1 Bandar

Lampung ?

2.Apakah ada perbedaan hasil belajar IPS VIII Semester Ganjil SMP Negeri 1 Bandar

Lampung yang di ajar menggunakan strategi belajar Peta Konsep Tipe Rantai

Kejadian dengan siswa yang diajar tidak menggunakan strategi belajar peta konsep

tipe rantai?

3. Apakah rata-rata hasil belajar IPS VIII Semester Ganjil SMP Negeri 1 Bandar

Lampung yang diajar menggunakan strategi belajar Peta Konsep Tipe Rantai

Kejadian lebih tinggi dari pada siswa yang di ajar tidak menggunakan Peta Konsep

Tipe Rantai Kejadian ?

E. Tujuan, Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada peneliti ini, adalah :

a. Untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan strategi belajar Peta

Konsep Tipe Rantai Kejadian terhadap hasil kejadiaan terhadap hasil

belajar IPS Siswa Kelas VIII Semester Ganjil SMP Negeri 1 Bandar

Lampung.

b. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar IPS Siswa Kelas VIII

Semester Ganjil SMP Negeri 1 Bandar Lampung yang diajar

menggunakan strategi belajar Peta Konsep Tipe Rantai Kejadian.
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c. Untuk mengetahui hasil belajar IPS siswa Kelas VIII Semester Ganjil

SMP Negri 1 Bandar Lampung yang diajar menggunakan strategi belajar

Peta Konsep Tipe Rantai Kejadian

2. Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Adapun kegunaan dari

penelitian ini adalah :

a. Memberikan informasi bagi guru tentang efektifas penggunaan startegi belajar

peta konsep tipe rantai kejadian dalam pembelajaraan IPS Sejarah.

b. Meningkatkan motivasi, hasil belajar siswa, dan memperbaiki pembelajaran IPS,

khususnya di SMP Negeri 1 Bandar Lampung

c. Bagi sekolah yaitu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuhan

dalam meningkatkan minat dan hasil belajar.

F.   Ruang Lingkup Penelitian

Subjek Penelitian : Penerapan Strategi Belajar Peta Konsep Tipe Rantai

Kejadian pembelajaran IPS

Objek Penelitian : Siswa Kelas VIII Semester Ganjil SMP Negeri 1 Bandar

Lampung.

Tempat Penelitian: SMP Negri 1 Bandar Lampung.

Waktu Penelitian : Penelitian ini dialakukan pada bulan Agustus Semester

Ganjil Tahun Pelajaran 2010/2011.


