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IMPLEMENTASI STRATEGI POSTER SESSION PADA 

PEMBELAJARAN IPA KELAS III SDN TUNGGULSARI 1 SURAKARTA 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian yaitu: (1) mendeskripsikan implementasi strategi poster session 

pada pembelajaran IPA kelas III SDN Tunggulsari I Surakarta Tahun Ajaran 

2017/2018; (2) mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam implementasi 

strategi poster session pada pembelajaran IPA kelas III SDN Tunggulsari I 

Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018. Pendekatan penelitian adalah kualitatif 

dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data peneliti 

menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis 

data peneliti menggunakan deskriptif kualitatif dengan mereduksi data kemudian 

mendisplay data berupa uraian singkat dan menyimpulkan secara fleksibel agar 

menjawab rumusan masalah yang ada. Keabsahan data dilakukan dengan 

menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 

penerapan strategi poster session pada pembelajaran IPA kelas III terbagi dalam 

tiga tahap, yaitu tahap pertama dengan mempersiapkan materi maupun peralatan 

yang akan digunakan dalam pembelajaran IPA, tahap kedua guru melakukan 

kegiatan pembelajaran IPA terkait materi yang dipelajari, tahap terakhir dengan 

menerapkan strategi poster session  pada pembelajaran IPA agar siswa lebih aktif 

dan antusias dalam mengikuti pembelajaran tersebut; (2) kendala yang dihadapi 

guru adalah pengoptimalan waktu dan pengkondisian siswa dalam 

mengimplementasikan strategi poster session pada pembelajaran IPA. Solusi 

untuk mengatasi kendala tersebut dengan guru mengoptimalkan pembelajaran IPA 

agar sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Evaluasi yang dilakukan 

berupa aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

 

Kata Kunci: strategi poster session, pembelajaran IPA 

 

Abstract 

The objective of the research are: (1) to describe the implementation of poster 

session strategy on the learning of science class III SDN Tunggulsari I Surakarta 

for the academic year 2017/2018; (2) to describe the obstacles faced in the 

implementation of the poster session strategy in the learning of Science Class III 

SDN Tunggulsari I Surakarta for the academic year 2017/2018. The research 

approach in qualitative with qualitative descriptive research type. The data 

collecting researcher use observation method, interview, and documentation. The 

data analysis of researchers using qualitative descriptive by reducing the data and 

the display data in the form of brief descriptions and concluded flexible to answer 

the formulation of existing problems. The validity of data is done by using 

technique trianggulation. The result of research indicates that: (1) the 

implementation of poster session strategy in science learning class III is divided 

into three stages, that is first step by preparing the material and equipment to be 

used in science lessonn, second stage of teacher doing science learning activity 

related to study material, the last by applying the poster session strategy on 

science learning so that students are more active and anthusiastic in following the 
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learning; (2) obstacles faced by teachers is the optimization of time and student 

conditioning in implementing the poster session strategy on science learning. 

Solutions to overcome these obstacles with teachers optimizing science learning 

to fit the specified time allocation. Evaluation conducted in the form of cognitive, 

affective, and psychomotor aspects. 

 

Keywords : poster session strategy, science learning 

 

1. PENDAHULUAN 

Pembelajaran merupakan proses yang dapat mengembangkan potensi-potensi 

siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Potensi-potensi tersebut 

dikembangkan melalui pendidikan pembelajaran yang inovatif. Menurut Hanafiah 

dan Suhana (2009: 93) pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang 

menuntut keaktifan siswa. Hal ini menujukkan bahwa siswa dituntut harus aktif, 

tidak hanya sebagai subjek pendengar melainkan dapat menemukan sendiri 

jawaban suatu permasalahan dalam pembelajaran melalui proses berpikir, 

mencari, mengolah, mengurangi, menggabung, menyimpulkan hingga 

menyelesaikan masalah. 

Menurut BSNP (2006) di tingkat sekolah dasar telah diajarkan berbagai 

mata pelajaran guna pengembangan kualitas siswa, salah satunya adalah mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Hal yang berkaitan dengan 

pembelajaran IPA terdapat pada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006  tentang 

Standar Isi bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan sekumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, 

atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Berdasarkan pengertian diatas, mata pelajaran IPA ditujukan untuk 

pengembangan kualitas siswa. Namun sebagian besar siswa menganggap mata 

pelajaran yang sulit untuk dipelajari yaitu IPA. Hal ini terbukti dari hasil Ujian 

Akhir Sekolah (UAS) yang dilaporkan oleh Depdiknas yang masih jauh dari 

standar yang diharapkan (Susanto, 2013: 165). Guru selalu mengusahakan 

terciptanya situasi yang tepat sehingga memungkinkan terjadinya proses 

pengalaman belajar pada diri siswa dengan mengerahkan segala sumber belajar 

dan penggunaan strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai.  
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Menurut Hamruni (2012: 1-2) strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai 

perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Guru ketika menyampaikan suatu informasi 

baru kepada siswa, secara bersamaan guru harus memilih strategi yang tepat 

untuk diterapkan. Pemilihan strategi pembelajaran juga harus disesuaikan dengan 

karakteristik materi dan karakter siswa serta kondisi lingkungan, apabila guru 

dapat memenuhi ketiga hal tersebut maka tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Hal ini ditujukan agar pembelajaran yang diterapkan dapat tersampaikan dengan 

baik kepada siswa dan siswa dapat terlibat dalam proses pembelajaran. 

Guru menerapkan strategi poster session dalam pembelajaran IPA salah 

satunya dalam materi Bumi dan Alam Semesta. Strategi ini mendorong siswa 

untuk berpikir kreatif dan cocok untuk dikembangkan dalam pembelajaran IPA. 

Menurut Silberman (2016: 192) metode ini merupakan cara untuk memberikan 

informasi kepada siswa untuk mengungkapkan persepsi tentang topik yang 

sedang didiskusikan. Kelebihan dari penerapan strategi poster session yaitu salah 

satunya mendorong tumbuhnya keberanian siswa dalam mengutarakan 

pendapatnya dan siswa akan aktif bertanya untuk mencari informasi mengenai 

materi yang dibahas. Namun juga terdapat kelemahan pada strategi tersebut yaitu 

pola pikir dan karakter siswa yang berbeda-beda. Sehingga guru harus bisa 

mengatur pembelajaran dan memahami karakter yang dimiliki masing-masing 

siswa tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Melalui strategi tersebut 

dimaksudkan untuk mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki dan 

menjadikan siswa lebih aktif karena pembelajaran yang dilakukan tidak 

membosankan, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai 

dengan baik. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 

SDN Tunggulsari I Surakarta dengan judul “Implementasi Strategi Poster 

Session Pada Pembelajaran IPA Kelas III SDN Tunggulsari 1 Surakarta Tahun 

Ajaran 2017/ 2018”. 
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2. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan secara kualitatif ini 

penulis pilih agar dapat memperoleh keterangan-keterangan yang detail dan 

mendalam mengenai implementasi strategi poster session pada pembelajaran IPA 

kelas III di SDN Tunggulsari I Surakarta. Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data yang mendalam dan mengandung makna, makna tersebut adalah 

data yang sebenarnya atau pasti (Sugiyono, 2015:15). Penelitian ini menggunakan 

penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga data yang terkumpul 

akan dituangkan dalam bentuk uraian. 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Maret sampai 04 Juni 2018. 

Penelitian ini dilakukan di SDN Tunggulsari I Surakarta Tahun Ajaran 

2017/2018. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan 

data sekunder. Data primer yaitu berupa data proses pelaksanaan strategi poster 

session pada pembelajaran IPA. Sedangkan data sekunder yaitu data yang berupa 

data tingkat pemahaman siswa kelas III pada pembelajaran IPA menggunakan 

strategi poster session melalui metode wawancara. Data penelitian ini diperoleh 

melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Observasi terkait kegiatan guru dalam menyampaikan materi melalui strategi 

poster session dan respon siswa ketika pembelajaran berlangsung. Wawancara 

kapada guru dan siswa terkait implementasi strategi poster session pada 

pembelajaran IPA di kelas III. Dokumentasi berupa foto kegiatan pembelajaran 

IPA dengan menggunakan strategi poster session, silabus, RPP, proses 

wawancara, dan nilai. Untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif 

terhadap apa yang diteliti maka kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian 

kualitatif sangat diperlukan. Tujuan dari kehadiran peneliti adalah untuk 

mengamati secara langsung keadaan-keadaan yang terjadi di sekolah mulai dari 

subyek dan obyeknya. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 

kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

mencakup reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Setelah penarikan 

kesimpulan, keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi teknik. 
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Analisis data penelitian ini diawali pengumpulan data yang diperoleh dari 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari kemudian 

direduksi untuk dirangkum. Setelah data direduksi maka data dapat dideskripsikan 

dan diambil kesimpulan.   

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.1 Implementasi strategi poster session pada pembelajaran IPA kelas III SDN 

Tunggulsari I Surakarta 

Pembelajaran yang dilakukan di SDN Tunggulsari I Surakarta tepatnya di kelas 

III guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan strategi 

pembelajaran salah satunya dalam pembelajaran IPA menggunakan strategi poster 

session. Melalui strategi tersebut guru mempunyai harapan agar siswa aktif dan 

tidak bosan mengikuti pembelajaran, karena pada strategi tersebut siswa diminta 

untuk berdiskusi menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk gambar dan 

mempresentasikan hasil karyanya secara berkelompok. Pembelajaran IPA juga 

menekankan siswa untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan 

bersikap ilmiah dalam proses pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Silberman (2016:192) bahwa strategi poster session merupakan metode presentasi 

alternatif dimana siswa saling bertukar gagasan mengenai suatu topik dan 

dituangkan dalam bentuk gambar. 

Langkah-langkah pembelajaran yang guru lakukan sesuai dengan teori 

Silberman dengan terlebih dahulu menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) dan peralatan yang akan digunakan dalam penerapan strategi poster session 

tersebut. Sehari sebelum pembelajaran IPA tersebut siswa diminta untuk 

membawa crayon dari rumah. Guru menjelaskan materi IPA secara garis besar 

setelah itu guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dan masing-masing 

kelompok diminta untuk berdiskusi untuk membuat poster tentang cara manusia 

memelihara dan melestarikan alam. Guru mengawasi jalannya diskusi yang 

dilakukan siswa dan setelah poster selesai dibuat oleh masing-masing kelompok. 

Tiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil poster yang telah dibuat 
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dan memberikan kesempatan untuk kelompok lain menanggapi hasil poster 

kelompok lain. 

Pengimplementasian strategi poster session di pembelajaran IPA pada materi 

Penggunaan dan Cara Manusia Memelihara & Melestarikan Alam, hakikat IPA 

sebagai produk dengan guru menerangkan materi tersebut siswa siswa dapat 

mengetahui manfaat sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dan cara 

melestarikan & memelihara sumber daya alam yang ada disekitar. Hakikat IPA 

sebagai proses setelah guru menyampaikan materi siswa dapat mengetahui 

dampak yang timbul apabila tidak melestarikan alam dan memelihara lingkungan 

sekitar. Hal tersebut terlihat saat proses pembelajaran IPA siswa memperhatikan 

guru menyampaikan materi sehingga dengan menggunakan strategi poster session 

siswa dapat membuat poster agar tetap menjaga lingkungan dan melestarikan 

alam. Hakikat IPA sebagai sikap dengan guru menanamkan sikap seperti 

bekerjasama, tanggung jawab, percaya diri, dan keberanian. Pendapat tersebut 

ditunjukkan pada hasil observasi sikap yang ditanamkan guru dalam pembelajaran 

menggunakan strategi poster session tersebut dapat ditunjukkan ketika siswa 

membuat poster secara berkelompok dan ketika mempresentasikan poster yang 

sudah mereka buat. Hal tersebut sesuai dengan hakikat IPA sebagai sikap 

merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak dapat dipandang sebagai sikap 

yang melandasi proses IPA (Sayekti, 2016: 64). 

Pengimplementasian strategi poster session pada pembelajaran IPA kelas III 

SDN Tunggulsari I Surakarta memperoleh respon yang bagus dari siswa karena 

mereka senang ketika pembelajaran mereka diminta untuk membuat poster oleh 

gurunya dan mereka berharap pada pembelajaran selanjutnya bisa membuat poster 

lagi. Guru memilih strategi ini karena mereka sangat berantusias dan senang 

mengikuti pembelajaran IPA dengan strategi poster session dan juga mereka 

senang mewarnai dan menggambar. 

3.1.2 Kendala yang dihadapi dalam implementasi strategi poster session pada 

pembelajaran IPA 

Kendala yang dihadapinya antara lain kurangnya waktu dalam menyelesaikan 

pembelajaran IPA dengan menggunakan strategi poster session sehingga guru 
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harus mengambil jam pelajaran pada mata pelajaran lain dan juga kendala yang 

lain mengenai pengkondisian siswa ketika mengikuti proses pembelajaran IPA 

tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil observasi ketika siswa diminta untuk 

berdiskusi membuat poster masih ada siswa yang berjalan-jalan untuk melihat 

hasil poster yang dibuat oleh kelompok lain.  

Kendala-kendala tersebut tentunya terdapat solusi untuk mengatasinya. Solusi 

yang dilakukan guru dengan memaksimalkan pembelajaran tersebut. Guru harus 

mendisiplinkan dirinya agar dapat mengatur pembelajaran yang dilakukan sesuai 

dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan sehingga pembelajaran pada mata 

pelajaran lain agar tidak terganggu. Hal tersebut sependapat dengan Hidayatullah 

(2016) pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan strategi poster session 

guru harus lebih optimal lagi dalam penerapan pembelajaran tersebut agar tujuan 

pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Sedangkan siswa diberikan 

penjelasan agar dapat menghargai waktu dan bisa menggunakan waktu dengan 

baik. Apabila masih terdapat siswa yang masih kurang berpartisipasi dalam 

kegiatan pembuatan poster tersebut guru dapat meminta bantuan teman 

kelompoknya untuk memperingatkannya dan bila teman tidak bisa menasihatinya 

guru dapat memberikan pengertian kepada siswa tersebut. 

 

4. PENUTUP 

Penerapan strategi poster session terbagi dalam tiga tahap yaitu tahap persiapan, 

pelaksanaan dan penerapan strategi poster session. Tahap persiapan ini guru 

menyusun RPP mengenai materi yang akan disampaikan dan mempersiapkan 

peralatan yang akan digunakan dalam pembelajaran ini seperti kertas gambar, 

spidol dan crayon. Tahap pelaksanaan ini guru melakukan kegiatan pembelajaran 

IPA dengan menyampaikan materi secara garis besar. Tahap penerapan ini guru 

menerapkan strategi poster session pada pembelajaran IPA dengan disesuaikan 

materinya. Penerapan strategi poster session ini menjadikan siswa lebih aktif dan 

antusias dalam mengikuti pembelajaran IPA, guru memilih strategi tersebut 

karena secara keseluruhan strategi ini pada kegiatannya dapat menyenangkan 

siswa dimana siswa secara berkelompok berdiskusi menuangkan ide atau 
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imajinasinya mengenai materi yang dipelajari dalam bentuk gambar dan mewarnai 

hasil gambar tersebut.  

Kendala yang dihadapi guru ketika menerapkan strategi poster session 

yaitu kurangnya waktu untuk menyelesaikan pembelajaran IPA dan 

pengkondisian siswa ketika mengikuti proses pembelajaran IPA dengan 

menggunakan strategi poster session. Kendala-kendala tersebut tentunya terdapat 

solusi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan guru mengoptimalkan 

pembelajaran IPA tersebut dengan mendisiplinkan dirinya agar dapat mengatur 

pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan sehingga 

pembelajaran pada mata pelajaran lainnya tidak terganggu. Siswa diberikan 

penjelasan agar dapat menghargai waktu dan bisa menggunakan waktu dengan 

baik.  

Sesuai dengan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian di atas, maka 

dapat disampaikan saran sebagai berikut: 

Senantiasa menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan bagi para siswa agar siswa tetap bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Strategi ini dapat membantu 

menumbuhkan semangat belajar siswa apabila waktu jam pelajaran IPA berada 

pada jam terakhir sehingga siswa tidah jenuh dan bosan. 

Segala sesuatu yang telah dilakukan dan dapat tercapai, hendaklah dapat 

dijadikan pedoman dan motivasi untuk dapat meningkatkan keterampilan guru 

dalam mengajar dan juga mampu meningkatkan prestasi siswa dalam 

pembelajaran IPA agar lebih baik lagi.  
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