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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan 
pembelajaran peta konsep jenis laba-laba (Spider Concept Map) terhadap hasil 
belajar PPKn siswa kelas VII SMPN 21 Mataram. Penelitian ini adalah penelitian 
Pre-eksperimen dengan desain The Static Group Comparison Design. Sampel 
dalam penelitian ini 32 orang di kelas eksperimen dan 32 orang di kelas statik. 
Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah test pilihan ganda 
sebanyak 22 soal yang memenuhi validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan penerapan pembelajaran peta 
konsep jenis laba-laba (Spider Consept Map) terhadap hasil belajar siswa mata  
pelajaran PPKn siswa kelas eksperiemen dan kelas kontrol. Implikasinya praktis 
adalah model pembelajaran Kooperatif pembelajaran peta konsep jenis laba-laba 
(Spider Concept Map) dapat digunakan dan secara teoritis memperkuat teori 
konstruktivistik sebagai  backgroud teori pengembangan model pembelajaran 
 
Kata Kunci: Pembelajaran Peta Konsep Jenis Laba-Laba (Spider Concept 

Map), Hasil Belajar  
 

THE EFFECT OF APPLICATION OF CONCEPT MAPS (SPIDER CONCEPT 
MAP) ON THE RESULTS OF STUDENT LEARNING ACHIEVEMENT IN  

CLASS VII SMPN 21 MATARAM 
 

 
ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine whether there is influence of learning 
application of concept maps (spider concept map) on the results of student 
learning in civics class VII SMPN 21Mataram. This study is a Pre-experimental 
design with The Static Group Comparison Design. The sample in this study as 
many as 32 people as a class experiment and 32 people as a static class. Data 
collection instrument in this study is a multiple-choice test of 22 questions that 
meet validity and reliability. The results that there is influence learning  
application of concept maps  (spider concept map) on the results of student 
learning. The pratical implication is learning  application of concept maps  (spider 
concept map) on the results of student learning can be used and theoretically 
strengthen contstructive as backgroud development theory learning model. 
 
Keyword: Learning Concept Maps, Results of Learning 
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PENDAHULUAN 
Tujuan pendidikan dirumuskan secara jelas dalam pembukaan UUD 1945. 

Salah satu dari empat tujuan Negara didalam pembukaan UUD 1945 yang 

dirumuskan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni 

“mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tujuan pendidikan nasional akan terwujud 

apabila masing-masing lembaga pendidikan mampu melaksanakan proses belajar 

mengajar secara efektif. Lembaga pendidikan yang dimaksudkan dalam penelitian 

ini adalah jenjang pendidikan menengah. Pada jenjang tersebut terdapat berbagai 

macam mata pelajaran. Salah satu mata pelajaran yang dapat mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional diatas adalah mata pelajaran Pendidikan dan 

Kewarganegaraan (PPKn). 

PPKn diprogramkan di SMP/MTS dan SMA/MA bertujuan untuk 

membentuk warga Negara yang baik. Mata pelajaran PPKn merupakan salah satu 

mata pelajaran yang memfokuskan kepada pembentukan warga Negara yang 

memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjadi Warga 

Negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan 

pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan mata pelajaran PPKn diatas, 

telah ditetapkan dalam Permendikbud No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti 

dan Kompetensi Dasar untuk mata pelajaran PPKn di SMP (Depdiknas, 2006:49). 

Untuk dapat mencapai Kompetensi Dasar tersebut, diperlukan guru yang 

kreatif yang dapat membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. 

Suasana kelas perlu direncanakan dan dibangun sedemikian rupa dengan 

menggunakan metode pembelajaran yang tepat agar siswa dapat memperoleh 

kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain sehingga pada gilirannya dapat 

diperoleh proses belajar yang optimal. 

Salah satu keberhasilan siswa dalam pendidikan ditunjukkan dengan hasil 

belajar akademiknya.Sehubungan dengan hal ini Djamarah (2012: 107) membagi 

tingkat atau taraf keberhasilan belajar menjadi tiga macam  yaitu: (1) 

istimewa/maksimal yaitu apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat 

dikuasai oleh peserta didik, (2) baik sekali/optimal yaitu apabila sebagian besar 

(76-99%) bahan pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh peserta didik, (3) 

baik/minimal apabila hanya  (60-75%) bahan pelajaran yang diajarkan dapat 

dikuasai oleh peserta didik, dan (4) kurang yaitu apabila sebagian besar (60%) 

bahan pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh peserta didik.  
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Pada kenyataannya ditemukan tuntutan hasil belajar pada siswa semakin 

tinggi sementara daya belajarnya biasa-biasa saja serta tidak didukung oleh 

kemampuan guru dalam mata pelajaran dalam memilih atau menerapkan metode 

pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran. Hal inilah yang 

menyebabkan tingkat keberhasilan siswa dalam hasil belajar akademik kurang 

sebagaimana diharapkan oleh sekolah, orang tua dan siswa itu sendiri, sehingga 

pembelajaran PPKn dilapangan belum sesuai dengan tujuan PPKn yang 

sebenarnya. 

Pada saat proses pembelajaran PPKn dikelas juga sering terjadi masalah 

yang erat kaitannya  dengan metode pembelajaran serta motivasi siswa. Guru 

kurang melibatkan siswa atau pembelajaran, pembelajaran berpusat pada guru 

sebagai sumber informasi. Sedangkan siswa tidak berusaha menemukan sendiri 

kebutuhan pada bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap.  Pada proses belajar 

sering terjadi guru menerapkan metode, strategi ataupun pendekatan belajar yang 

kurang tepat dalam menyampaikan pelajaran kepada siswa. Misalnya seperti  

siswa hanya dijelaskan saja dan langsung diberikan tugas, mencatat, menghapal 

dan latihan. yang berakibat pada rendahnya motivasi berprestasi, ketidaksiapan 

belajar siswa, strategi pembelajaran yang kurang tepat, proses pembelajaran 

kurang menyenangkan sehingga menimbulkan kejenuhan, serta siswa cenderung 

datang ke sekolah namun sering bolos dalam mata pelajaran PPKn dikarenakan, 

siswa selalu beranggapan pelajaran PPKn kurang menarik dan cenderung tidak 

aktif(Bardi, 2013: 3).  

Hasil belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh 

seseorang. Dapat dikatakan bahwa hasil belajar merupakan hasil maksimum yang 

dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan usaha-usaha belajar. Menurut 

Slameto (2010: 54-72) bahwa tinngi rendahnya hasil belajar PPKn dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yakni: (1) faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri 

individu yang sedang belajar, meliputi faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan 

faktor kelelahan; (2) faktor eksternal adalah faktor yang ada diluar individu, 

meliputi faktor keluartga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Berdasarkan 

pendapat tersebut menunjukkan bahwa faktor eksternal dalam hal ini penggunaan 

metode pembelajaran merupakan faktor yang juga sangat menentukan hasil 

belajar. 
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Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah (2012:31), bahwa guru dituntut 

untuk memiliki kemampuan mengembangkan kreatifitasnya dalam mengajar, 

sehingga dalam proses pembelajaran terjadi interaksi positif antara siswa dengan 

guru, dan antara siswa dengan siswa secara efektif. Keberhasilan pembelajaran 

yang dimaksud ditunjukkan dengan semakin meningkatnya hasil belajar. 

Salah satu langkah yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa yaitu melalui penerapan pembelajaran peta konsep. Menurut Martin 

(Trianto, 2009:158) pembelajaran peta konsep (concept konsep) merupakan 

inovasi yang penting untuk membantu siswa menghasilkan pembelajaran 

bermakna dalam kelas peta konsep menyediakan bantuan visual konkret untuk 

membantu mengorganisasikan informasi sebelum informasi tersebut 

dipelajari,sehingga memiliki gagasan mendasar yaitu untuk memotivasi siswa 

supaya dapat mengungkapkan ide-ide serta gagasan yang di miliki dalam 

menguasai materi yang diajarkan oleh guru. 

Dalam pembelajaran dengan peta konsep (consept konsep) dirancang suatu 

teknik mengajar yang terdiri dari: (1) membangkitkan motivasi untuk belajar 

materi yang dipelajari; (2) meningkatkan keinginan siswa; (3) memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk maju sesuai dengan kecepatan dan 

kemampuannya; (4) memberikan umpan balik dengan segera (Amien, 2000: 97). 

Berdasarkan hal diatas, maka peneliti ingin mengadakan penelitian lebih 

lanjut menggunakan metode ini pada mata pelajaran PPKn dengan judul 

“Pengaruh Penerapan Pembelajaran Peta Konsep Jenis laba-laba (Spider Concept 

Map) Terhadap hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PPKn Kelas VII SMPN 

21 Mataram”. 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan pembelajaran peta 

konsep jenis laba-laba (Spider Concept Map) terhadap hasil belajar PPKn siswa kelas VII 

SMPN 21 Mataram. 
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METODE 

Dilihat dari segi pendekatan yang digunakan, maka penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian pre eksperimen dengan 

Static Group Comparison Design. Menurut Sugiyono (2013: 192) dikatakan pre 

eksperimen karena belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh karena masih 

terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel 

dependen. Rancangan ini berguna untuk mendapatkan informasi awal terhadap 

pertanyaan yang ada dalam penelitian. Dalam rancangan Static Group 

Comparison Design dipilih dua kelompok, satu diantaranya menerima perlakuan, 

suatu skor post-test ditentukan untuk mengukur perbedaan setelah perlakuan 

antara dua kelompok (Emir, 2007: 97). Kelompok kedua berfungsi sebagai 

kelompok pembanding atau kelompok pengontrol. Dengan menggunakan 

rancangan ini, validitas eksternal dapat terjaga dengan baik, sehingga apabila 

kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok statik (pembanding), maka 

peneliti merasa lebih yakin dalam kesimpulannya bahwa perbedaan itu disebabkan 

oleh perlakuan eksperimental yang telah diberikan kepada kelompok eksperimen. 

Instrumen pengumpulan data hasil belajar PPKn menggunakan instrument 

soal tes pilihan ganda. Instrument dilalui dengan  uji validitas,  reliabilitas,  uji 

tingkat kesukaran dan  daya beda instrumen penelitian.  Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa instrument yang digunakan memenuhi kriteria instrument 

yang baik.  Data  yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian, kemudian dianalisis 

dengan metode yang dikembangkan berdasarkan kajian penelitian kuantitatif. 

Untuk menganalisis data, digunakan uji persyaratan analisis yang mencakup uji 

homogenitas data dan uji normalitas data.  Kemudian dilakukan uji hipotesis 

menggunakan uji t. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Deskripsi hasil ini mencakup hasil uji persyaratan analisis dan uji hipotesis. 

Uji Prasyaratan Analisis 

Uji persyaratan analisis mencakup uji homogenitas dan uji normalitas. Uji 

uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov sedangkan homogenitas  

dilakukan dengan menggunakan uji F. Uji ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan spss version 21. Hasil uji normalitas dan homogenitas data dapat 

dilihat pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Data 
  Pre-test            Pre-test         Post-test           Post-test 

  Eksperimen     Kontrol        Eksperimen        Kontrol 
Kolmogorov-Smirnov Z      ,782                 ,723               1,109                ,985 
Asymp. Sig. (2-tailed)         ,574                 ,672                  ,171                ,286 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

Tabel  dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai Kolmogorov-Smirnov Zpre 

test kelas eksperimen sebesar 0,782 dan post test 1,109, dengan Sig (2-tailed) 

0,574 dan 0,672,  sedangkan nilai Kolmogorov-Smirnov Zpre test kelas kontrol 

sebesar 7,23 dan dan post test 0,985 dengan Sig (2-tailed) 0,672 dan 0,286. 

Artinya kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. 

Tabel 2. Data Hasil Homogentias  
Kelas   Uji-F Ftabel   Df  Sig   Kesimpulan 

Posttest  1,505 4,00   62 0,05%  Homogen 

Sumber: Pengolahan Data Primer 

Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa, uji homogenitas sampel penelitian 

hasil post-test menggunakan rumus uji-F diperoleh Fhitung = 1,505, sedangkan 

Ftabel = 4,00 dengan df 62 pada taraf signikan 5%. Dengan demikian  

Fhitung(1,505)< Ftabel(4,00) maka varian sampel penelitian homogeny. 
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Uji Hipotesis  

Uji hipoteis dilakukan menggunakan hasil uji t (parametrik).  Tabel  

3memvisualisasikan perhitungan uji t sebagai berikut:  

Tabel 3. Hasil Uji t Hasil Belajar. 
Variabel Kelas Mean SD Min Max Uji t T-

tabel 
Dk 

Hasil 
belajar 

Eksperimen 77,875 10,219 48 91  
5,479 

 
2,080 68 Statik 65,281 8,383 43 78 

Sumber Pengolahan Data Primer 

Dari Tabel 3 menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil belajar kelas 

eksperimen dan kelas statik, hal ini dapat dilihat dari hasil uji t dari posttest hasil 

belajar siswa menunjukkan  thitung = 5,479>ttabel= 2,080 dengan taraf signifikan 5% 

dan dk 62.  

 
Pembahasan  

Penelitian eksperimen ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah terdapat pengaruh penerapan pembelajaran peta konsep jenis laba-laba 

(spider concept map) terhadap hasil belajar PPKn siswa. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan diketahui kelompok eksperimen adalah kelompok yang proses 

pembelajarannya menerapkan pembelajaran peta konsep dan kelompok kontrol 

adalah kelompok yang pada proses pembelajaran hanya menggunakan metode 

konvensional yang biasa digunakan oleh guru. 

Penelitian tentang pengaruh penerapan pembelajaran peta konsep jenis 

laba-laba (Spider Consept Map) terhadap hasil belajar PPKn siswa kelas VII 

SMPN 21Mataram membuktikan ada pengaruh yang lebih baik. Hal tersebut 

dapat dilihat dari perbedaan nilai posttest antara kedua kelompok. Apabila dilihat 

dari nilai rata-rata siswa rata-rata nilai kelompok eksperimen 77,875 sedangkan 

kelompok kontrol 65,281. Perbedaan nilai rata-rata posttest antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol terdapat selisih 12,594. Jadi bisa dikatakan 

bahwa hasil posttest kelompok eksperimen dinyatakan lebih tinggi dibandingkan 

hasil posttest kelompok kontrol. 

Jika dilihat dari peningkatan rata-rata pretest-posttest antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol, peningkatan rata-rata pretest-posttest 
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kelompok eksperimen sebesar 10,3125, sedangkan kelompok kontrol sebesar 

2,25%. Sementara itu hasil uji-t dari posttest hasil belajar PPKn siswa 

menunjukkan bahwa nilai thitung 5,479>ttabel= 2,080 dengan taraf signifikan 5% 

dan df 62. Artinya ada pengaruh penerapan pembelajaran peta konsep terhadap 

hasil belajar PPKn siswa kelas VII SMPN21 Mataram. 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pemahaman konsep siswa 

kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol hal ini dimungkinkan 

mengingat pembelajaran peta konsepjenis laba-laba (spider consept map) adalah 

model pembelajaran yang dapat mengembangkan kreatifitas, keaktifan dan daya 

hafal siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini siswa akan lebih 

aktif dan kreatif untuk mencari tahu dan menemukan informasi-informasi yang 

belum pernah mereka ketahui atau masih dipertanyakan kebenaran  dari informasi 

yang mereka dapatkan dengan demikian maka akan memudahkan siswa untuk 

menghafal  materi yang didapatkan dengan cara yang sistematis dari 

pembelajaran peta konsep jenis laba-laba (spider consept map) akan mengarahkan 

siswa secara tuntas memahami suatu materi pembelajaran dan dapat menciptakan 

suasana pembelajaran menjadi lebih menarik dalam bentuk pertanyaan-

pertanyaan tertentu. 

Dengan demikian maka siswa akan mudah mengingat materi yang 

diajarkan sehingga hasil belajarnya akan meningkat. Hal ini tentunya sejalan 

dengan pendapat Tapantoko (2011:33) bahwa pembelajaran peta konsepjenis 

laba-laba (spider concept map) lebih menekankan pada keaktifan dan kegiatan 

kreatif siswa, sehingga akan meningkatkan daya hafal dan pemahaman konsep 

siswa yang kuat. Pembelajaran peta konsepjenis laba-laba (spider concept map) 

adalah pembelajaran yang dirancang agar siswa memiliki keterampilan berpikir 

kreatif serta suatu model yang dapat membantu siswa untuk menghubungkan 

suatu konsep-konsep yang penting. 

Selain itu adanya peningkatan hasil belajar siswa pada materi norma 

dengan menggunakan pembelajaran peta konsep jenis laba-laba (spider concept 

map) ini dimungkinkan karena melalui pemahaman konsep siswa lebih mudah 

menyiapkan urutan pembelajaran dengan mengacu pada peta konsep,siswa lebih 

mengerti keterkaitan antara konsep yang dipelajari. Hal ini sesuai dengan 
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pendapat Ausubel (1968) yang menegaskan bahwa diantara manfaat-manfaat dari 

pembelajaranpeta konsepjenis laba-laba (spider concept map) adalah sebagai 

berikut: (a)Lebih mudah menyiapkan urutan pembelajaran dengan mengacu pada 

peta konsep yang disesuaikan dengan pengalamannya;(b)Siswa mengerti 

keterkaitan antara konsep yang akan dipelajari dan akan lebih mudah merangkum 

setelah selesai pembelajaran; (c) Siswa akan lebih kuat memorinya dan akan lebih 

mudah mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipelajari.  

Dengan demikian maka siswa akan mudah mengingat materi yang 

diajarkan sehingga hasil belajarnya akan meningkat. Pernyataan ini sekaligus 

memperkuat pendapat yang diungkapkan olehNovak dan Gowin (Supriono, 2009: 

36-38), yaitu kelebihan pembelarajan peta konsep bagi siswa yaitu pembelajaran 

peta konsep merupakan cara belajar yang mengembangkan proses belajar 

bermakna, yang akan meningkatkan pemahaman siswa dan daya ingatnya; dapat 

meningkatkan keaktifan dan kreativitas berfikir siswa, hal ini menimbulkan sikap 

kemandirian belajar yang lebih pada siswa, mengembangkan struktur kognitif 

yang terintegrasi dengan baik yang akan memudahkan dalam belajar; dapat 

membantu siswa melihat maknamateri pelajaran secara komprehensif komponen-

komponen konsep dan mengenali hubungan. Sedangkan bagi (a) bagi guru dapat 

menolong guru dapat mengorganisir seperangkat pengalaman belajar secara 

keseluruhan yang disajikan: (b) pemetaan konsep merupakan cara terbaik untuk 

menghadirkan materi pelajaran, hal ini disebabkan peta konsep adalah alat belajar 

yang tidak menimbulkan efek verbal bagi siswa denghan mudah melihat, 

membaca, dan mengerti makna yang diberikan; (c) pemetaan konsep menolong 

guru memilih aturan pengajaran berdasarkan kerangka kerja yang hierarki, hal ini 

mengingat banyak materi pelajaran yang disajikan dalam urutan yang acak; (d) 

membantu guru meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajarannya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan dukungan yang sangat kuat terhadap 

penelitian-peneilitian terdahulu tentang metode pembelajaran peta konsepantare 

lain sebagai berikut:Penelitian Bardi (2012: 84) menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan penerapan metode pembelajaran peta konsep 

tipe rantai jaringan dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada 

pembelajaran PPKn. Penelitian selanjutnya, yang dilakukan Ismi Septiana (2011: 
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87) menunjukkan bahwa penggunaan media peta konsep rantaikejadian dalam 

pembelajaran menulis cerpen lebih efektif daripada pembelajaran menulis cerpen 

tanpa menggunakan media peta konsep rantaikejadian, sehingga media peta 

konsep rantaikejadian efektif digunakan pada pembelajaran sastra di kelas X 

SMAN 1 Mojotengah. 

Dari hasil penelitian-penelitian terdahulu dan pendapat para ahli diatas 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran peta konsep jenis 

laba-laba (Spider Consept Map) terhadap hasil belajar PPKn siswa, penelitian ini 

pun menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran peta konsep jenis laba-

laba (Spider Consept Map) mempengaruhi hasil belajar kelas VII pada mata  

pelajaran PPKn di SMP Negeri 21 Mataram 

 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil uji-t dari posttesthasil 

belajar PPKn siswa menunjukkan bahwa nilai thitung 5,479>ttabel= 2,080 dengan 

taraf signifikan 5% dan df 62. Hasil penelitian ini menunjukkan  ada pengaruh 

yang signifikan penerapan pembelajaran peta konsep jenis laba-laba (spider 

consept map) terhadap hasil belajar PPKn siswa kelas VII SMPN21 Mataram.  
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