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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam mengelola, mencetak 

dan meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan berwawasan baik, 

sehingga diharapkan mampu menjawab tantangan di masa yang akan datang. 

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu 

bangsa. Melalui pendidikan, Bangsa Indonesia bisa membebaskan diri dari 

kebodohan, keterbelakangan, dan dapat mengembangkan sumber daya manusia 

sehingga memiliki rasa  percaya diri untuk bersaing dengan bangsabangsa lain di 

dunia. Pendidikan yang dikembangkan adalah pendidikan yang dapat 

mengembangkan potensi masyarakat, mampu menumbuhkan kemauan serta 

membangkitkan motivasi generasi bangsa untuk menggali berbagai potensi, dan 

mengembangkannya secara optimal bagi kepentingan pembangunan masyarakat 

secara utuh dan menyeluruh  

Sagala (2013: 62) proses pembelajaran sebagai proses yang dibangun oleh 

guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi 

pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap 

materi pelajaran.  Proses pembelajaran adalah suatu sistem. Sehingga pencapaian 

standar proses untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dimulai dari 

menganalisis setiap komponen yang dapat membentuk dan mempengaruhi proses 

pembelajaran (Wina, 2011: 13) 
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Di dalam suatu proses pembelajaran, hasil belajar sangat dibutuhkan pada 

akhir pembelajaran. Hasil belajar diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam 

mempelajari pelajaran di sekolah yang diberikan dalam bentuk skor/nilai. Hasil 

belajar adalah salah satu indikasi dari keberhasilan pendidikan yang dicapai bagi 

seseorang yang melakukan kegiatan proses belajar, tentu saja sejalan dengan 

berkembangnya sistem evaluasi di dalam pendidikan dan pembelajaran itu sendiri. 

Namun sampai saat ini masih banyak sekolah-sekolah yang terlalu kaku dan 

tradisional dalam menerapkan sistem evaluasi kepada siswa.  Oleh karena itu, sistem 

evaluasi belajar pun mulai berkembang dari sistem yang bersifat tradisional menjadi 

sistem penilaian yang lebih modern. Dengan kata lain, system penilaian seperti ini 

dianggap lebih adil untuk siswa sebagai pembelajar, karena setiap jerih payah yang 

siswa hasilkan akan lebih dihargai.  

Penilaian berhubungan dengan setiap bagian dari proses pendidikan, bukan 

hanya keberhasilan belajar, tetapi mencakup semua aspek dalam proses belajar 

mengajar. Aspek-aspek penilaian dalam pembelajaran mencakup tiga ranah 

(domain), yaitu : a). Ranah kognitif,  mencakup kegiatan mental (otak), dengan 

bentuk penilaian dibedakan menjadi enam tingkatan yaitu mengingat, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan; b). Ranah afektif, 

bertujuan untuk mengukur aspek afektif yang berhubungan dengan 

pandangan/pendapat dan sikap/nilai dari siswa terhadap peristiwa atau fenomena 

tertentu. Ranah afektif mencakup lima kategori utama yaitu penerimaan, tanggapan, 

penilaian, pengorganisasian, dan nilai kompleks. c). Ranah psikomotorik, bertujuan 
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untuk mengukur aspek yang berkaitan dengan gerak atau aktivitas fisik, misalnya 

keterampilan atau skills (Mas’ud dan Sundari, 2010: 89). 

Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran IPS Di SMP Negeri 8 

Muaro Jambi diperoleh informasi bahwa siswa-siswi kurang antusias dengan mata 

pelajaran IPS. Hal ini dibuktikan dengan nilai mata pelajaran siswa belum maksimal 

terlihat yang mencapai diatas dari nilai KKM sebesar 70 dengan persentase 

ketuntasan hanya 56%. Maka dari itu peneliti tertarik ingin memberikan model 

pembelajaran poster sesien dan poster coment, dengan tujuan model pembelajaran 

mana yang dapat memberikan hasil belajar yang lebih baik, berikut ini merupakan 

hasil observasi hasil belajar siswa: 

Tabel 1.1 Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Semester Ganjil 2018/2019 

No Kelas Jumlah 

Siswa 

Siswa 

Tuntas 

Siswa belum 

tuntas 

Nilai rata-

rata 

KKM 

1 VIII A 31 17 14 69 70 

2  VIII B 31 15 16 70 70 

3 VIII C 29 13 16 69 70 

4 VIII D 31 20 11 68 70 

5 VIII E 30 18 12 67 70 

Ketuntasan 56%    

Sumber: Tata Usaha SMP Negeri 8 Muaro Jambi 

Menurut Fathurohman, (2013: 204) strategi pembelajaran poster session 

adalah sebuah cara yang tepat untuk mengimformasikan kepada peserta didik secara 

cepat menangkap imajinasi mereka dan mengandung pertukaran ide di antara 

mereka, teknik ini juga merupakan sebuah cara cerita, grafik yang memungkinkan 
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peserta didik, mengekspresikan persepsi dan perasaan mereka tentang topic yang 

sekarang sedang di diskusikan dalam sebuah lingkungan yang tidak menakutkan. 

Berdasarkan data di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat 

permasalahan ini ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh penggunaan 

model pembelajaran poster session terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa 

kelas VIII SMP Negeri 8 Muaro Jambi”. 

1.2 Batasan Masalah  

Agar penelitian ini dapat terarah maka peneliti membatasi permasalahan yang 

akan diteliti yaitu : 

1. Model pembelajaran poster session yang merupakan strategi yang tepat untuk 

menginformasikan kepada siswa secara cepat 

2. Hasil belajar dalam penelitian ini ialah hasil belajar kognitif yang di peroleh 

malalui hasil tes siswa. 

 

1.3 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh 

penggunaan model pembelajaran poster session terhadap hasil belajar IPS terpadu 

siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Muaro Jambi? 

 

1.4 Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui pengaruh penggunaan model 

pembelajaran poster session terhadap hasil belajar IPS terpadu siswa kelas VIII SMP 

Negeri 8 Muaro Jambi. 
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1.5 Manfaat penelitiaan  

Adapun manfaat yang diharapkan dari masalah diatas adalah : 

1. Secara teoritis 

Dalam temuan  ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah  kajian 

pustaka dan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh penggunaan model 

pembelajaran poster session terhadap hasil belajar siswa kelas VIII SMP 

Negeri 8 Muaro Jambi. 

2. Secara praktis  

a. Bagi Guru  

1) Memberikan informasi dan meningkatkan hasil belajar dengan 

menerapkan model poster Session.  

2) Memberikan wacana baru melalui strategi PosterSession.  

b. Bagi Siswa  

1) Membiasakan siswa aktif dan kreatif pada proses pembelajaran.  

2) Meningkatkan keberanian siswa mengungkapkan ide, pendapat, 

pertanyaan, dan saran.  

c. Bagi Sekolah  

1) Meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah  

2) Memberikan input yang bermanfaat serta untuk pertimbangan dalam 

melaksanakan progam kegiatan belajar siswa.  

d. Bagi Peneliti  

Memberikan pengalaman tentang penerapan model poster session dan 

menambah pengalaman mengajar. 
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