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ABSTRAK 

UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPS MELALUI 

MODEL PEMBELAJARAN POSTER SESSION PADA SISWA KELAS 

IV SD NEGERI MARGOREJO I SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 

2011/2012 

 

Atika Nur Rahmawati, A 510080286, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2012, 63 halaman 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPS melalui model 

pembelajaran Poster Session pada siswa kelas IV SD Negeri Margorejo I Surakarta 

tahun pelajaran 2011/2012. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Margorejo I Surakarta 

berjumlah 34 siswa dan guru kelas IV. Teknik pengumpulan data menggunakan 

teknik observasi, dokumentasi, dan tes. Validitas data menggunakan triangulasi 

teknik. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis interaktif yang terdiri dari 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, setiap siklus dilaksanakan dua kali 

pertemuan. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS, sebelum pelaksanaan tindakan siswa yang mencapai KKM (65) 

ada 22 siswa dengan prosentase 65% setelah pelaksanaan siklus I siswa yang 

mencapai KKM sebanyak 28 siswa dengan prosentase 82% dan pada siklus II terjadi 

peningkatan hasil belajar yang mencapai KKM 31 siswa prosentase 91%. Dengan 

demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran 

poster session dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Kata kunci : hasil belajar IPS, model pembelajaran poster session 



PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 Banyak siswa yang menganggap mata pelajaran IPS sebagai mata pelajaran 

yang membosankan karena metode yang digunakan hanya ceramah saja. Padahal 

mata pelajaran IPS merupakan sarana untuk memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. Agar kebosanan siswa dapat teratasi, maka kewajiban guru untuk 

menggunakan berbagai macam cara atau metode dalam pembelajaran IPS agar siswa 

senang terhadap materinya serta dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

mengeluarkan ide/gagasan. Selain itu, komunikasi dalam pembelajaran tidak hanya 

satu arah saja tetapi dapat dua arah. Dari komunikasi dalam pembelajaran 

menimbulkan interaksi timbal balik yang baik antara guru dengan siswa serta siswa 

dengan siswa yang lainnya. 

Masalah yang terjadi di kelas IV SDN Margorejo I, dari pembelajaran masih 

sering penggunaan metode ceramah yang oleh guru. Sehingga, berakibat dalam 

menyampaikan materi ada sebagian siswa kurang antusias, siswa ramai, dan ada juga 

siswa yang tertidur di kelas. Dari siswa nilai yang diperoleh rendah, sebagian besar 

nilai belum memenuhi KKM (65). Dari hasil tes sebelum pelaksanaan penelitian, 

kelas IV berjumlah 34 siswa. Ada 22 siswa nilai diperoleh telah memenuhi KKM, 

sedangkan 12 siswa nilai yang diperoleh masih di bawah KKM. Selain itu, kurangnya 

penggunaan media dalam pembelajaran dan tidak adanya kegiatan diskusi kelompok 

di kelas.  



 Dengan uraian di atas, maka peneliti ingin mengadakan penelitian tindakan 

kelas pada siswa kelas IV SDN Margorejo I Surakarta, dengan judul UPAYA 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPS MELALUI MODEL 

PEMBELAJARAN POSTER SESSION PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 

MARGOREJO I SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2011/2012. 

Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka timbul beberapa masalah 

yang dapat diidentifikasi penelitian antara lain : 

1) Materi pembelajaran yang ditampilkan oleh guru kurang memadai. 

2) Pengajaran IPS di SDN Margorejo I Surakarta cenderung masih 

menggunakan metode mengajar yang konvensional sehingga berakibat 

rendahnya hasil belajar. 

3) Kurangnya penggunaan media dalam pengajaran khususnya dalam 

pembelajaran IPS. 

Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada identifikasi masalah di atas, 

maka peneliti membatasi masalah pada penggunaan model pembelajaran poster 

session dalam upaya meningkatkan hasil belajar IPS. 

Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian 

dirumuskan sebagai berikut : 



 “Apakah penggunaan model pembelajaran poster session dapat meningkatkan 

hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SDN Margorejo I Surakarta Tahun ajaran 

2011/2012?”. 

Tujuan Pendidikan 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatnya hasil 

belajar IPS melalui model pembelajaran poster session pada siswa kelas IV SDN 

Margorejo I Surakarta Tahun ajaran 2011/2012. 

Manfaat Penelitian 

 Bagi siswa dengan menggunakan model pembelajaran poster session dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. 

 Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan masukan, bahwa 

model pembelajaran poster session dapat digunakan untuk pembelajaran yang 

menyenangkan. 

 Bagi sekolah, penelitian tindakan kelas ini memberikan manfaat untuk 

memperbaiki dan meningkatkan proses belajar. 

METODE PENELITIAN 

Setting Penelitian 

Tempat Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Margorejo I Surakarta di kelas 

IV, karena letaknya sekolah dasar sangat strategis yaitu berada di tengah kota. 

Memilih kelas IV karena siswa kelas ini sudah dapat diajak beraktivitas dan 

berkomunikasi dengan guru maupun sesamanya. 



Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2011/2012 pada 

bulan Januari sampai selesai. 

Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian tindakan kelas adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 

Margorejo I Surakarta yang berjumlah murid 34 siswa yang terdiri dari 16 siswa laki-

laki dan 18 siswa perempuan. 

Data dan Sumber Data 

 Data dalam penelitian berupa hasil belajar IPS dan proses kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Poster Session. 

 Sumber data dalam penelitian ini yaitu aktifitas belajar siswa saat kegiatan 

pembelajaran, interaksi antara siswa dengan guru, daftar nilai prasiklus, daftar nama 

siswa, dan data jumlah guru. 

Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan cara dalam penelitian untuk 

memperoleh sesuai apa adanya. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik-teknik sebagai berikut; observasi, dokumentasi, dan tes. 

Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian menggunakan soal tes dan pedoman observasi. Soal tes 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan ada tidaknya peningkatan 

dalam pembelajaran IPS. 



 Pedoman observasi digunakan untuk mencatat kegiatan siswa dan guru dalam 

pembelajaran dari pendahuluan, pengembangan, penerapan, sampai penutupan. 

Validitas Data 

 Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. 

Triangulasi teknik untuk menguji kevalidan data dengan cara membandingkan atau 

mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik penelitian yang berbeda. 

Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini merupakan kolabirasi anatar praktisi (guru dan siswa) serta 

peneliti. PTK menggunakan 2 siklus dan setiap siklus diadakan 2 kali pertemuan. 

Satu siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

Teknik Analisis Data 

 Penelitian data dianalisis dengan menggunakan analisis interaktif. Tahapan 

analisis interaktif meliputi; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Indikator Keberhasilan 

 Indikator keberhasilan yang akan diukur dalam penelitian adalah 

meningkatnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS kelas IV SD Negeri 

Margorejo I Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 dapat mencapai atau diatas KKM 

(65) minimal 85% dari seluruh jumlah siswa yaitu 34 siswa. 

 

 

 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Tempat Penelitian 

 Penelitian tindakan kelas dilakukan di SDN Margorejo I Surakarta berlokasi 

di Jl. S. Parman 135 Surakarta. Peneliti mengambil kelas IV.  

 SDN Margorejo I memiliki 6 ruang kelas dengan jumlah siswa 194 siswa. 

Dari tenaga kependidikan memiliki 14 orang pegawai. Dengan jumlah guru kelas 5 

orang, guru agama 3 orang, guru penjaskes 1 orang, 3 guru WB, 1 tenaga 

administrasi, serta 1 penjaga sekolah. 

Deskripsi Data 

Kondisi Awal 

 Penilitian mengadakan observasi awal terhadap proses pembelajaran IPS kelas 

IV pada hari Kamis, 14 Juni 2012 jam ke 4-5 (09.30-10.40). Berdasarkan observasi 

awal ditemukan beberapa permasalahan, antara lain; hasil belajar IPS masih rendah, 

sebagian siswa belum berani untuk mengemukakan pendapat. 

 Dari hasil observasi awal disepakati menggunakan model pembelajaran yang 

akan digunakan untuk mengatasi permasalahan keaktifan siswa yang masih rendah, 

serta dapat meningkatkan hasil belajar IPS, sehingga model yang sesuai di atas 

dengan menerapkan model pembelajaran Poster Session. 

Pelaksanaan Siklus I 

 Pelaksanaan kelas Siklus I dilaksanakan dua kali pertemuan yaitu; hari Senin, 

18 Juni 2012 (07.30-08.40) dan Selasa, 19 Juni 2012 (11.30-12.30), jumlah siswa 

yang hadir 34 siswa. 



 Dalam pertemuan ini, pelaku tindakan adalah guru kelas IV dengan dibantu 

oleh peneliti. Peneliti hanya melakukan observasi yaitu mencatat kejadian saat 

pembelajaran berlangsung. Kegiatan ini dilanjutkan dengan proses refleksi dan revisi. 

 Berdasarkan pelaksanaan tindakan kelas siklus I diidentifikasi berdasarkan 

permasalahan yang dihadapi siswa. Siswa belum terbiasa mengemukakan pendapat di 

depan kelas. Guru belum maksimal dalam menerapkan model pembelajaran Poster 

Session. Hanya ada 28 siswa yang memenuhi KKM dengan prosentase 82%. 

Pelaksanaan Siklus II 

 Tindakan kelas siklus II yaitu; Rabu, 20 Juni 2012 (07.30-18.40) dan Kamis, 

21 Juni 2012 (19.30-10.40) dengan jumlah siswa yang hadir 34 siswa. Observasi 

yang dilakukan meliputi; tindak mengajar oleh pengajar serta tindak belajar siswa 

selama proses pembelajaran.  

 Kesimpulan yang didapat dari keseluruhan tindakan kelas adalah penerapan 

model pembelajaran Poster Session menyebabkan siswa aktif. Guru sudah optimal 

dalam menyampaikan materi dan memberikan motivasi yang tepat. Pembelajaran 

menjadi menarik bagi siswa berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yang 

meningkat. Keberhasilan siswa yang nilai tuntas atau sama dengan KKM sebanyak 

31 siswa dengan prosentase 91%. 

Hasil Penelitian 

 Berdasarkan pembelajaran secara menyeluruh sampai akhir tindakan kelas 

siklus II. Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS mengalami 

peningkatan.  



Pembahasan Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dengan menerapkan 

model pembelajaran Poster Session dapat meningkatkan hasil belajar siswa, artinya 

hipotesis tindakan diterima dan didukung dengan hasil penelitian. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan secara kolaborasi antara 

peneliti dengan guru kelas, dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan model 

pembelajaran Poster Session dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas 

IV SD Negeri Margorejo I Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012. 

 

Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka implikasi dari penelitian ini, adalah : 

1. Model pembelajaran Poster Session dapat dijadikan kegiatan pembelajaran yang 

meningkatkan hasil belajar dan pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi dengan menggunakan media pembelajaran 

berupa gambar/poster. 

2. Pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru melainkan berpusat pada siswa. 

Peran guru hanya sebagai fasilitator. 

Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif yang 

telah dilakukan peneliti bersama guru kelas dalam upaya meningkatkan hasil belajar 



IPS, maka peneliti mengajukan beberapan saran yang dapat dijadikan pedoman dalam 

pelaksanaan pembelajaran ke arah yang lebih baik, antara lain; 

1. Kepala sekolah, diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran Poster 

Session untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Guru kelas, dapat menerapkan model pembelajaran Poster Session untuk 

menciptakan suasana yang menarik bagi siswa, serta harus mampu 

menggunakan waktu secara efektif dan efisien mungkin dalam melaksanakan 

model pembelajaran Poster Session. 

3. Peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian yang menggunakn model 

pembelajaran Poster Session dengan materi yang lebih inovatif bertujuan untuk 

mengatasi proses pembelajaran. 
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