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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dari segi bahasa berasal dari kata dasar “didik”, dan diberi 

awalan men, menjadi “mendidik”, yaitu kata kerja yang artinya memelihara 

dan memberi latihan (ajaran). Pendidikan sebagai kata benda, berarti proses 

perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. 

Pendidikan juga merupakan usaha dan upaya para pendidik yang 

bekerja secara interaktif dengan para peserta didik untuk meningkatkan dan 

mengembangkan serta memajukan kecerdasan dan keterampilan semua orang 

yang terlibat dalam pendidikan. Dengan demikian, yang dikembangkan dan 

ditingkatkan ilmu pengetahuan dan kecerdasannya bukan hanya anak didik, 

melainkan para pendidik dan semua orang yang terlibat secara langsung 

maupun tidak langsung dalam pendidikan.
1
 

Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pematangan kualitas hidup. 

Melalui proses tersebut diharapkan manusia dapat memahami apa arti dan 

hakikat hidup serta untuk apa dan bagaimana menjalankan tugas  hidup dan 

kehidupan secara benar. 
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Dalam pengertian dasar, pendidikan adalah proses menjadi, yakni 

menjadikan seseorang menjadi dirinya sendiri yang tumbuh sejalan dengan 

bakat, watak, kemampuan dan hati nuraninya secara utuh. Sebagai suatu 

proses, pendidikan dimaknai sebagai semua tindakan yang mempunyai efek 

pada perubahan watak, kepribadian, pemikiran dan perilaku. Dengan 

demikian, pendidikan bukan sekedar pengajaran dalam arti kegiatan 

mentransfer ilmu, teori, dan fakta-fakta akademik semata atau bukan sekedar 

urusan ujian, penetapan kriteria kelulusan serta pencetakan ijazah semata.
2
 

Kualitas pendidikan dapat diketahui dari dua hal yaitu kualitas proses 

dan produk. Suatu pendidikan dikatakan berkualitas proses apabila proses 

belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan siswa akan mengalami 

proses pembelajaran yang bermakna. Pendidikan disebut berkualitas produk 

apabila siswa dapat menunjukan tingkat penguasaan yang tinggi terhadap 

tugas-tugas belajar sesuai dengan sasaran dan tujuan pendidikan. Dua kualitas 

tersebut dapat dilihat dari hasil belajar yang dinyatakan dalam proses 

akademik. 

Belajar adalah suatu kata yang sudah akrab dengan semua lapisan 

masyarakat. Bagi pelajar atau mahasiswa kata “belajar” merupakan kata yang 

tidak asing. Bahkan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
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semua kegiatan mereka dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal. 

Kegiatan belajar mereka lakukan setiap waktu sesuai dengan keinginan.
3
 

Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan 

latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang 

manyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi 

segenap aspek organisme atau pribadi.
4
 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Siswa yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. 

Hasil belajar adalah segala sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai 

akibat dari kegiatan belajar yang dilakukannya. Menurut Hamalik hasil-hasil 

belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian dan 

sikap-sikap, serta apersepsi dan abilitas. Dari kedua pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pengertian hasil belajar adalah perubahan tingkah laku 

siswa  secara nyata setelah dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai 

dengan tujuan pengajaran.
5
 

Para ahli banyak yang memberikan definisi belajar sebagai “change” 

atau perubahan. Karena pada dasarnya dalam belajar, tujuan akhirnya adalah 
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untuk memperoleh perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang 

tidak mengerti menjadi mengerti, dan lain sebagainya.
6
 

Secara garis besar beberapa faktor yang mempengaruhi belajar siswa 

adalah sebagai berikut: 1). Faktor internal (faktor dari dalam siswa) terdiri 

dari dua aspek yaitu aspek fisiologis (bersifat jasmaniah) dan aspek psikologis 

(bersifat rohaniah). 2). Faktor eksternal (faktor dari luar siswa) adalah 

kurikulum atau bahan pelajaran, guru yang memberikan pengajaran, sarana 

dan fasilitas, serta manajemen yang berlaku di sekolah yang bersangkutan.
7
 

Menurut Weinstein & Meyer, pembelajaran yang baik meliputi 

mengajarkan siswa bagaimana belajar, bagaimana mengingat, bagaimana 

berpikir, dan bagaimana memotivasi diri mereka sendiri. Jadi, mengajarkan 

siswa bagaimana belajar merupakan suatu tujuan pendidikan yang sangat 

penting dan menjadi tujuan utama.
8
 

Dengan tercapainya tujuan pembelajaran, maka dapat dikatakan bahwa 

guru telah berhasil dalam mengajar. Keberhasilan belajar mengajar tentu saja 

diketahui setelah diadakan evaluasi dengan seperangkat item soal yang sudah 

sesuai dengan rumusan beberapa tujuan pembelajaran. Sejauh mana tingkat 

keberrhasilan belajar mengajar, dapat dilihat dari daya serap anak didik dan 

persentase keberhasilan anak dalam mencapai tujuan pembelajaran khusus 
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(TPU). Jika hanya tiga puluh lima persen atau lebih dari jumlah anak didik 

yang mengikuti proses belajar mengajar mencapai taraf keberhasilan kurang 

(di bawah taraf minimal), maka proses belajar mengajar berikutnya 

hendaknya bersifat remidial.
9
 

Dalam proses belajar mengajar, pendidik harus mengarah pada kreatif 

belajar siswa, dengan cara memilih strategi pembelajaran yang sesuai, agar 

siswa lebih berprestasi aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian 

pendidik harus kreatif dalam menciptakan suasana belajar agar pelajaran lebih 

mudah untuk dipahamai dan terstrukur.  

Di sinilah pentingnya seorang guru memiliki seni belajar yang baik. 

Karena seni mengajar yang baik, di samping dapat menciptakan iklim 

pembelajaran yang menyenangkan, juga dapat membangkitkan semangat, 

kreatifitas, daya kritis, dan budaya belajar yang baik. Untuk menciptakan 

iklim belajar yaang nyaman, guru dituntut untuk mampu berperan sebagai 

pelayan belajar yang baik, bukan sebagai hakim yang memtuskan salah dan 

tidaknya peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Gurupun 

harus bertindak sebagai pembangkit semangat, bukan sebagai “ pembunuh “ 

kreatifitas.
10
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Untuk diakui sebagai bagian dari kompetensi profesional guru 

keterampilan itu harus dapat dipraktekan berulang-ulang, barangkali bukan 

dalam bentuknya yang persis sama, tetapi sesering mungkin bukan hanya 

kebetulan terjadi satu kali. Sehubungan dengan itu, guru yang memiliki 

keterampilan profesional harus mampu mengejawantahkan keterampilannya 

secara konsisten, bukan hanya atas dasar sekenanya.
11

 

Baik buruknya hasil belajar dapat dilihat dari hasil pengukuran yang 

berupa evaluasi, selain mengukur hasil penilaian dapat juga ditunjukan kepada 

proses pembelajaran. Semakin baik proses pembelajaran dan keaktifan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran, maka seharusnya hasil belajar yang diperoleh 

siswa akan semakin tinggi sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskannya. 

Berdasarkan pemaparan di atas, perlu adanya perubahan dalam 

pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Guru hendaknya mampu menentukan 

dan mengembangkan salah satu metode atau strategi  pembelajaran yang 

dapat menarik kreatifitas dan motivasi siswa untuk belajar serta baik dalam 

pembelajaran IPA. Strategi mempunyai andil yang cukup besar dalam 

kegiatan belajar mengajar. Kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki anak 

didik, akan ditentukan oleh kerelevansian penggunaan suatu strategi yang 

sesuai dengan tujuan. Itu berarti tujuan pembelajaran akan dapat dicapai 

dengan penggunaan strategi yang tepat, sesuai dengan standar keberhasilan 
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yang terpatri di dalam suatu tujuan.
12

 Tugas utama seorang pengajar adalah 

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Agar kegiatan itu terselenggara 

dengan efektif, seorang pengajar harus mengetahui hakikat kegiatan belajar, 

mengajar dan strategi pembelajaran.
13

 Di samping itu, tugas seorang guru 

harus menggunakan berbagai cara dari metode, strategi maupun model 

pembelajaran dan media pembelajaran agar tercapai tujuan yang diinginkan. 

Banyak hasil penelitian membuktikan bahwa menggunakan alat bantu 

dalam proses pembelajaran kaitannya dengan pemahaman dan semangat siswa 

terhadap konsep suatu materi pelajaran dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

Namun, masih banyak guru kurang dalam menggunakan alat bantu sederhana 

dalam menyampaikan materi pembelajaran. 

Pada observasi awal yang saya lakukan  di SDN Banjarejo Madiun 

berdasarkan hasil pengamatan di kelas IV ditemukan beberapa siswa yang 

kurang paham dengan materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan kurang 

aktif dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Saat guru 

membentuk kelompok diskusi, ada beberapa siswa yang tidak ikut kerja sama 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Serta kurang maksimalnya 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas IV yang 

disebabkan oleh strategi belajar yang digunakan kurang menarik.   
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Dari alasan tersebut, untuk melatih anak memiliki kecakapan-

kecakapan terhadap materi yang dipelajari perlu diadakan latihan-latihan 

melalui penerapan strategi poster session. Metode presentasi alternatif ini 

merupakan sebuah cara yang tepat untuk menginformasikan kepada peserta 

didik secara cepat, menangkap imajinasi mereka dan mengundang pertukaran 

ide di antara mereka. Teknik ini juga merupakan sebuah cara cerita dan grafik 

yang memungkinkan peserta didik mengekspresikan persepsi dan perasaan 

mereka tentang topik yang sekarang sedang didiskusikan dalam sebuah 

lingkungan yang tidak menakutkan.
14

. Digunakannya strategi ini dengan 

tujuan, agar siswa tidak merasa bosan, selain itu menumbuhkan minat dan 

motivasi anak untuk mengikuti pelajaran dengan baik karena pembelajaran 

yang dilakukan oleh seorang guru tidak monoton dan membosankan. Dengan 

digunakannya poster dalam strategi ini membuat siswa semakin bergairah 

untuk mengikuti pembelajaran. Alat bantu yang digunakanpun bisa 

bermacam-macam dengan harapan hasil belajar siswa dapat meningkat. 

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis melakukan 

penelitian dengan judul, yaitu “Penerapan  Strategi Poster Session Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Ilmu  Pengetahuan Alam 

(IPA)” 
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(Penelitian Tindakan Kelas di Kelas IV SDN Banjarejo Madiun Semester 

Genap Tahun Pelajaran 2014/2015). 

 

B. Identifikasi dan Pembatasan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Kurangnya semangat siswa kelas IV SDN Banjarejo Madiun semester 

genap Tahun Pelajaran 2014/2015 dalam mengikuti pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) meliputi aspek keaktifan dan kerja sama siswa 

2. Kurang maksimalnya hasil belajar dalam penguasaan konsep yang dicapai 

siswa kelas IV SDN Banjarejo Madiun semester genap Tahun Pelajaran 

2014/2015 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

3. Rendahnya motivasi siswa kelas IV SDN Banjarejo Madiun semester 

genap Tahun Pelajaran 2014/2015 dalam belajar pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA). 

4. Kurangnya kemampuan siswa kelas IV SDN Banjarejo Madiun semester 

genap Tahun pelajaran 2014/2015 dalam melakukan komunikasi kepada 

sesama teman ataupun guru setelah pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA). 

Banyak faktor yang dapat ditindak lanjuti dalam penelitian ini. Namun 

karena luasnya bidang cakupan dan agar tidak terjadi kekacauan dalam 
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penelitian serta mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan lain sebagainya 

maka perlu adanya batasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah kurang maksimalnya hasil belajar IPA dalam 

penguasaan proses, produk dan sikap ilmiah yang dicapai siswa kelas IV 

SDN Banjarejo Madiun semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015 pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada materi kenampakan bumi 

dan benda langit serta perubahan lingkungan dan pengaruhnya yang dapat 

ditingkatkan dengan menggunakan strategi poster session. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan berbagai 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan strategi poster session dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA dalam penguasaan proses, produk dan sikap ilmiah siswa 

pada materi kenampakan bumi dan benda langit serta perubahan 

lingkungan dan pengaruhnya di kelas IV SDN Banjarejo Madiun semester 

genap Tahun Pelajaran 2014/2015? 

2. Bagaimana penerapan strategi poster session untuk meningkatkan hasil 

belajar IPA dalam penguasaan proses, produk dan sikap ilmiah siswa 

pada materi kenampakan bumi dan benda langit serta perubahan 
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lingkungan dan pengaruhnya di kelas IV SDN Banjarejo Madiun semester 

genap Tahun Pelajaran 2014/2015? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas 

maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPA dalam penguasaan 

proses, produk dan sikap ilmiah siswa pada materi kenampakan bumi dan 

benda langit serta perubahan lingkungan dan pengaruhnya setelah 

diterapkannya strategi poster session di kelas IV SDN Banjarejo Madiun 

semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015. 

2. Untuk mengetahui penerapan strategi poster session yang dilakukan dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA dalam penguasaan proses, produk dan 

sikap ilmiah siswa pada materi kenampakan bumi dan benda langit serta 

perubahan lingkungan dan pengaruhnya di kelas IV SDN Banjarejo 

Madiun semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015.  
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E. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian kuantitatif akan memberikan kontribusi bagi proses 

pembelajaran, baik secara teoritis maupun praktis antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

       Secara teori penelitian ini bermanfaat dalam menerapkan strategi 

poster session untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi: 

a. Bagi lembaga atau sekolah, dapat menciptakan inovasi pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam yang lebih baik dan mewujudkan pendidikan 

yang lebih maju dan berkualitas. 

b. Bagi pendidik, lebih memahami kemampuan peserta didik sehingga 

dapat menentukan strategi yang sesuai dan dapat meningkatkan hasil 

belajar, sehingga tujuan pembelajaran tercapai secara maksimal. 

c. Bagi peserta didik, dapat berperan aktif dalam proses pembelaajaran 

dan dapat meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

d. Bagi penulis, dengan hasil pembelajaran ini diharapkan dapat 

dijadikan kajian dan penunjang dalam pengembangan pengetahuan 

penelitian yang berkaitan dengan topik tersebut. 
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F. Sistematika Pembahasan 

 Dalam pembahasan pada Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini terdiri dari 

5 bab, yaitu 

 Bab I Pendahuluan. Setiap penelitian pasti berangkat dari fenomena/ 

kejadian/ masalah. Oleh karena itu, bab pendahuluan memuat latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, 

masalah penelitian dan sistematika pembahasan. 

 Bab II adalah landasan teoritik yang berisi tentang deskripsi teori, telaah 

hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis tindakan. 

 Bab III adalah metode penelitian yang meliputi objek tindakan kelas, 

setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian tindakan kelas, variabel 

yang diamati, prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang terdiri 

dari: perencaan, pelaksanaan tindakan persiklus, pelaksanaan tindakan kelas, 

pengamatan tindakan kelas, refleksi dan jadwal pelaksanaan tindakan kelas. 

 Bab IV adalah hasil penelitian tindakan kelas, yang berisi gambaran 

singkat setting lokasi penelitian, penjelasan persiklus, proses analisis data 

persiklus, dan pembahasan. 

Bab V. Bab terakhir yaitu penutup. Bab ini merupakan bab yang di 

dalamnya menguraikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan 

saran-saran yang berhubungan dengan penelitian sebagai masukan-masukan 

untuk berbagai pihak yang terkait. 


