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ABSTRACT 
 

THE IMPROVEMENT OF STUDENTS LEARNING OUTCOMES 
BY APPLICATION POSTER SESSION METHOD OF CLASS IV  

SDN MONTONG BUAK KOPANG CENTRAL LOMBOK ACADEMIC YEAR  
2015/1016 

 

By: 
Muhammad Hidayatullah 

NIM. E1E 212 146 
 
 
Achievement results for students at SDN Montong Buak in the subject of social science are 
still under the minimum passing grade (KKM).. This is due to the lack of teachers in 
developing innovative learning methods and the lack of use of the media in the learning 
process that adversely affects the student learning outcomes. Based on this background, the 
formulation of the problem in this research is how IPS (social science subject) can improve 
learning outcomes by application poster session class IV SDN Montong Buak, Kopang 
Central Lombok academic year 2015/1016. The purpose of this study is to improve learning 
outcomes of sacial science subject grade IV SDN Montong Buak academic year 2015/1016. 
This research is a classroom action research which includes the planning stage of action, 
action, observation, evaluation and reflection involving 24 students of class IV as the  targets, 
1 teacher and 1 student as an observer. This study was conducted in two cycles and in each 
cycle consisting of 2 meetings.In the first cycle, the active learning activities of students is 
categorized by the score of 41,the activity of teacher is quite good category with the score of 
14, and the learning outcomes of students scored an average of 74.10 with a opercentage of 
72.73%  of classical completeness. While on the second cycle,  the students' learning 
activities are very active category with a score of 45, the activities of teachers is very good 
category with a score of 18, and the learning outcomes of students scored an average of 82.72 
with a percentage of 86.40%  of classical completeness. This shows that the application of 
Poster Session method can improve learning outcomes of social science subject (IPS) grade 
IV SDN Montong Buak Kopang Central Lombok district academic year 2015/2016. 
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A. Pendahuluan 
Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai proses pendidikan di 
suatu sekolah dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang dimaksud seperti guru, 
siswa, kurikulum, lingkungan sosial, dan lain-lain. Namun dari faktor-faktor itu, guru dan 
siswa merupakan faktor terpenting. Pentingnya faktor guru dan siswa tersebut dapat dilihat 
melalui pemahaman hakikat pebelajaran, yakni sebagai usaha sadar guru untuk membantu 
siswa agar dapat belajar dengan kebutuhan minatnya. 

Pembelajaran IPS erat hubungannya dengan interaksi sesama manusia. Melalui mata 
pelajaran ini diharapkan siswa bisa bergaul dan berinteraksi dengan orang lain serta bisa 
berkomunikasi dengan baik dengan manusia lainnya. Pembelajaran ini dirasa sangat penting 
dimana bisa mempersiapkan siswa untuk terjun langsung ke masyarakat serta berhasil 
mencapai tujuan hidupnya. 

Kondisi dan fakta yang terjadi saat sekarang menggambarkan adanya kesenjangan dari 
upaya yang dilakukan guru ilmu pengetahuan sosial terhadap hasil belajar siswa pada suatu 
kelas tertentu. Adapun hal-hal yang menyebabkan kesenjangan itu terjadi karena 
metode/strategi yang digunakan oleh guru khususnya di SDN Montong buak pada umumnya 
masih menggunakan metode ceramah dan menulis di papan. Dalam hal ini guru jarang 
memberikan pembelajaran secara berkelompok yang memungkinkan siswa untuk presentasi 
di depan kelas sehingga menyebabkan keaktifan dan keterampilan serta kerjasama antar 
siswa dalam belajar masih belum terlihat. Dalam pemilihan metode inilah yang membuat 
hasil belajar siswa belum mencapai yang diharapkan.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan guru kelas IV 
SDN Montong buak pada tanggal 25 November 2015, teridentifikasi beberapa permasalahan 
baik dari segi guru maupun siswa sebagai berikut : (a) Kemampuan daya serap siswa 
terhadap materi masih rendah. Hal ini terlihat seperti saat mereka di berikan pertanyaan oleh 
gurunya tapi mereka cuma diam dan menunduk. (b) Siswa kurang aktif belajar saat pelajaran 
sedang berlangsung. Hal ini terlihat pada saat guru menjelaskan materi di depan kelas, hanya 
beberapa siswa yang memperhatikan sedangkan yang lainnya sibuk dengan urusan mereka 
masing-masing. (c) Guru selalu menggunakan metode yang monoton seperti ceramah dan 
menulis di papan sehingga berakibat pada keaktifan, keterampilan, kemampuan atau hasil 
belajar kurang memuaskan.  

Guru sebagai seorang pendidik yang profesional harus mampu memperhatikan dengan 
sungguh-sungguh keadaan anak didik mereka karena setiap anak merupakan individu yang 
relatif berbeda baik dalam hal minat, bakat, kemampuan, kepribadian, dan pengalaman 
lingkungannya. Dalam proses pembelajaran, guru  harus hendaknya memberikan 
pembelajaran yang bervariasi seperti halnya pembelajaran berkelompok. Dengan seperti itu 
siswa akan dilatih untuk bekerjasama, saling terbuka satu sama lain dalam berpendapat, serta 
siswa mendapatkan pengalaman belajar yang menantang dengan presentasi dan berekspresi di 
depan kelas. 

Dilihat dari rata-rata yang diperoleh siswa kelas IV SDN Montong buak pada bidang 
studi IPS hasil belajar siswa tergolong masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil semester 
1 yang nilainya di bawah KKM. Dari 24 siswa, hanya 11 siswa yang tuntas atau sekitar 



 
 

(45,83%) dan 13 siswa atau sekitar (54,17%) tidak tuntas dengan nilai di bawah KKM. Hal 
tersebut tidak sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu ≥72 dengan ketuntasan 
klasikal 85% pada pelajaran IPS yang telah di tetapkan di SDN Montong buak. 

Data di atas dapat diketahui bahwa hasil belajar IPS masih belum sesuai dengan harapan. 
Rendahnya hasil belajar siswa tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti daya serap 
siswa terhadap materi yang disampaikan masih rendah hal ini terjadi karena siswa dalam 
pemelajaran terkadang tidak mendengarkan guru. Metode pembelajaran yang diterapkan guru 
masih monoton yang menyebabkan siswa menjadi pasif dalam pembelajaran. Proses 
pembelajaran yang demikian, akhirnya mengakibatkan hasil belajar IPS kelas IV SDN 
Montong buak rendah. 

Salah satu hal yang bisa diterapkan untuk mengatasi hal tersebut dan sangat berpengaruh 
terhadap hasil belajar siswa di sekolah adalah metode belajar. Jika metode belajar yang 
diterapkan sesuai dengan materi yang disampaikan, maka dapat diharapkan hasil belajar 
siswa juga akan meningkat. Salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu 
metode poster session. Dalam pembelajaran IPS menggunakan metode poster session 
membuat suasana kelas menjadi lebih menarik dan dapat merangsang siswa berfikir kreatif 
dan aktif serta tujuan pembelajaran tercapai.  

Metode poster session merupakan cara yang bagus untuk memberi informasi kepada 
siswa secara cepat, memahami apa yang mereka bayangkan, dan memerintahkan pertukaran 
gagasan antarmereka. Tehnik ini merupakan cara baru dan jelas yang memungkinkan siswa 
mengungkapkan persepsi dan perasaan mereka tentang topik yang tengah di diskusikan 
dalam suasana santai. Melalui metode ini siswa juga akan lebih aktif bekerjasama dalam 
mengerjakan dan menyampaikan tugas kelompok serta melatih keterampilan siswa untuk 
berekspresi saat mempresentasikan tugas kelompoknya.   

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian 
tindakan kelas dengan judul : “Peningkatan Hasil Belajar IPS dengan Penerapan Metode 
Poster Session Kelas IV SDN Montong Buak Kec Kopang Kabupaten Lombok Tengah 
Tahun Ajaran 2015/2016” 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimanakah 
Meningkatkan Hasil Belajar IPS dengan Menerapkan Metode Poster Session Kelas IV SDN 
Montong Buak Kec Kopang Kabupaten Lombok Tengah Tahun Ajaran 2015/2016”. 
Sedangkan untuk menindak lanjuti permasalahan mengenai masih kurangnya hasil belajar 
IPS siswa kelas IV SDN Montong buak dapat dilakukan dengan cara mempersiapkan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara matang dan hal-hal yang mendukung 
proses pembelajaran serta mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan 
metode Poster Session. Adapun langkah-langkah metode poster session adalah sebagai 
berikut : 
1) Mengkondisikan kelas siap belajar 
2) Menyampaikan materi pokok dan tujuan pembelajaran 
3) Membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil terdiri disesuaikan dengan 

jumlah siswa dikelas. 
4) Bagikan kepada setiap kelompok poster transportasi, kertas plano ukuran koran dan spidol 

untuk menuliskan rangkuman mereka. 



 
 

5) Setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan topik dan selanjutnya menuliskan 
rangkuman mereka terkait poster yang telah dibagikan. 

6) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan minta 
kelompok lain untuk menanggapinya.  

7) Masing-masing kelompok membuat kesimpulan tentang materi yang mereka 
presentasikan. 

8) Guru memberikan penjelasan atau klarifikasi secukupnya. 
Tujuan yang diharapkan dari kegiatan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas IV SDN Montong buak tahun 
ajaran 2015/2016. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah: Bagi guru, (a) Memberikan 
informasi dan meningkatkan hasil belajar IPS dengan menerapkan metode poster session (b) 
Guru mendapat pengetahuan baru tentang strategi dan inovasi pembelajaran. Bagi siswa, (a) 
Meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan yang diharapkan (b) Siswa menjadi lebih 
aktif dan termotivasi dalam belajar IPS (c) Meningkatkan keberanian siswa mengungkapkan 
ide, pendapat, pertanyaan, dan saran. Bagi Sekolah, (a) Memberikan perbaikan mutu 
pembelajaran IPS (b) Memberikan input yang bermanfaat serta untuk pertimbangan dalam 
melaksanakan progam kegiatan belajar siswa (c) Memberikan masukan dalam upaya 
memperbaiki proses dan hasil belajar siswa. 
B. Kajian Pustaka Dan Hipotesis Tindakan 

1. Kajian Tentang Hasil Belajar IPS 
a. Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan dan 
permanen sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri. 

b. Hasil belajar adalah perubahan prilaku yang disebabkan karena pencapaian 
penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses pembelajaran, 
pencapaian itu didasarkan atas tujuan pengajaran yang telah ditetapkan, hasil itu 
dapat berupa perubahan dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik.  

c. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa ada dua, yaitu faktor internal dan 
faktor eksternal. Faktor faktor internalnya adalah faktor psikologis siswa dan 
faktor eksternalnya adalah faktor instrumental. 

d. Tujuan penilaian hasil belajar adalah untuk melacak kemampuan peserta didik, 
mengecek ketercapaian kompetensi peserta didik, mendeteksi kompetensi yang 
belum dikuasai oleh peserta didik dan menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi 
peserta didik. Sedangkan manfaat penilaian hasil belajar adalah untuk mengetahui 
tingkat pencapaian kompetensi, mementau kemajuan belajar peserta didik dan 
memberikan pilihan alternatif penilaian. 

e. IPS merupakan salah satu mata pelajaran dalam kurikulum yang mengkaji 
berbagai disiplin ilmu sosial serta kegiatan dasar manusia yang dikemas secara 
ilmiah dalam rangka membantu mendewasakan siswa supaya dapat 
mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai dalam rangka 
berpartisipasi di dalam masyarakat, negara, dan bahkan di dunia. 

f. Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 
1) Manusia, Tempat, dan Lingkungan 
2) Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan 



 
 

3) Sistem Sosial dan Budaya 
4) Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan. 

g. Tujuan pembelajaran IPS adalah untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai 
warga negara yang menguasai pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang 
dapat digunakan sebagai kemampuan mengambil keputusan dan berpartisipasi 
dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik. 

h. Karakteristik IPS erat kaitannya dengan kehidupan manusia dan banyak 
membahas tentang bagaiman manusia dapat menjalin hubungan harmonis dengan 
sesama, lingkungan dan Tuhan. 

i. Hasil belajar IPS adalah hasil belajar siswa baik dalam aspek kognitif, afektif 
maupun psikomotorik yang diperoleh siswa setelah mempelajari IPS dengan jalan 
mencari berbagai informasi yang dibutuhkan baik berupa perubahan tingkah laku, 
pengetahuan, maupun keterampilan sehingga siswa tersebut mampu mencapai 
hasil maksimal belajarnya sekaligus memecahkan masalah yang berkaitan dengan 
masalah sosial dan menerapkannya dalam kehidupan masyarakat 

2. Kajian Tentang Metode Pembelajaran Poster Session 
a. Pembelajaran aktif (active learning) merupakan suatu pembelajaran yang 

menekankan  kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat 
menemukan materi yang dipelajari.  

b. Langkah-langkah model pembelajaran aktif: 
Fase 1: Menyampaikan tujuan dan motivasi siswa 
Fase 2: Menyajikan informasi 
Fase 3: Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok 
Fase 4: Membimbing kelompok bekerja dan belajar 
Fase 5: Evaluasi 
Fase 6: Memberikan penghargaan 

c. Metode poster session adalah metode presentasi alternatif yang merupakan sebuah 
cara yang tepat untuk menginformasikan kepada peserta didik secara cepat, 
menangkap imajinasi mereka, dan mengundang pertukaran ide di antara mereka. 
Metode pembelajaran poster session ini hanya bisa digunakan untuk materi yang 
bergambar. 

d. Langkah-langkah pembelajaran metode poster session: 
1) Membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil yang disesuaikan 

dengan jumlah siswa. 
2) Sarankan bahwa salah satu cara untuk kelebihan yang dimiliki kelas adalah 

dengan membuat rangkuman kelompok. 
3) Bagikan kepada setiap kelompok kertas plano (kertas buram ukuran koran) dan 

spidol untuk menuliskan rangkuman mereka. Rangkuman harus dapat 
mencakup semua informasi yang dapat dimengerti oleh kelompok lain. 

4) Mengkondisikan kelas dengan suasana yang hangat agar peserta didik tetap 
fokus. 

5) Minta masing-masing kelompok untuk menempelkan materi di depan kelas dan 
mempresentasikan rangkuman mereka serta catat keseluruhan potensi yang 
dimiliiki oleh keseluruhan kelompok. 



 
 

6) Minta masing-masing kelompok untuk memberikan soal kepada kelompok lain 
agar di kerjakan di depan kelas. 

7) Masing-masing kelompok membuat kesimpulan tentang materi yang mereka 
presentasikan. 

8) Lima belas menit sebelum selesai, berundinglah dengan seluruh kelas dan 
diskusikan keuntungan apa yang mereka peroleh dari kegiatan ini. 

Berdasarkan kajian teori, maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah jika metode 
poster session diterapkan secara optimal, maka hasil belajar IPS kelas IV SDN Montong 
buak akan meningkat atau lebih baik dari sebelumnya. 

C. Pelaksanaan Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN Montong Buak tahun ajaran 2015/2016. 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2015/2016. Adapun waktu 
pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 16 dan 18 April 2016. 
2. Siklus II dilaksanakan tanggal 23 dan 25 April 2016. 
Adapun subjek penelitian difokuskan pada siswa kelas IV SDN Montong Buak yang 

berjumlah 24 orang, terdiri dari 8 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Bertindak sebagai 
observer dalam penelitian ini adalah guru kelas IV SDN Montong Buak yaitu Lalu Teguh 
Darmawangsa, S.Pd. sebagai Observer yang mengobservasi aktivitas guru dengan 
menerapkan metode poster session dan Muhammad Zainul Muhlis yang mengobserasi 
aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran. 

Faktor-faktor yang menjadi fokus dalam penelitian ini diantaranya adalah faktor guru dan 
faktor siswa. Faktor guru yang diamati adalah cara guru melakukan pembelajaran di kelas 
dengan menerapkan metode poster session. Sementara faktor siswa yang dilihat dalam 
penelitian ini adalah aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan metode 
poster session dan hasil belajar IPS pokok bahasan perkembangan teknologi transportasi 
siswa berupa tes tulis dalam bentuk pilihan ganda. 

Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu variabel harapan dan variabel 
tindakan. Definisi operasional hasil belajar dalam penelitian ini adalah skor yang diperoleh 
siswa dalam menjawab soal yang mengukur tentang: 

a. Menyebutkan contoh-contoh alat transportasi masa lalu dan modern 
b. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan alat transportasi masa lalu dan. modern. 
c. Menyebutkan fungsi masing-masing alat transportasi masa lalu dan modern. 
Metode pembelajaran poster session merupakan sebuah cara yang tepat untuk 

menginformasikan kepada peserta didik secara cepat, menangkap imajinasi mereka, dan 
mengundang pertukaran ide di antara mereka. Langkah-langkah penerapan metode poster 
session dalam penelitian ini adalah: 

1. Membagi kelompok kecil serta menyarankan kelebihan dalam belajar yaitu 
membuat rangkuman kelompok 

2. Membagikan setiap kelompok kertas plano (ukuran koran), spidol dan poster  
3. Meminta masing-masing kelompok untuk merangkum materi dengan menjaga 

suasana yang hangat agar siswa tetap fokus 
4. Meminta masing-masing kelompok untuk presentasi tugas kelompok 
5. Meminta masing-masing kelompok untuk membuat kesimpulan materi 



 
 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas ini 
akan dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu: Tahap perencanaan, 
tahap pelaksanaan tindakan dan observasi, tahap evaluasi dan refleksi. Setiap siklus 
dilaksanakan dalam dua kali pertemuan dengan alokasi waktu yang sama yaitu 2x35 menit 
untuk setiap pertemuan. 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan penelitian yang 
dilakukan diperoleh dengan cara berikut: 

1. Observasi 
Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan 

terhadap segenap aktivitas pembelajaran perkembangan teknologi transportasi dan 
siswa kelas IV SDN Montong Buak ketika menerapkan metode poster session. 

2. Tes Hasil Belajar 
Tes hasil belajar merupakan instrumen pengumpulan data untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam penguasaan materi pembelajaran. Tes tersebut akan diberikan 
kepada seluruh sampel penelitian. Sedangkan tes yang yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah memberikan tes tulis kepada siswa berupa soal pilihan ganda. 
Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan lembar 

observasi guru dan lembar observasi siswa. Instrumen observasi aktivitas mengajar guru dan 
observasi aktivitas belajar siswa dengan rincian sebagai berikut: 
1. Lembar observasi guru, terdiri dari: 

a. Membagi kelompok kecil serta menyarankan kelebihan dalam belajar yaitu dengan 
membuat rangkuman kelompok. 

b. Membagikan setiap kelompok kertas plano, spidol dan poster 
c. Meminta masing-masing kelompok untuk merangkum materi dengan menjaga suasana 

yang hangat agar siswa tetap fokus 
d. Meminta masing-masing kelompok untuk presentasi di depan kelas 
e. Meminta masing-masing kelompok untuk membuat kesimpulan 

2. Lembar observasi siswa, berisi serangkaian indikator serta beberapa deskriptor aktivitas 
belajar siswa, diantaranya : 
a. Membagi kelompok kecil serta menyarankan kelebihan dalam belajar yaitu dengan 

membuat rangkuman kelompok. 
b. Membagikan setiap kelompok kertas plano, spidol dan poster 
c. Meminta masing-masing kelompok untuk merangkum materi dengan menjaga 

suasana yang hangat agar siswa tetap fokus 
d. Meminta masing-masing kelompok untuk presentasi di depan kelas 
e. Meminta masing-masing kelompok untuk membuat kesimpulan 

3. Tes Hasil Belajar Siswa  
Untuk menilai hasil belajar siswa setiap siklus, instrumen pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelititan ini adalah tes evaluasi yang berupa soal pilihan ganda untuk 
mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap suatu materi. 

  



 
 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Teknik analisis aktivitas siswa dalam pembelajaran 

Penilaian aktivitas belajar siswa dilakukan melalui observasi langsung oleh 
obeserver. Setelah data diperoleh dari lembar observasi siswa, kemudian data tersebut 
dianalisis dengan cara sebagai berikut: 
a. Menentukan skor yang diperoleh siswa dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Skor 1 diberi jika X ≤ 25% ( 1 – 6 Siswa ) 
2) Skor 2 diberi jika 25% < X ≤ 50% ( 7 – 12 Siswa ) 
3) Skor 3 diberi jika 50% < X ≤ 75% ( 13 – 18 Siswa ) 
4) Skor 4 diberi jika X ≥ 75% ( 19 – 24 Siswa ) 

Dimana X = banyaknya siswa yang aktif melakukan aktivitas sesuai 
deskriptor. 

b. Menentukan skor maksimal yang ideal. 
1) Banyaknya aspek yang diamati = 5 
2) Banyaknya indikator = 15 
3) Skor maksimal setiap aspek = 4 
4) Skor minimal setiap aspek = 1 
Jadi untuk skor maksimal ideal (SMi) adalah 4 x 5 = 20 
Sedangkan untuk skor terendah adalah 1 x 5 = 5 

c. Menentukan Mi (mean ideal) dan SDi (simpangan deviasi ideal) dengan rumus 
sebagai berikut: 
Mi = 1/2 Smi 
Mi = 1/2  (60) 
Mi = 30 
 
SDi = 1/3 Mi 
SDi = 1/3 (30) 
SDi = 10 
 

d. Menetukan kriteria aktivitas siswa 
Kriteria untuk menentukan aktivitas siswa ditunjukkan pada tabel dibawah ini: 
Tabel 3.1 Kriteria untuk Menentukan Aktivitas Siswa 

Interval  Interval Skor Kategori 
X ≥ MI + 1,5 SDI X ≥ 45 Sangat aktif  

MI + 0,5 SDI ≤ X < MI + 1,5 SDI 35 ≤ X < 45 Aktif  
MI - 0,5 SDI ≤ X < MI + 0,5 SDI 25 ≤ X < 35 Cukup aktif 
MI - 1,5 SDI ≤ X < MI - 0,5 SDI 15 ≤ X < 25 Kurang aktif 

X < MI - 1,5 SDI X < 15 Sangat kurang aktif 
 

2. Teknik analisa aktivitas guru dalam pembelajaran 
Setelah data diperoleh dari lembar observasi guru, kemudian data tersebut dianalisis 
dengan cara sebagai berikut: 
a. Menentukan skor yang diperoleh guru dengan ketentuan sebagai berikut: 



 
 

1) Skor 4 diberikan jika semua (3) deskriptor yang tampak 
2) Skor 3 diberikan jika (2) deskriptor yang tampak 
3) Skor 2 diberikan jika (1) deskriptor yang tampak 
4) Skor 1 diberikan jika tidak ada deskriptor yang tampak 

b. Menentukan skor aktivitas maksimal yang ideal. 
1) Banyaknya indikator yang diamati = 5 
2) Banyaknya deskriptor = 15 
3) Skor maksimal setiap indikator = 4 
4) Skor minimal setiap indikator = 1 
Jadi untuk skor maksimal ideal (SMi) adalah 4 x 5 = 20 
Sedangkan untuk skor terendah adalah 1 x 5 = 5 

c. Menentukan Mi (mean ideal) dan SDi (simpangan deviasi) dengan rumus sebgai 
berikut: 
Mi = 1/2 SMi 
Mi = 1/2  (20) 
Mi = 10 

 
SDi = 1/3 Mi 
SDi = 1/3 (10) 
SDi = 3,3 
 

d. Menetukan kriteria aktivitas siswa 
Kriteria untuk menentukan aktivitas siswa ditunjukkan pada tabel dibawah ini: 
Tabel 3.2. Kriteria untuk menentukan aktivitas guru berdasarkan skor standar. 

Interval  Interval Skor Kategori 
X ≥ MI + 1,5 SDI X ≥ 15 Sangat baik 

MI + 0,5 SDI ≤ X < MI + 1,5 SDI 11,6 ≤ X < 15 Baik  
MI - 0,5 SDI ≤ X < MI + 0,5 SDI 8,4 ≤ X < 11,6 Cukup baik 
MI - 1,5 SDI ≤ X < MI - 0,5 SDI 5 ≤ X < 8,4 Kurang baik 

X < MI - 1,5 SDI X < 5 Sangat kurang baik 
 

3. Teknik analisa data hasil belajar siswa 
Ketuntasan secara individu dikatakan tuntas apabila siswa memperoleh nilai ≥ 72 

dengan Rumus : 
 

Nilai =  
 

 

(Purwanto, 2011: 207). 
 

Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa secara klasikal dianalisis dengan Rumus : 
 

KB =  
 

Skor Perolehan 
                         X 100 
Skor Maksimal  

Σ Banyak siswa yang tuntas belajar 
                X 100 % 
Σ Banyaknya siswa 



 
 

 
Ket :  
KB = Presentase ketuntasan belajar 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut: 
1. Siklus I 

a. Skor aktivitas guru adalah 14 dengan kategori baik 
b. Skor aktivitas siswa adalah 41 dengan kategori aktif 
c. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi yaitu 

sebesar 72,73% dari 24 siswa. Siswa yang tuntas sebanyak 16 siswa, 6 siswa 
yang tidak tuntas dan 2 orang siswa tidak mengikuti tes. Hasil tersebut kurang 
dari target ketuntasan klasikal yaitu sebanyak 85% dengan KKM ≥72 

d. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penelitian dilanjutkan ke siklus II 
2. Siklus II 

a. Skor aktivitas guru adalah 18 dengan kategori sangat baik 
b. Skor aktivitas siswa adalah 45 dengan kategori sangat aktif 
c. Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi yaitu 

sebesar 86,40% dari 24 siswa. Siswa yang tuntas sebanyak 19 siswa, 3 siswa 
tidak tuntas dan 2 siswa tidak mengikuti tes. 

d. Hasil di atas menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus II serta 
telah memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu 
penelitian dihentikan pada siklus II 

Adapun ringkasan data hasil penelitian pada siklus I dan siklus II yang memuat rata-rata 
skor hasil belajar siswa, aktivitas siswa dan guru disajikan dalam di bawah ini: 

 
 

.Siklus Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Ketuntasan Belajar 
Siswa 

Skor Katagori Skor Katagori Nilai 
rata-rata 

Ketuntasan 
klasikal 

I 14 Baik 41 Aktif 74,10 72,73% 

II 18 Sangat 
Baik 45 Sangat 

Aktif 82,72 86,44% 

 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil aktivitas guru dari siklus I sebesar 14 

dengan kategori baik kemudian meningkat menjadi 18 dengan kategori sangat baik. 
Sementara aktivitas siswa pada siklus I dengan skor 41 yang berkategori aktif, meningkan 
pada siklus II dengan skor 45 yang berkategori sangat aktif. Kemudian ketuntasan klasikal 
hasil belajar siswa yang diperoleh dari standar KKM yaitu ≥72 adalah sebesar 72,73% pada 
siklus I dan meningkat menjadi 88,40% pada siklus II. 

 
E. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas bahwa penerapan metode Poster Session 
dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Montong Buak tahun ajaran 



 
 

2015/2016. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan aktivitas mengajar guru, 
aktivitas belajar siswa dan hasil berlajar siswa dari siklus I ke siklus II. Peningkatan skor 
aktivitas mengajar guru yaitu 14 yang berkategori baik pada siklus I menjadi 18 yang 
berkategori sangat baik pada siklus II. Peningkatan skor aktivitas belajar siswa dari 41 
yang berkategori aktif pada siklus I menjadi 45 yang berkategori sangat aktif pada siklus 
II. Sementara hasil belajar siswa pada sisklus I dengan nilai rata-rata mencapai 74,10 
dengan persentase ketuntasan klasikal 72,73% dan pada siklus II dengan nilai rata-rata 
mencapai 82,72 dan persentase ketuntasan klasikalnya 86,40%.  

Saran yang dapat peneliti sampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 
Siswa hendaknya mempersiapkan diri dengan baik dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran baik dari motivasi maupun keaktifanbelajar. Agar menjadi siswa yang 
aktif, siswa harus berani mengemukakan pendapat baik dalam memberikan pertanyaan, 
kritik maupun saran terhadap sesama dan kepada guru.  

Selain itu, untuk mendapat hasil belajar yang baik siswa juga hendaknya 
mengimbangi anatara belajar dengan bermain saat proses belajar berlangsung. 

 

2. Bagi Guru 
Diharapkan guru dapat menerapkan metode Poster Session lebih optimal lagi agar 

nilai siswa yang masih belum tuntas dapat mencapai KKM. Selain itu, Diharapkan guru 
dapat menerapkan dan mengembangkan metode Poster Session bukan hanya pada mata 
pelajaran IPS tetapi juga bisa diterapkan pada mata pelajaran yang lain. 

 

3. Bagi Sekolah 
Sekolah hendaknya mampu memberikan bimbingan kepada semua guru yang 

mengajar di sekolah tersebut tentang teknik atau metode pembelajaran yang sesuai 
dengan materi yang akan diajarkan guna memperbaiki serta meningkatkan kualitas 
belajar dan mengajar di sekolah. 
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