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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

 
Pembelajaran   merupakan   suatu   proses   yang   sangat   penting   

dalam pendidikan. Hal itu dikarenakan hasil dari proses pembelajaran dapat 

melekat kuat dalam    pemahaman siswa sehingga    nantinya    dapat    

diaplikasikan.    Dalam pembelajaran terdapat dua faktor yang berkaitan, yaitu 

guru dan siswa. Tugas dan tanggung  jawab  guru  adalah  mengelola  

pembelajaran  menjadi  lebih  efektif  dan efisien sehingga siswa dapat menerima 

pelajaran dengan baik. 

Optimalisasi peran    pendidikan    dalam    meningkatkan SDM

 bangsa Indonesia   menurut   Syah   (2001)   dapat   

dilakukan   melalui   peningkatan   mutu pendidikan  dan  terus  menerus  

memperbaharuinya  dengan  berbagai  penelitian yang   komperhensif,   

sehingga   interaksi   belajar   dan   mengajar   dapat   berjalan optimal.  

Dengan  optimalisasi  pendidikan  tersebut  maka  kemampuan  siswa  yang 

dihasilkan  akan  semakin  meningkat  sehingga  secara  tidak  langsung  

karakter bangsa menjadi lebih kuat. 

Salah  satu  pelajaran  yang  sangat  enting  adalah  pelajran  IPS,  

khusunya pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah memegang peranan yang sangat 

penting sebab pelajara  sejarah  banyak  mendidik  murid  untuk  melihat  

sejumlah  perilaku  yang telah  dilakukan  manusia  di  masa  lalu.  Dira  

(2007)  memandang  bahwa  sejarah dalam  tulisan  atau  dokumentasi  ini  
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menjadi  sarana  penting  bagi  kita  dalam mempelajari   kemajuan   dan   

kemunduran   yang   terkandung   dalam   berbagai peristiwa di masa lalu. 

Dengan demikian, pelajaran dari peristiwa masa lalu yang sudah menjadi anasir-

anasir sejarah berguna  dalam  memaknai  hidup  yang  tengah  berjalan  demi  

kemajuan  di masa  depan.  Sebelum  kemapuan  tulis  menulis  menjadi  

standar  indeks  sumber daya  manusia,  transfer  peristiwa  bersejarah  

dilakukan  dengan  cara  oral,  yaitu melalui cerita dari Bapak Ibu atau dari 

siapa saja yang berusia lebih tua. Cara itu dinamakan   sebagai   mendongeng.   

Pola   seperti   itu   bagus   untuk   memperkuat karakter,   namun   asupan   

kognisinya   kurang   sebab   dilakuakan   secara   tidak sistematik dan lebih 

menekankan pada aspek kualitatif dari pada kuantitatif seperti penggunaan waktu 

sering disebut dahulu bukan merujuk kepada tanggal bulan dan tahun. 

Sistem pendidikan saat ini tidak hanya menekankan pada aspek oral saja, 

sebab dalam dunia pendidikan, segalanya harus dilakukan dengan lebih sistematis, 

terukur  dan  valid,  sehingga  transfernya  tidak  saja  melalui  media  oral,  

namun dengan   tulisan.   Fakta   yang   terjadi   adalah   perjalanan   sejarah   

telah   menjadi pelajaran  yang  elit  karena  tidak  dipahami  siswa  sehingga  

keinginan  yang  harus diwujudkan  dari  pelajaran  sejarah  dalam  

membentuk  mental  bangsa  dengan melihat  perjuangan  para  pendahulu  

menjadi  gagal  terwariskan,  sehingga  mata pelajaran sejarah hanya sebatas 

dongeng, akibatnya nilai siswa menjadi jelek. 

Berdasarkan hasil survei pada tes awal  yang telah dilaksanakan pada 

hari Senin  tanggal  7  Januari  2013  dengan  jumlah  siswa  20  siswa.  Dari  

ke  20  siswa tersebut  laki-laki  13  dan  perempuan  7  siswa.  Hasil  dari  tes  

tersebut  didapat  7 siswa  masih  memiliki  nilai  dibawah  KKM,7  Siswa  
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sama  dengan  KKM  dan  6 siswa  mendapat  nilai  lebih  besar  dari  KKM.  

Hal  ini  mungkin  disebabkan  oleh beberapa  faktor.  Salah  satu  faktornya  

adalah  daya  ingat  siswa  terhadap  materi pelajaran  yang  disampaikan  

kurang.  Hal   itu  dapat  terjadi  karena  penyampaian materi yang dilakukan 

hanya dengan metode ceramah atau oral saja 

Kenyataan   di   atas   menjadikan   mata   pelajaran   sejarah   sebagai   

mata pelajaran yang sebagai mata pelajaran yang sering dikeluhkan. Kurang 

lebih ada dua  hal  yang  membuat  mata  pelajaran  sering  dikeluhkan  oleh  

siswa  yaitu  pada pelajaran   sejarah   itu   sendiri   dan   pada   metode   

pengajarannya.   Dinamika perkembangan  sejarah  yang  selalu  baru  

menuntut  guru  untuk  bisa  memberi jawaban  atas  konisi  trsbut.  Metode  

yang  monoton  itu  terlihat  pada  penekanan pada hapalan. Hapalan yang ada 

pada pelajaran sejarah tampak rumit, sebab selain perlu menghapalkan nama-nama 

tokoh, tempat kejadian juga waktu kejadiannya, seperti  pada  perjanjian  

Renville,  tentu  saja  siswa  harus  faham  dan  hapal  siapa yang menjadi 

delegasi perundingan dari pihak Belanda dan Indonesia, poin-poin perjanjian, 

juga tempat serta waktu berlangsungnya perjanjian Renville tersebut. 

Menurut Wingkel (1996) pada saat mempelajari materi untuk pertama kali 

seseorang  mengolah  bahan  pelajaran  (fase  fiksasi),  yang  kemudian  

disimpan dalam  ingatan  (fase  retensi)  akhirnya  pengetahuan  dan  

pemahaman  yang  telah diperoleh  diproduksi  kembali,  artinya  proses  

transfer  pengetahuan  kepada  anak didik  merupakan  investasi  yang  sangat  

penting  dalam  pembentukan  karekter bangsa, sebab informasi yang masuk ke 

dalam kognisi anak didik selain disimpan dalam ingatan juga diproduksi kembali 

dalam bentuk aksi yang lebih nyata. 
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Bagaimanakah membuat suatu materi ajar agar tidak terlupakan oleh anak 

didik.  Dalam    hal  ini  guru  harus  mencari  metode  yang  tepat  untuk  

membantu mengingat   kembali   materi   yang   telah   mereka   terima.   

Salah   satu   metode pembelajaran   yang   dapat   membantu   anak   untuk   

mengingat   kembali   materi pelajaran  yang  telah  mereka  terima  adalah  

dengan  metode  mnemonik.  Menurut Suharnan  (2005)  metode  mnemonik  

adalah  suatu  strategi  yang  dapat  digunakan untuk mengoptimalkan kinerja 

ingatan melalui latihan–latihan dan asosiasi. Oleh sebab   itu   dengan   

menggunakan   metode   Mnemonik   diharapkan   siswa   dapat meningkatkan 

daya  ingatnya terhadap materi pembelajaran.  Hal itu dapat terjadi karena  metode  

Mnemonik  menggunakan  asosiasi  antara  bentuk/rumusan  yang mudah  diingat  

oleh  siswa  yang  dapat  dihubungkan  kembali  dengan  data  yang ingin diingat. 

Hal ini kemudian diperkuat oleh Higbee  (2003) yang menyatakan bahwa 

kemampuan   untuk   mengingat   sesungguhnya   tergantung   pada   metode   

yang digunakan,  serta  bagaimana  latihan  yang  dilakukan  dengan   metode  

mengingat itu, metode ini secara tidak langsung merujuk kepada mnemonik. 

Pembelajaran  dengan  metode  mnemonik  mencakup  mengingat  

sesuatu berdasarkan hubungan dengan suatu hal lain yang biasa dikenal oleh 

peserta didik. Berdasarkan  permasalahan  tersebut  di  atas  maka  dalam  

penelitian  ini  penulis mengambil Judul “Peningkatan Daya Ingat  Materi 

Perjuangan Melawan Penjajah Dan Pergerakan Nasional Indonesia  Melalui 

Metode Mnemonik Pada Siswa kelas V  SD Negeri Waru Timur II Kecamatan 

Waru Pamekasan 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan  pada  latar  belakang  tersebut,  maka  masalah  yang  
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timbul dalam penilitian ini adalah : 

1. Bagaimana   penerapan Metode Mnemonik dalam meningkatkan daya 

ingat siswa  pada  materi  perjuangan  melawan  penjajah  dan  pergerakan  

nasional indonesia di kelas  V SD  Negeri  Waru  Timur  II  Kecamatan  

Waru Pamekasan? 

2.  Bagaimana   peningkatan  daya  ingat  materi  perjuangan  melawan  

penjajah dan pergerakan nasional indonesia   melalui metode Mnemonik 

pada siswa kelas V SDN Waru Timur II Kecamatan Waru Pamekasan? 

 

 
 

1.3Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas permasalahan 

yang ada dapat dirumuskan  sebagai berikut : 

1. Untuk  menjelaskan  penerapan  Metode  Mnemonik  dalam  

meningkatkan daya   ingat   pada   materi   perjuangan   melawan   

penjajah   dan   pergerakan nasional indonesia   di kelas V SD Negeri 

Waru Timur II Kecamatan Waru Pamekasan. 

2.  Untuk  mengetahui  peningkatan daya  ingat  materi  perjuangan  

melawan penjajah  dan  pergerakan  nasional  indonesia melalui  

metode  Mnemonik pada siswa kelas V SDN Waru Timur II Kecamatan 

Waru Pamekasan. 

 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

 
1.4.1 Manfaat bagi guru 

 
1.   Menambah  wawasan  guru  dalam  meningkatkan  daya  ingat  siswa  

pada materi  perjuangan  melawan  penjajah  dan  pergerakan  nasional  
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indonesia dengan menggunakan Metode Mnemonik  

2.   Menambah   wawasan   guru   terkait   penerapan   metode   mnemonik   

pada pembelajaran   materi   perjuangan   melawan   penjajah   dan   

pergerakan nasional indonesia. 

 

 
 

1.4.2 Manfaat bagi peneliti 

 
1.   Memperoleh pegalaman empiris dalam proses penelitian tentang 

pengunaan Metode Mnemonik 

2.   Memperoleh   pengalaman   langsung   pembelajaran   untuk   

meningkatkan daya   ingat   siswa   pada   materi   perjuangan   

melawan   penjajah   dan pergerakan nasional indonesia  dengan 

menggunakan Metode Mnemonik. 

 

 
 

1.5 Batasan Istilah 

 
1.   Daya  ingat  adalah  kemampuan  mengingat  kembali  dipikiran  

pengalaman yang telah lampau (Arfiya,  2011).  Jadi  daya ingat 

merupakan  kemampuan seseorang untuk  mengingat sesuatu yang telah 

dialami dalam kurun waktu tertentu. 

2.   Metode  Mnemonik  adalah  strategi  yang  dipelajari  untuk  

mengoptimalkan kinerja ingatan melalui latihan– latihan (Suharman, 2005). 

Dengan kata lain Metode   Mnemonik   adalah   kemampuan   pikiran   

untuk   mengasosiasikan sesuatu   dengan   usaha   –   usaha   

mengingat,   menggambarkan   bahkan memerlukan latihan khusus untuk 

menguasainya. 

3.   Materi  perjuangan  melawan  penjajah  dan  pergerakan  nasional  
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indonesia yang dimaksud  adalah  terfokus  pada  mata  pelajaran  IPS kelas  

V  semester genap. 

 

 
 
 


