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II.   TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

A.1 Pengertian Peta Konsep

Sebelum diuraikan pengertian peta konsep, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian

Carror dalam Kardi (2007:2) menyatakan bahwa sebagai konsep merupakan suatu

abstraksi dari Serangkaian pengalaman yang didefinisikan sebagai suatu kelompok

obyek atau kejadian.

Sementara Djamariah dan Zain (2002), mengungkapkan bahwa konsep atau

pengertian merupakan kondisi utama yang diperlukan untuk menguasi kemahiran,

proses kognititif fundamental sebelum berdasakan kesamaan ciri dari sekumpulan

stimulus dan objek- objeknya.

Sedangkan pengertian peta konsep menurut Trianto, (2009), dalam buku Mendesain

Pembelajaran Inovativ Progresif, menyatakan bahwa peta konsep adalah lusustrasi

grafis konkret yang mengidentifikasi bagaimana sebuah konsep tunggal dihubungkan

dengan konsep-konsep lain pada katagori sama . Peta konsep digunakan untuk

menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dalam bentuk proposisi-

proposisi.  Proposisi merupakan dua atau lebih konsep yang dihubungkan oleh kata-

kata dalam suatu unit. ( Dahar 2008: 150). Anwar Holil dalam artikelnya menyatakan
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bahwa Peta Konsep merupakan salah satu bagian dari strategi organisasi. Strategi

organisasi bertujuan membantu siswa meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan

baru, terutama dilakukan dengan mengenakan struktur-struktur pengoranisasian baru

pada bahan- bahan tersebut . G.Posperr dan Alan R dalam Nur ( 2001 : 36 )

menyatakan bahwa peta konsep mirip peta jalan , namun peta konsep menaruh

perhatian pada hubungan antara tempat .pada konsep bukan hanya menggambarkan

konsep-konsep itu. Dalam menghubungkan antara konsep-konsep itu dapat

digunakan dua prinsip, yaitu difensiasi progesif dan penyesuaian integrative.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peta konsep adalah gambaran

atau ilustrasi grafis dari hubungkan antara beberapa konsep atau ide-ide pembelajaran

lebih berrmakna dan peta konsep yang diguakan dalam penelitian ini  adalah tipe

rantai kejadian.

b. Ciri-Ciri Peta Konsep

Agar pemahaman terhadap peta konsep lebih jelas, maka Dahar seperti yang dikutip

Trianto (2009 : 159) mengemukakan ciri-ciri peta konsep sebagai berikut :

1) Peta konsep (pemetaan konsep ) adalah suatu cara untuk memperlihatkan konsep

dan proposi-proposi suatu bidang studi apakah itu bidang sudi sejarah, sosiologi,

ekonomi, geografi dan lain lain. Dengan membuat sendiri Peta konsep siswa

dapat melihat bidang studi itu lebih berrmakna.

2) Suatu peta konsep merupakan suatu gambaran dua dimensi dari suatu bidang

studi. Ciri inilah yang memperlihatkan hubungan-hubungan proposional antara
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konsep-konsep. Hal inilah yang membedakan belajar dengan cara mencatat

pelajaran tanpa memperlihatkan antara konsep-konsep

3) Ciri yang ketiga adalah mengenai cara menyatakan hubungan antara konsep.

Tidak semua konsep memiliki bobot yang sama. Inilah berarti bahwa ada

beberapa konsep yang lebih inklusif dari pada konsep-konsep lain.

4) Ciri keempat adalah hiraki. Bila dua atu lebih konsep digambarkan di xbawah

suatu konsep yang lebih inklusif , terbentuknya suatu hirarki pada peta konsep

tersebut.

a. Cara Menyusun Peta Konsep

Pembuatan peta konsep dilakukan dengan membuat suatu sajian visual atau

suatu dengan membuat suatu diagram tentang bagimana ide-ide penting atau

suatu topik tertentu dihubungkan satu sama lain. Untuk membuat peta konsep

siswa dilatih untuk mengidentifakasikan ide-ide tersebut dalam suatu pola logis.

Kadang-kadang  peta konsep itu mefokuskan pada hubungan sebab akibat.

Arend, dalam Trianto ( 2009:160) menguraikan langkah-langkah dalam

membuat peta konsep sebagai berikut :

Langkah 1 : mengidentifikasikan ide pokok atau prinsip yang melingkupi

Sejumlah konsep

Langkah 2 : mengidentifakasikan ide-ide atau konsep-konsep skunder yang

Menunjang ide utama

Langkah  3 : menempatkan ide utama di tengah atau puncak peta tersebut

Langkah  4 : mengelompokan ide-ide atau konsep skunder di sekeliling ide

Utama yang secara visual menunjukan hubungan ide-ide tersebut



9

Dengan ide uama.

Berdasarkan pendapatan di atas dapat dikemukakan langkah langkah menyusun

peta konsep sebagai berikut :

1. Memilih suatu bahan bacaan.

2. Menentukan konsep-konsep yang releven.

3. Mengelompokan ( mengutkan ) konsep-konsep dari yang paling inklusif ke

yang paling tidak inklusif.

4. Menyusun konsep konsep tersebut dalam suatu bagan tersebut konsep-

-lain.

a. Macam-Macam Peta Konsep

Menurut Nur dalam Trianto ( 2009:160) peta konsep dan empat macam yaitu:

pohon jaringan ( network tree ), rantai kejadian (events chain), peta konsep

siklus ( cycle concept map ), peta laba-laba ( spider concept map ).

1. Pohon Jaringan

Ide-ide pokok dibuat dalam persegi empat, sedangkan beberapa kata lain

dihubungkan oleh garis penghubung. Kata-kata lain pada garis

penghubung memberikan hubungan Santara konsep-konsep. Pada

mengontruksi suatu pohon jaringan , tulisan topik itu. Daftar dan mulailah

dengan menempatkan ide-ide atau konsep-konsep dalam susunan dari
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umum kekhusus, cabangkan konsep-konsep yang berkaitan hubungannya

pada garis-garis itu ( Nur dalam Erman 2003: 25).

Pohon jaring cocok digunakan untuk memvisualkan hal-hal:

- Menunjukan informasi sebab-akibat

- Suaatu hiraki

- Prosedur yang bercabang

Istilah-istilah yang berkaitan yang dapat digunakan untuk menjelaskan

hubungan- hubungan.

2. Rantai Kejadaian

Nur dalam Erman ( 2003: 26 ) mengemukakan bahwa peta konsep rantai

kejadian langkah-langkah dalam suatu prosedur, atau tahap-tahap suatu

proses. misalnya dalam melakukan eksperimen.

Rantai Kejadian cocok digunakan untuk memvisualkan hal-hal :

o Memberikan tahap-tahap suatu proses

o Langkah-langkah dalam suatu prosedur

o Suatu  urutan kejadian

3. Peta Konsep Siklus

Nur dalam Erman ( 2003 : 26 ) menngemukakan bahwa Peta konsep siklus

rangkaian kejadian akhir itu menghubungkan kembali kejadian awal.

Seterusnya kejadian akhir itu menghubungkan kembali kejadian awal

siklus itu berulang dengan sendiriannya dan tidak ada akhirnya. Peta

konsep siklus cocok diterapkan untuk menunjukan hubungan bagaimana
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suatu rangkain kejadian berinteraksi untuk menghasilkan suatu kelompok

hasil yang berulang-ulang. Misalnya memperlihatkan siklus tentang

hubungan antara siang dan malam.

4. Peta Konsep Laba-laba

Nur dalam Erman ( 2003 : 26 ) mengemukakan bahwa Peta konsep laba-

laba dapat digunakan untuk curah pendapat. Dalam melakukan curah

pendapat ide-ide berasal dari suatu ide sentral, sehingga dapat memperoleh

sejumlah besar ide yang bercampur  aduk.  Banyak dari ide-ide tersebut

berkaitan dengan ide sentral namun belum tentu jelas hubungannya satu

sama lain. Kita dapat memualainya dengan memisah-misahkan dan

mengelompokan istilah-istilah menurut kaitanya tentu sehingga istilah-

istilah menurut kaitanya tentu sehingga istilah itu menjadi lebih berguna

dengan menuliskannya di luar konsep utama.

Peta laba-laba cocok digunakan untuk menvisualkan hal-hal:

a. Tidak menurut hiraki,kecuali berada dalam suatu katagori

b. Katagori yang tidak parallel.

c. Hasil curah pendapat

A.2 Pengertian Hasil Belajar
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Abu Ahmadi (2003:21) dalam bukunya Didaktik Metodik menjelaskan

mengenai hasil belajar sebagai berikut: hasil belajar adalah sesuatu yang telah

dicapai dalam suatu kegiatan belajar. Belajar adalah usaha untuk mengadakan

perubahan situasi dalam proses perkembangan dirinya untuk mencapai tujuan.

Menurut Suratina Tirtonegoro, hasil belajar adalah : hasil dari pengukuran serta

penilaian usaha belajar. ( Suratina  Tirtonegoro,2004:43). Sedangkan hasil

belajar menurut Abu Ahmadi, (2005:21) adalah: Hasil yang dicapai dalam

suatu usaha,dalam hal ini usaha kegiatan belajar.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis simpulkan bahwa hasil belajar

adalah hasil yang telah dicapai siswa telah dicapai siswa setelah mengikuti

proses belajar mengajar.

a. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Untuk mencapai hasil belajar yang baik, harus diperhatikan faktor-faktor yang

mempengaruhinya . Untuk mengetahuinya faktor-faktor yang dimaksud di atas,

maka penulis mengutip pendapat Roestiyah (2003:58) yang menyatakan:

1. Faktor internal, ialah faktor yang timbul dari diri sendiri, seperti

kesehatan, rasa aman, kemampuan dan minat.

2. Faktor eksernal, ialah faktor yang datang dari luar dari sendiri anak,

seperti kebersihan rumah, udara panas, linkungan dan sebagainya.

Faktor eksternal dijelaskan lebih luas lagi, sebagai berikut:
1. Yang datangnya dari sekolah, terdiri dari:

a. Cara pengajian pelajaran
b. Interaksi guru dengan murid
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c. Hubungan antara murid
d. Standar pengajaran di atas ukuran
e. Media pendidikan kurikulum
f. Kuriulum
g. Keadaan gedung
h. Pelaksanaan disiplin
i. Waktu  sekolah
j. Metode belajar
k. Tugas rumah

2. Yang datangnya dari masyarakat, terdiri dari:
a) Massa media
b) Teman bergaul
c) Kegiatan lain
d) Cara hidup lingkungan

3. Yang datangnya dari keluarga, terdiri dari :
a. Cara mendidik
b. Suasana keluarga
c. Perhatian orang tua
d. Keadaan sosial ekonomi keluarga
http://anwarholil.blogspot.com/2008/04/peta-konsep-untuk-
mempermudah-konsep.html

Dari kutipan di atas dapatlah dipahami bahwa banyak faktor yang dapat

mempengaruhi siswa dalam belajar. Seseorang yang gagal dalam belajar tidak

boleh hanya ditinjau dari satu aspek yang mempengaruhi, yaitu baik yang

datangnya dari dalam dari anak (internal) ataupun yang datangnya dari luar

diri anak (eksternal).

Dalam penelitian ini salah satu faktor eksternal yang dianggap berpengaruh

terhadap hasil belajar siswa adalah faktor strategi yang digunakan guru dalam

menyajikan pembelajaran .

A.3 Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial

seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, budaya. Ilmu Pengetahuan
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Sosial di rumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu

pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial

( sosiolologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya). IPS atau

sosial ini merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi

cabang-cabang ilmu-ilmu sosial : sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik,

antropologi, filsafat, dan psikologi sosial.

Pembelajaran IPS di sekolah dasar bersifat integrative, materi merupakan akumulasi

sejumlah disiplin ilmu sosial. Terdapat beberapa orientasi pendidikan IPS, yang

sebenarnya dari waktu ke waktu atau berubah sesuai dengan kebutuhan masyrakat,

yaitu pertama, menanamkan etika sosial, dengan mengupayakan peserta didik agar

berprilaku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku, seperti

kelakuan baik, berani membela kebenaran dan keadilan, bekerja sama, suka

menolong, dan sebagainya. Kedua, orientasi nilai disiplin ilmu yang dapat

memperkuat orientasi pertama tadi. Dalam orientasi ini, ilmu-ilmu variable-

variabelnya, dengan hukum-hukumnya, sehingga terjadi pristiwa sosial tertentu.

Diknas (2005:120), Kurikulum Pendidikan Dasar, menyatakan bahwa Ilmu

Penggetahuan Sosial (IPS) adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan

sosial yang didasarkan pada bahan kajian pengetahuan sosial dan sejarah.

Berdasarkan urain di atas, tersirat bahwa pelajaran IPS yang di berikan di tingkat

Sekolah Menengah Pertama (SMP) meliputi kajian pokok pengetahuan sosial dan

sejarah. Dalam pelaksanaan pelajaran ini membahas manusia dan lingkungannya.

Menurut Widja ( 2006:29), tujuan pelajaran IPS sebagai berikut :
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1. Menguasai pengetahuan tentang aktivitas-aktivitas manusia diwaktu yang

Lampau baik dalam internal maupun internal.

2. Menguasi pengetahuan tentang fakta-fakta khusus (unik) dari pristiwa masa

lampau sesuai dengan waktu, tempat, serta kondisi pada waktu, tempat, serta

kondisi pada waktu terjadi prisiwa tersebut,

3. Menguasai pengetahuan tentang unsur-unsur umum ( generalisasi) yang terlihat

Pada sejumlah pristiwa lampau.

A.4 Tujuan Pelajaran IPS

Menurut Nursid Sumatmaja (2006:20) Mata Pelajaran IPS bertujuan

mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang

terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala

ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi

sehari-hari baik menimpa kehidupan masyarakat.

Sementara dalam kurikulum Pendidikan Dasar diisyaratkan bahwa pendidikan

IPS bertujuan agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan dan

keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-

hari. Pengajaran sejarah bertujuan untuk mengembangkan pemahaman tentang

perkembanagan masyarakat Indonesia sejak masa lalu hingga kini agar siswa

memiliki kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia dan cinta tanah air, ( Depdiknas,

2006:34).
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Berdasarkan urain di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tujuan pelajaran

IPS adalah untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang masyarakat

Indonesia agar tumbuh rasa kebanggaan dan cinta tanah air.

B. Kerangka Pikir

Deskripsi kerangka pikir yang penulis maksud dalam penelitian ini dapat dilihat

pada gambar diagram kerangka  pikir berikut ini :

Strategi mengajar ialah cara yang di gunakan guru untuk mengadakan konikasi

dengan siswi pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Dengan

menggunakan strategi belajar yang cocok diharapkakan, dengan menggunakan

strategi belajar yang cocok diharapkan akan berkembangannya kegiatan belajar

yang diharapkan, dengan kata lain tercapainya interaksi edukasi di mana siswa

lebih aktif dibandingkan guru.

Faktor yang paling yang mempengaruhi pembelajaran adalah apa yang telah

diketahui siswa (pengetahuan awal). Jadi supaya belajar jadi bermakna, maka

konsep baru harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang ada dalam struktur

kognitif siswa.

Dahar dalam Trianto ( 2009:158) mengemukakan bahwa cara untuk mengetahui

konsep-konsep  yang telah dimiliki siswa, supaya belajar bermakna berlangsung

dapat dilakukan dengan petolongan peta konsep.
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Berdasarkan hal tersebut di atas mengisyaratkan kepada kita bahwa penggunaan

peta konsep akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan hasil belajar

siswa khususnya pada pelajaran IPS

C. Paradigma

c

Garis penghubung

Garis akibat

D. Hipotesis

Sebelum diuraikan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, terlebih dahulu

akan diikuti beberapa pengertian hipotesis menurut beberapa ahli. Batasan lain

Siswa Diajar Menggunakan
Peta Konsep Rantai

Kejadian

(X1)

Siswa Diajar Tidak
Menggunakan Peta Konsep

Rantai Kejadian

(X2)

Hasil Belajar IPS
(Y)



18

mengenai hipotesis adalah : Kesimpulan yang belum final, yaitu harus dapat di

buktikan kebenarnya melalui penelitian. (Winarto Surahmad, 2003:58).

adalah jawaban sementara yang dianggap benar yang perlu dibuktikan

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa yang dimaksud hipotesis

kebenarannya melalui fakta-fakta pendukungnya.

Berdasarkan batasan di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Ada pengaruh strategi  belajar peta konsep tipe rantai kejadian terhadap

hasil belajar IPS.

2. Ada perbedaan hasil belajar IPS siswa yang diajar tidak menggunakan

strategi belajar peta konsep tipe rantai kejadaian.

3. Rata-rata hasil belajar IPS siswa yang diajar menggunakan strategi belajar

peta konsep tipe rantai kejadian lebih tinggi dari pada siswa yang diajar

tidak menggunakan strategi belajar peta konsep kejadian.


