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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Depdiknas (2005) menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia masih 

didominasi oleh sebuah pandangan yang mengungkapkan pengetahuan 

sebagai kerangka fakta yang harus dihafal. Pembelajaran yang dilaksanakan 

haruslah menjadi suatu pembelajaran yang bermakna. Menurut Ausubel 

dalam Dahar (1988) dalam Rustaman et al. (2005), dimensi belajar dalam 

kegiatan belajar bermakna salah satunya adalah bagaimana materi atau 

informasi disajikan kepada siswa melalui penemuan atau penerimaan. 

Menurut Rustaman, et al. (2005), aspek proses tidak dapat dipisahkan dari 

pembelajaran IPA. Proses dan produk sains merupakan dua hal yang penting 

dalam pembelajaran biologi. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, 

keterampilan proses dijadikan sebagai keterampilan yang perlu 

dikembangkan, digunakan dan diukur pencapaiannya dari dalam diri siswa. 

Keterampilan-keterampilan kognitif atau intelektual, manual dan sosial telah 

dilibatkan dalam KPS. Keterlibatan keterampilan intelektual dikarenakan 

dalam melakukan keterampilan proses sains siswa menggunakan pikirannya. 

Rustaman, et al. (2005) juga mengungkapkan bahwa Keterampilan Proses 

Sains (KPS) mengukur beberapa jenis keterampilan yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lainnya. Salah satu jenis keterampilan  yang diukur 

dalam kegiatan belajar dengan KPS yaitu kemampuan berkomunikasi siswa. 

Kemampuan berkomunikasi yang dimaksud antara lain membaca grafik, 

tabel, atau diagram, menggambarkan data empiris dengan grafik, tabel, atau 

diagram, menjelaskan hasil percobaan, serta menyusun dan menyampaikan 

laporan secara sistematis dan jelas. Kemampuan menjelaskan hasil percobaan 
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(praktikum) masih sangat jarang dilakukan dalam pembelajaran terutama 

penyampaian secara tulisan dalam bentuk poster hasil praktikum.   

Hasil praktikum dapat diberkomunikasikan dalam bentuk lisan maupun 

tulisan. Hasil praktikum dapat juga melatih siswa dalam kemampuan 

berkomunikasi. Kegiatan belajar selama ini yang sering dilaksanakan tidak 

sampai kepada produk akhir yang bermakna, yaitu hasil belajar yang dapat 

dikomunikasikan baik melalui diri sendiri ataupun ditujukan kepada orang 

lain. Hasil belajar dalam bentuk media berkomunikasi tersebut dapat 

menjelaskan suatu konsep atau materi tertentu yang telah dipelajari siswa dan 

dituangkan sebagai produk akhir proses belajar yang dapat berguna bagi diri 

siswa sendiri (meningkatkan kemampuan berkomunikasi) dan bagi orang lain 

(mendapatkan informasi baru dari hasil percobaan orang lain). Menurut 

Citerawati (2012), poster merupakan alat untuk mengiklankan sesuatu atau 

sebagai alat untuk menyampaikan pesan. Terdapat berbagai macam jenis-jenis 

poster, salah satunya yaitu poster pembelajaran yang memiliki fungsi yaitu 

salah satunya untuk menyampaikan atau berisikan bahan pelajaran. 

Materi pokok atau konsep yang digunakan dalam kegiatan praktikum 

ini adalah konsep pencemaran dengan subkonsep pencemaran tanah. Konsep 

ini akan lebih mudah dipahami dan menarik perhatian belajar siswa  apabila 

siswa memiliki pengalaman belajar secara langsung dalam mempelajarinya, 

oleh karena itu pengalaman belajar yang digunakan adalah kegiatan 

praktikum, dimana akan banyak menuntut aktivitas siswa dan melatihkan 

keterampilan berkomunikasi siswa.  

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tentang kemampuan 

berkomunikasi siswa telah dilakukan oleh beberapa orang baik secara lisan 

maupun tulisan. Penelitian yang dilakukan oleh Hafsari (2007) 

mengungkapkan bahwa kemampuan berkomunikasi siswa (berbicara dan 

menulis) pada kelas Contextual Teaching and Learning Integrasi (CTLI) dan  
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Sains Teknologi Masyarakat Integrasi (STMI) lebih baik daripada 

kemampuan berbicara dan menulis pada kelas CTL dan STM non integrasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Priandini (2007) mengungkapkan bahwa  

kemampuan berkomunikasi siswa melalui pembelajaran kooperatif teknik 

numbered heads together pada subkonsep sistem reproduksi tumbuhan lebih 

tinggi dibandingkan pada subkonsep sistem reproduksi manusia dengan aspek 

berkomunikasi siswa yang sering muncul yaitu “memperhatikan gagasan yang 

disampaikan oleh teman”.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nuryanti (2008) menyatakan bahwa 

melalui penelitian ini diketahui bahwa untuk kemampuan membuat laporan, 

siswa bukan hanya dilatih dalam proses sainsnya, akan tetapi dilatih pula 

keterampilan membaca literatur serta keterampilan berbahasa dan 

berkomunikasi agar didapat hasil yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan 

oleh Fitriani (2010) mengungkapkan bahwa kemampuan berkomunikasi siswa 

SMA secara lisan umumnya berada pada kategori baik dan cukup, sedangkan 

kemampuan berkomunikasi secara tulisan paling besar berada pada kategori 

cukup. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Warastri (2007) 

mengungkapkan bahwa kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan 

berdasarkan gender pada siswa SMA pada konsep ekosistem, siswa pria 

memiliki kemampuan berkomunikasi yang lebih rendah dibandingkan siswa 

wanita. 

 Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, timbulah suatu 

keinginan penulis untuk mengadakan suatu penelitian untuk menganalisis 

kemampuan berkomunikasi siswa SMA setelah melakukan kegiatan 

praktikum dalam bentuk poster sebagai media berkomunikasi hasil praktikum 

yang telah dilakukan pada subkonsep pencemaran tanah. Manfaat yang 

diharapkan dari kegiatan berkomunikasi hasil praktikum dari subkonsep 

pencemaran tanah ini yaitu dapat membuat media ajakan (poster) yang dapat 
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berguna bagi diri siswa sendiri dan orang lain agar dapat mencintai 

lingkungannya dan dapat menjaga tanah sebagai salah satu sumber kebutuhan 

hidup umat manusia di Bumi serta keterkaitan antara kehidupan organisme 

maupun mikroorganisme yang menguntungkan bagi keseimbangan ekosistem 

bumi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan sebelumnya, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah kemampuan 

berkomunikasi siswa SMA A melalui poster hasil praktikum pada subkonsep 

pencemaran tanah di kelas 10?” 

Agar lebih spesifik, maka rumusan masalah tersebut dijabarkan lagi 

dalam pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut? 

1. Bagaimanakah kemampuan siswa dalam berkomunikasi melalui 

poster hasil praktikum? 

2. Apakah siswa dapat membuat poster hasil praktikum sesuai 

dengan dua belas kriteria yang ditentukan? 

3. Apakah siswa dapat membuat poster sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan? 

C. Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini terarah dan 

tidak mengalami perluasan, maka permasalahan dibatasi sebagai berikut : 

1. Subjek penelitian adalah siswa kelas 10 semester 2 SMA A , sebanyak lima 

puluh dua siswa. 

2. Pembelajaran menggunakan pembelajaran berbasis praktikum 

konvensional. 

3. Konsep atau materi yang digunakan dalam kegiatan praktikum yaitu 

subkonsep pencemaran tanah. Tema praktikum yang digunakan adalah 
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pengaruh zat pencemar terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau 

(Phaseolus radiatus). 

4. Hasil akhir belajar yang akan diukur yaitu kemampuan berkomunikasi 

berupa poster hasil praktikum yang dibuat secara individual. Selain dari 

segi isi, penilaian juga dilakukan dari segi kerapihan, keindahan dan 

ketepatan waktu dalam pengumpulan sebagai nilai penunjang yang dinilai 

dengan bantuan rubrik penilaian poster. 

5. Poster hasil praktikum yang dimaksud bukanlah poster seperti pada 

umumnya yang menonjolkan beberapa huruf yang menarik melainkan 

poster yang merupakan bentuk lain dari laporan hasil praktikum yang 

disajikan dalam satu muka atau secara sederhana. Poster praktikum yang 

dijadikan sarana dalam mengungkap kemampuan berkomunikasi siswa 

secara tertulis ini merupakan poster dengan ukuran A2 yang didalamnya 

berisi identitas pembuat, judul praktikum, pendahuluan, tujuan, metode 

(tanggal dan cara kerja), tabel hasil pengamatan, grafik hasil pengamatan, 

foto atau gambar, pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka. Poster yang 

akan disajikan siswa juga disajikan sesuai alur yang telah ditetapkan.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk memaparkan dan memberikan gambaran mengenai 

kemampuan berkomunikasi siswa secara tulisan kelas 10 SMA A dengan 

menggunakan poster hasil praktikum sebagai media berkomunikasi visual dari 

kegiatan praktikum yang dilaksanakan pada subkonsep pencemaran tanah. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak, yaitu guru dan siswa dengan penjelasan sebagai berikut: 
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1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperluas bidang 

ilmu serta memberikan gambaran yang jelas tentang kemampuan 

berkomunikasi siswa SMA melalui poster berdasarkan hasil praktikum. 

2. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun inovasi 

baru kepada guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis praktikum 

dan melatihkan kemampuan berkomunikasi siswa sebagai salah satu 

upaya untuk melatihkan dan membiasakan siswa dalam berketerampilan 

proses sains. 

3. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif dan 

terlibat langsung dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat belajar 

secara bermakna. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat melatihkan 

kemampuan berkomunikasi siswa secara tertulis dan lisan dari hasil 

kegiatan praktikum melalui media poster hasil praktikum. 

4. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur untuk penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan pembuatan poster hasil praktikum siswa dan 

penelitian terkait kemampuan berkomunikasi siswa. 

 

 

 


