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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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). 

Proses pembelajaran IPA sebaiknya disesuaikan dengan kondisi yang 

memungkinkan siswa terlibat aktif dalam mencari, menemukan, menggali serta 

menyelesaikan permasalahan yang dipelajari. Karena pada dasarnya aspek 

pokok dalam pembelajaran IPA adalah siswa dapat menyadari keterbatasan 

pengetahuannya, membangkitkan rasa ingin tahu untuk menggali berbagai 

pengetahuan baru dan akhirnya dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan 
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berdasarkan informasi yang disampaikan guru (Mujakir, 2015: 83).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. Menurut 

Sunhaji (2008: 3) strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang digunakan 

oleh guru untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses 

pembelajaran, dalam pemilihan tersebut perlu adanya pertimbangan situasi dan 

kondisi, sumber belajar, kebutuhan, dan karakteristik siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. 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.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada kelas IV di SDN 

Tunggulsari 1 Surakarta, guru hanya menyampaikan materi yang berupa 

ceramah kemudian siswa disuruh mengerjakan LKS setelah itu dicocokkan.Hal 

itu dilakukan secara berulang-ulang sehingga membuat siswa pasif dan bosan 

dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, guru seharusnya lebih 

selektif dalam memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai 

dengan karakteristik materi yang akan disampaikan. Karena guru dituntut untuk 

dapat menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga tercipta 

pembelajaran yang menyenangkan. 

Namun masih ada proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Selain 

itu, guru hanya terpaku dalam buku teks sebagai sumber pembelajaran. Guru 

menyampaikan materi pembelajaran IPA dan siswa menyimak materi yang 

disampaikan oleh guru. Ketika proses pembelajaran berlangsung, siswa 

cenderung pasif karena saat guru menerangkan materi ada sebagian siswa yang 

tidak memperhatikan materi yang disampaikan melainkan siswa sibuk dengan 
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kegiatan masing-masing seperti ada siswa yang mengantuk dan mengobrol 

dengan teman sebangkunya. Ketika guru memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya mengenai materi tersebut tidak ada siswa yang bertanya, sedangkan 

saat guru memberikan pertanyaan kepada siswa rata-rata mereka tidak bisa 

menjawab pertanyaan yang guru berikan.Pembelajaran IPA yang demikian 

belum memberikan kesempatan lebih kepada siswa untuk mengembangkan 

kretivitas dan pemahaman materi yang dipelajari.Hal tersebut menunjukkan 

bahwa kurangnya antusias dan ketertarikan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

IPA dapat mempengaruhi hasil pembelajaran. 

Oleh karena itu guru harus dapat memilih strategi yang tepat, salah satunya 

guru dapat memilih 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.Pembelajaran IPA secara inkuiri harus didukung dengan keterampilan 

berpikir untuk meningkatkan daya imajinasi, kreatif dan logis siswa. Karena 

secara prosesnya untuk menemukan suatu hal yang baru, siswa tidak lepas dari 

proses berpikir (Fauziah, 2011: 98-99). Pada strategi ini secara berkelompok 

siswa membuat poster atau gambar yang sesuai dengan topik yang 

dipelajari.Poster yang sudah dibuat oleh siswa tersebut dipajang dan 

dipresentasikan. Beberapa kelebihan dari penerapan strategi poster session yaitu 

salah satunya mendorong tumbuhnya keberanian siswa dalam mengutarakan 

pendapatnya dan siswa akan aktif bertanya untuk mencarai 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. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Implementasi Strategi Poster Session Pada Pembelajaran IPA 

Kelas III SDN Tunggulsari 1 Surakarta Tahun Ajaran 2017/ 2018”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi strategi poster session pada pembelajaran IPA kelas 

III SDN Tunggulsari 1 Surakarta Tahun Ajaran 2017/ 2018? 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi strategi poster session pada 

pembelajaran IPA kelas III SDN Tunggulsari 1 Surakarta Tahun Ajaran 

2017/ 2018? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menjelaskan implementasi strategi poster session pada pembelajaran 

IPA kelas III SDN Tunggulsari 1 Tahun Ajaran 2017/ 2018. 

2. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dalam implementasi strategi poster 

session pada pembelajaran IPA kelas III SDN Tunggulsari 1 Tahun Ajaran 

2017/ 2018. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif 

pengembangan strategi pembelajaran aktif pembelajaran IPA. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Sebagai sarana untuk mengembangkan mutu dan kualitas sekolah. 

b. Bagi Guru 

Sebagai sarana untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aktif 

dan menyenangkan bagi para siswa agar tetap aktif dan antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. 
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c. Bagi Siswa 

Membiasakan siswa aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. 

d. Bagi Peneliti Lain 

1) Sebagai referensi bagi penelitian yang relevan. 

2) Memberikan pengalaman lapangan dan menambah pengalaman 

mengajar. 

 

 

 

 

 

 

 


