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BAB II 

LANDASAN TEORITIK, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERPIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS PENELITIAN 

TINDAKAN KELAS 

A. Landasan Teori 

1. Hakekat Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di MI 

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam 

       Kata sains berasal dari kata Latin scientia  yang berarti “saya 

tahu’. Dalam bahasa Inggris kata science mula-mula berarti 

pengetahuan, tetapi lama kelamaan bila orang berkata tentang sains, 

maka pada umumnya yang dimaksud ialah apa yang dulu disebut 

natural sciences. Natural science dalam bahasa indonesia disebut Ilmu 

Pengetahuan Alam atau dengan singkat sekarang biasa dikenal dengan 

sebutan IPA.  

Kamus mendefinisikan natural science sebagai systematic and 

formulated knowledge dealing with material phenomena and based 

mainly on observation and induction, yaitu “ilmu sistematis dan 

dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan 

didasarkan terutama atas pengamatan dan induksi”. Tetapi ada pula 

orang yang mendifinisikan sains sebagai a pieces of theoretical 

knowledge atau “sejenis pengetahuan teoritis”.baginya sains bukanlah 
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suatu keterampilan praktis, bukan pula suatu kerajinan (craft). 

Meskipun kegiatan dalam sains hampir selalu berhubungan dengan 

eksperimen namun konsep sains adalah hasil tanggapan pikiran 

manusia atau gejala yang terjadi di alam ini. Seorang ahli sains 

(ilmuwan) dapat memberikan sumbangan besar kepada saoins tanpa ia 

sendiri melakukan suatu percobaan pun, tanpa membuat suatu alat pun 

dan bahkan tanpa melakukan observasi. Orang lain yang melakukan 

observasi atau percobaan itu.
1
 

Ilmu alam atau sains sifatnya lebih pasti karena gejalanya yang 

diamati relatif nyata dan terukur. Karenanya ilmu alam sering disebut 

ilmu pasti atau ilmu eksata. Misalnya dalam lautan dapat dinyatakan 

dengan skala bilangan dan satuan: 100 km, 10 mil, bahkan sesuatu 

yang bergerak juga semuanya terukur: 140 km/jam untuk kecepatan 

mobil di jalan tol. Yang intensitasnya hanya dapat dinyatakan dengan 

kata-kata biasanya tidak termasuk sains. Misalnya dalam perasaan, 

besarnya cinta, tingginya keindahan, dan konsep-konsep serupa sering 

dinyatakan dengan agak, kurang, lebih, sangat, amat sangat. Proses 

yang terjadi juga sulit diukur misalnya proses mulai suka, makin suka, 

sangat suka dan seterusnya tidak dapat digambarkan dengan bilangan 

                                                           

       
1
Sukarno dan Padmawinata, Dasar-Dasar Pendidikan Sains, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 

1981), 1-2 
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dan satuan seperti halnya dalam menyatakan grejala alam dalam ilmu 

pasti.
2
 

Ilmu pengetahuan alam wajib dipelajari oleh manusia agar 

manusia memiliki kapabilitas yang ilmiah dalam membaca alam dan 

memanfaatkan hasil-hasil alam dengan baik dan benar. Salah satu ilmu 

yang menjelaskan alam dilihat dari ciri-ciri umumnya yang normatif 

adalah ilmu alamiah dasar. Dalam ilmu alamiah dasardipelajari sifat-

sifat yang umum, yaitu pengetahuan tentang alam yang perlu diketahui 

oleh seluruh manusia, misalnya pengetahuan tentang bumi, langit, 

manusia, lautan, gunung, atom, planet, bulan, matahari, tumbuhan dan 

semua yang ada di jagat raya ini.
3
 

b. Tujuan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 

       Tujuan ilmu alam menurut beberapa ahli adalah mencari 

kebenaran tentang objek tertentu yang bersifat relatif.
4
 Dijabarkan 

beberapa tujuan pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam sebagai berikut: 

a) Memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang dunia tempat 

kita hidup. Tentang bagaimana kita sebagai makhluk harus 

bersikap terhadap alam. Kita memerlukan pengetahuan ini.  

b) Menanamkan suatu sikap yang ilmiah. Anak-anak harus 

menyadari pentignya metode dan sikap yang biasa digunakan oleh 

                                                           

       
2
Surjani Wonorahardjo, Dasar-Dasar Sains, (Jakarta: PT.Indeks, 2011), 11  

       
3
 Herabudin, Ilmu Alamiah Dasar, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 103 

       
4
 Ibid, Ilmu Alamiah Dasae, 104 
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para ilmuwan. Sikap ini harus dibawa dalam perjalanan hidupnya, 

tidak hanya dalam memecahkan soal-soal ilmiah saja. 

c) Kecuali memberi pengetahuan tentang sains itu sendiri, juga 

memberikan keterampilan. Tidak semua anak memilki otak yang 

cerdas, tetapi beberapa dari mereka mempunyai bakat pembawaan 

kepandaian yang terletak pada tangannya, bakat-bakat 

ketrerampilan dalam menggunakan alat-alat mekanik, kemampuan 

mengenai bentuk ukuran dan dapat “merasakan” dengan ujung-

ujung jarinya. Bakat-bakat demikian, yang amat erat dengan 

penemuan-penemuan adalah fondasi bagi perkembangan industri. 

d) Untuk mendidik anak-anak agar dapat menghargai penemu-

penemu sains, pekerja-pekerja sains yang telah banyak berjasa 

bagi dunia dan kemanusiaan umumnya. Anak-anak perlu 

mengetahui, bagaimana suatu penemuan yang asli dan pertama 

(orisinal) ditemukan. Jangan sampai anak-anak berpikiran dangkal 

dan menganggap segala sesuatu yang ada sekarang ini secara 

begitu saja muncul di dunia ini.
5
 

2. Hasil Belajar Sains/IPA di MI 

       Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan 

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

                                                           

       
5
Sukarno dan Padmawinata, Dasar-Dasar Pendidikan Sains, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 

1981), 26-27 
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manyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi 

segenap aspek organisme atau pribadi. Kegiatan belajar mengajar seperti 

mengorganisasi pengalaman belajar, mengolah kegiatan belajar mengajar, 

menilai proses, dan hasil belajar, kesemuanya termasuk dalam cakupan 

tanggung jawab guru. Jadi, hakikat belajar adalah perubahan.
6
 

       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.
7
 

Hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku individu 

yang relatif menetapsebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Hasil 

belajar Sains tentu saja harus dikaitkan dengan tujuan oendidikan Sains 

yang elah dicantumkan dalam garis-garis besar program pengajaran Sains 

di sekolah dengan tidak melupakan hakekat sains itu sendiri. Oleh sebab 

                                                           

       
6
Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar , (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), 10-11 

       
7
Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyaklarta: Multi Pressindo, 2010), 15 
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itu tujuan pembelajaran menggambarkan hasil belajar yang harus dimiliki 

siswa dan cara siswa memperoleh hasil belajar tersebut. 

Hasil belajar Sains dikelompokkan berdasarkan hakikat Sains itu 

sendiri yaitu sebagai produk dan proses. hal ini didasarkan pada pendapat 

hungerford yang menyatakan bahwa Sains terbagi atas dua bagian yaitu 

(1) the investigation (proses) seperti mengamati, mengklasifikasi, 

mengukur, meramalkan dan menyimpulkan, (2) the knowledge (produk) 

seperti fakta, konsep, prinsip, hukum dan teori Sains. Dengan demikian 

sebagai produk hasil belajar Sains berupa pemahaman terhadap fakta, 

konsep, prinsip dan hukum sains, dan sebagai proses hasil belajar sains 

berupa sikap, nilai, dan keterampilan ilmiah.  

Jika ditelaah tujuan pendidikan Sains di SD, dapat disimpulkan 

bahwa tujuan tersebut telah berorientasi pada teori hasil belajar  di atas 

yakni pada pencapaian Sains dari segi prosuk, proses dan sikap 

keilmuwan. Dari segi produk, siswa diharapkan dapat memahami konsep-

konsep Sains dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari, dari 

proses siswa diharapakan memiliki kemampuan untuk mengembangkan 

pengetahuan, gagasan, dan menerapkan konsep yang diperolehnya untuk 

menjelaskan dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, dan 

dari segi sikap dan nilai siswa diharapkan mempunyai minat untuk 

mempelajari benda-benda di lingkungannya, bersikap ingin tahu, tekun, 

kritis, mawas diri dan bertanggung jawab dapat bekerja sama dan mandiri, 
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serta mengenal dan memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar sehingga 

menyadari keagungan Tuhan Yang Maha Esa.
 
 

Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar Sains SD hendaknya 

mencakup hal-hal sebagai berikut: 

a. Penguasaan produk ilmiah atau produk Sains yang mengacu pada 

seberapa besar siswa mengalami perubahan dalam pengetahuan dan 

pemahamannya tentang Sains baik berupa fakta, konsep, prinsip, 

hukum maupun teori. Aspek produk Sains dalam pembelajaran di 

sekolah dikembangkan dalam pokok bahasan yang menjadi target 

program pembelajaran yang harus dikuasai. Aspek produk seperti 

fakta, konsep, prinsip, hukum, maupun teori sering disajikan dalam 

bentuk pengetahuan yang sudah jadi.
 8

 Sains sebagai disiplin ilmu 

disebut produk Sains karena isisnyamerupakan kumpulan hasil hasil 

kegiatan empirik dan analitik yang dilakukan oleh para ilmuwan dalam 

bentuk sebagai berikut: 

1) Fakta Sains. Fakta adalah pertanyaaan dan pernyataan tentang 

benda yang benar-benar ada atau peristiwa-peristiwa yang betul-

betul terjadi dan sudah dibuktikan secara objektif. Siswa 

diharapkan dapat mengingat kembali bentuk informasi tersebut 

                                                           

       
8
Patta Bundo, Penilaian Keterampilan Proses dan Sikap Ilmiah Dalam Pembelajaran Sains SD, 

(Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan, 

2006), 17-18  
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dengan benar jika ditanyakan kembali tentang sesuatu yang 

berhubungan dengan fakta tersebut. 

2) Konsep Sains. Konsep adalah suatu ide yang mempersatukan 

fakta-fakta Sains yang saling berhubungan. Siswa diharapkan dapat 

menjelaskan konsep yang dipelajari, mengenal ilustrasi konsep, 

kesamaan suatu konsep, dan mengetahui bahwa penggunaan 

konsep itu benar atau salah. 

3) Prinsip Sains. Prinsip adalah generalisasi tentang hubungan 

diantara konsep-konsep Sains.  

4) Hukum Sains. Hukum Sains adalah prinsip-prinsip yang sudah 

diterima kebenarannya yang meskipun sifatnya tentatif tetapi 

mempunyai daya uji yang kuat sehingga dapat bertahan dalam 

waktu yang relatif lama. 

5) Teori Sains. Teori Sains sering disebut juga teori ilmiah merupakan 

kerangka hubungan yang lebih luas antara fakta, konsep, dan 

hukum sehingga merupakan model atau gambaran yang dibuat para 

ilmuwan untuk menjelaskan gejala alam. 
9
  

b. Penguasaan proses ilmiah atau proses Sains mengacu pada sejauh 

mana siswa mengalami perubahan dalam kemampuan proses 

keilmuwan yang terdiri atas keterampilan proses Sains dasar dan 

keterampilan proses Sains terintegrasi. Untuk tingkat pendidikan dasar 

                                                           
9
 Ibid, 11-12 
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di SD maka penguasaan proses Sains difokuskan pada keterampilan 

proses Sains dasar (basic science prosess skills) yang meliputi 

keterampilan mengamati (observasi), menggolongkan (klasifikasi), 

menghitung (kuantifikasi),meramalkan (prediksi), menyimpulkan 

(inferensi), dan mengkomunikasikan (komunikasi). Hasil belajar Sains 

dari segi proses dapat dibedakan dari produk dengan melihat proses 

yang dilakukan siswa dalam belajar. Hasil belajar Sains melalui proses 

Sains menghasilkan kesan yang lama, tidak mudah dilupa, dan akan 

dapat digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan yang diperoleh 

dapat pula ditransfer ke bidang ilmu yang lain. Sekali siswa dapat 

membuat grafik, misalnya, maka hasil belajar tersebut dapat 

diaplikasikan pada bidang ilmu yang lain.  

c. Penguasaan sikap ilmiah atau sikap Sains. Sikap sains adalah sikap 

yang dimiliki para ilmuwan dalam mencari dan mengembangkan 

pengetahuan baru. Penguasaan sikap ilmiah merujuk pada sejauh mana 

siswa mengalami perubahan dalam sikap atau sistem nilai dalam 

proses keilmuwan. Sikap ilmiah yang sangat penting dimiliki pada 

semua tingkatan pendidikan. Sains adalah hasrat ingin tahu, 

menghargai kenyataan (fakta dan data), ingin menerima 

ketidakpastian, refleksi kritis dan hati-hati, tekun, ulet, tabah, kreatif 

untuk penemuan baru, berpikiran terbuka, sensitive terhadap 
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lingkungan sekitar. bekerja sama dengan orang lain. Gega 

menyarankan pada tingkat ada empat sikap yang perlu dikembangkan 

yakni sikap ingin tahu (curiocity), penemuan (inventiveness), berpikir 

kritis (critical thinking), dan teguh pendirian (persistence). Keempat 

sikap ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang 

lainnya karena saling melengkapi. 
10

 

Secara garis besar beberapa faktor yang mempengaruhi belajar siswa 

adalah sebagai berikut: 

a) Faktor internal (faktor dari dalam siswa), terdiri dari dua aspek yaitu 

asppek fisiologis (bersifat jasmaniah) dan aspek psikologis (bersifat 

rohaniah) yang meliputi minatnya, tingkat kecerdasannya, bakatnya, 

motivasinya, kemampuan kognitifnya dan lain sebagainya. 

b) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa) yang meliputi kurikulum atau 

bahan pelajaran, guru yang memberikan pengajaran, sarana dan 

fasilitas serta manajemen yang berlaku di sekolah yang 

bersangkutan.
11

 

3. Strategi Pembelajaran Poster Session 

a. Strategi Pembelajaran 

 Strategi berasal dari kata Yunani Strategia yang berarti ilmu 

perang atau panglima perang. Berdasarkan pengertian ini, maka 

                                                           

       
10

 Ibid, 19 

       
11

Cholil dan Sugeng Kurniawan, Psikologi Pendidikan, (Surabaya: SA Press, 2011), 45-58 
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strategi adalah suatu seni merancang operasi di dalam peperangan, 

seperti cara-caramengatur posisi atau siasat berperang, angkatan darat 

atau laut. Strategia dapat pula diartikan sebagai suatu keterampilan 

mengatur suatu kejadian atau peristiwa. Secara umum sering 

dikemukakan bahwa strategi merupakansuatu teknik yang digunakan 

untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bidang administrasi strategi 

diartikan sebagai ratupaya yang bersifat amkro, menyeluruh jangka 

panjang dan didasarkan atas keputusan hasil penalaran. Strategi 

dimaknai pula sebagai tugas pokok lapisan sistem tingkat atas. Pada 

perkembangannya kata strategi digunakan dalam hampir semua 

disiplin ilmu, termasuk pula dalam ranah kebudayaan dan kebahasaan. 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  edisi kedua strategi 

adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa 

untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.
12

 

 Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis 

besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang 

telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa 

diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru-anak didik dalam 

                                                           

       
12

Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa , (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008), 2 
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perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang 

telah digariskan. 
13

 

 Kata strategi bila dihubungkan dengan kata pembelajaran akan 

memiliki makna yang lebih khusus. Strategi pembelajaran dipahami 

sebagai strategi untuk membelajarkan anak didik dan guru yang 

membelajarkannya dengan memanfaatkan segala sesuatunya untuk 

memudahkan proses belajar anak didik. Secara umum Kozma 

berpendapat, bahwa strategi pembelajaran adalah setiap kegiattan yang 

dipilih dan dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada anak didik 

dalam menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. 

 Strategi pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi 

pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang/atau 

digunakan oleh guru dalam rangka membantu anak didik mencapai 

tujuan pembelajaran tertentu. Dari konsep umu tersebut, strategi 

pembelajaran bisa dipahamidalam konteks khusus. Secara khusus 

strategi pembelajaran dipahami sebagai suatu cara atauu seperangkat 

cara atau teknik yang dilakukan dan ditempuh guru atau anak didik 

dalam melakukan upaya terjadinya suatu perubahan tingkah laku atau 

sikap.
14

      

                                                           

       
13

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar , (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), 5 

       
14

 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), 325-326 
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b. Pengertian 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.
15

 

c. Langkah-langkah Strategi Poster Session: 

1) Mintalah setiap peserta didik menyeleksi sebuah topik yang 

dikaitkan dengan topik umum atau yang sedang didiskusikan atau 

dipelajari. 

2) Mintalah peserta didik mempersiapkan gambaran visual konsep 

mereka pada sebuah poster atau papan pengumuman (Guru 

menentukan sendiri ukurannya). Isi poster tersebut harus jelas, 

agar pengamat dapat dengan mudah memahami tanpa penjelasan 

tertulis atau lisan. Akan tetapi, peserta didik boleh saja memilih 

mempersiapkan satu halaman hand-out untuk mendampingi poster 

yang menerangkan lebih detail dan menanyangkan bacaan lanjut. 

                                                           

       
15

Mil Silberman, Active Learning 101 Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka Insan 

Madani, 2007), 180  
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3) Selama sesi kelas berlangsung, mintalah peserta didik memasang 

gambaran presentasi dan dengan bebas berkeliling di ruangan, 

memandang serta mendiskusikan poster yang lain. 

4) Lima belas menit sebelum kelas selesai, berundinglah dengan 

seluruh kelas dan didiskusikan keuntungan apa yang mereka 

peroleh dari kegiatan ini. 

d. Variasi 

1) Guru boleh memilih untuk membentuk tim ke dalam 2 atau 3 

bentuk daripada membuat tugas individual, terutama jika topiknya 

terbatas. 

2) Lanjutkan sesi gambar dengan diskusi panel dengan menggunakan 

beberapa peraga sebagai panelis.
16

 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

 Peneliti juga melakukan telaah pustaka terhadap hasil penelitian 

terdahulu yang relevan peneliti dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil 

dari telaah pustaka tersebut peneliti merumuskan: 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nur Tsalasah (03450459) 

Fakultas Sains dan Teknologi UIN jogja  dengan judul Skripsi ”Upaya 

peningkatan motivasi belajar dan prestasi belajar peserta didik dengan strategi 

                                                           

       
16

Mil Silberman, Active Learning 101 Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka Insan 

Madani, 2007), 181 
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poster session pada sub pokok bahasan sistem peredaran darah manusia kelas 

VII MTSN Prambanan Sleman yang menyatakan bahwa dengan 

menggunakan strategi poster session hasil observasi motivasi belajar dari 

siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebagai berikut: Aspek rasa 

senang dari 75,76% menjadi 81,82% dengan kriteria baik. Aspek perhatian 

dari 57,58% menjadi 90,9% dengan kriteria baik. Aspek rasa tertarik dari 

33,33% menjadi 57,58% dengan kriteria cukup. Aspek rasa antusias dari 

36,36% menjadi 63,6% dengan kriteria cukup. Aspek rasa ingin tahu dari 0% 

menjadi 24,24% dengan kriteria tidak baik. Prestasi belajar siswa mengalami 

peningkatan pada tiap siklusnya dengan effect size yaitu 0,3. Hasil respon 

peserta didik terhadap penggunaan strategi poster session dinilai sangat 

menyenangkan, menarik, memberi perhatian lebih pada pelajaran, antusias 

mengikuti pelajaran dan menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Erna Susilowati pada tahun 

2011, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul skripsi: 

“Penerapan strategi poster session untuk meningkatkan keaktifan dan 

pemahaman konsep sistem persamaan linear dua variable (SPLDV) (PTK 

Pembelajaran matematika di kelas VIII semester I SMP Negeri 2 Selogiri). 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifandan 

pemahaman konsep sistem persamaan linear dua variabel melalui penerapan 

strategi pembelajaran poster session. Hal ini dapat dilihat dari 1) peserta didik 
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yang menjawab pertanyaan yang diajukan teman lain sebelum diadakan 

tindakan sebesar 30%, dan di akhir putaran sebesar 67,5%. 2) mengerjakan 

soal yang diberikan guru sebelum tindakan sebesar 7,5% dan di akhir putaran 

mencapai 32,5%. 3) peserta didik dapat menjawab pertanyaan dari guru atau 

mengerjakan soal ke depan kelas sebelum tindakan sebesar 12,5% dan di 

akhir putaran sebesar 57,5%. 4) siswa dapat mendefinisikan perbedaan 

persamaan linear dan sistem persamaan linear dua variabel sebelum tindakan 

sebesar 22,5% pada akhir putaran sebesar 72,5%. 5) peserta didik dapat 

membedakan contoh-contoh dan non contoh dari konsep system persamaan 

linear dua variabel sebelum diadakan tindakan sebesar 37,5%, di akhir putaran 

sebesar 67,5%. 6) peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkenaan 

dengan konsep sistem persamaan linear dua variabel sebelum diadakan 

tindakan sebesar 12,5% sedangkan pada akhir putaran sebesar 52,5%. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran postrer 

session dalam pembelajatan matematika di akhir putaran dapat meningkatkan 

keaktifan peserta didik dalam pembelajaran matematika berdampak pada 

peningkatan pemahaman konsep sistem persamaan linear dua variabel. 

 Dari uraian diatas dapat diketahui persamaan dengan penelitian ini 

adalah sama – sama menggunakan strategi pembelajaran poster session, 

sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya 

khususnya pada kajian penelitian pendukung di atas adalah pada skripsi Erna 

Susilowati materi yang dibahas adalah matematika dan objeknya adalah 
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peserta didik kelas VIII SMP dan pada skripsi Ahmad Nur Tsalasah materi 

yang dibahas IPA tetapi beda tingkatan dan objeknya peserta didik kelas VII 

MTSN, sedangkan pada penelitian ini pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) dan objeknya adalah peserta didik kelas IV SD. Dan pada 

penelitian sebelumnya vaiabel X nya adalah pada skripsi Erna Susilowati 

tentang keaktifan dan pemahaman konsep dan pada skripsi Ahmad Nur 

Tsalasah tentang Motivasi belajar dan prestasi belajar, sedangkan pada 

penelitian ini meneliti tentang hasil belajar dalam penguasaan proses, produk, 

dan sikap ilmiah siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

kelas IV. 
17

 

C. Kerangka Berpikir 

 Berangkat dari kajian teori dan telaah hasil penelitian terdahulu tersebut, 

maka dapat diajukan kerangka berpikir: 

1. Jika strategi poster session ini diterapkan dalam mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA), maka akan terjadi peningkatan penguasaan 

proses Sains yaitu keterampilan komunikasi siswa/siswi dalam mengikuti 

pembelajaran IPA di kelas IV SDN Banjarejo Madiun semester genap 

Tahun Pelajaran 2014/2015. 

                                                           

       
17

 Iswati, Penerapan Metode Pembelajaran Poster Session Pada Mata Pelajaran Matematika Untuk  

Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil BelajarPeserta Didik Pada Materi Pokok Sifat-sifat Bangun Datar 

Dan Bangun Ruang Semester II Kelas V dI MIT Nurul Islam Ringinwok Ngaliyan Semarang 

2011/2012, (Semarang: IAIN Walisongso Press, 2012), 34-35 
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2. Jika strategi poster session ini diterapkan dalam mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA), maka akan terjadi peningkatan penguasaan 

produk Sains yaitu pemahaman konsep siswa/siswi ketika mengikuti 

pembelajaran IPA di kelas IV SDN Banjarejo Madiun semester genap 

Tahun Pelajaran 2014/2015. 

3. Jika strategi poster session ini diterapkan dalam mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA), maka akan terjadi peningkatan penguasaan 

sikap ilmiah yang meliputi sikap keaktifan dan kerja sama siswa/siswi 

dalam mengikuti pembelajaran IPA di kelas IV SDN Banjarejo Madiun 

semester genap Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

D. Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis tindakan dalam 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah: 

1. Strategi poster session dapat meningkatkan penguasaan proses Sains yaitu 

keterampilan komunikasi siswa/siswi dalam mengikuti pembelajaran IPA 

di kelas IV SDN Banjarejo Madiun semester genapTahun Pelajaran 

2014/2015. 

2. Strategi poster session dapat meningkatkan penguasaan produk Sains 

yaitu pemahaman konsep siswa/siswi dalam mengikuti pembelajaran IPA 

di kelas IV SDN Banjarejo Madiun semester genap Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

3. Strategi poster session dapat meningkatkan penguasaan sikap ilmiah yang 

meliputi sikap keaktifan dan kerja sama siswa/siswi dalam mengikuti 
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pembelajaran IPA di kelas IV SDN Banjarejo Madiun semester genap 

Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 


