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ABSTRAK 

PENGARUH METODE POSTER COMMENT TERHADAP 

 HASIL BELAJAR IPS PESERTA DIDIK KELAS IV 

 SDN 1 SUKAREME DUA TELUK BETUNG  

BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh : 
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar 

siswa.Berdasarkan hasil pra-penelitian diketahui bahwa hasil belajar siswa masih 

banyak yang dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan 

yaitu 63. Hal itu dibuktikan dengan rendahnya kemampuan siswa dalam melakukan 

pemecahan masalah IPS yang telah di-uji cobakan pada awal pra-penelitian. 

Berdasarkan hal tersebut salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan  

untuk melibatkan peran siswa secara menyeluruh yaitu model pembelajaran poster 

comment .dimana poster Comment merupakan Salah satu strategi yang melibatkan 

semua siswa adalah strategi Poster Comment yang mana strategi ini bertujuan 

menstimulasi, meningkatkan kreatifitas dan mendorong penghayatan siswa terhadap 

suatu permasalahan. 

Tujuan  dari penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh penerapan 

metode  poster  comment  terhadap  hasil  belajar  IPS  peeserta didik kelas IV SDN 

Sukarame Dua Teluk Betung Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode quasi eksperimen dengan desain penelitian 

Nonrandomized Control Group Design (Desain Gruap Kontrol Tidak Bracak ). 

Jumlah populasi yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Peserta didik kelas 

IV SDN 1 Sukarame Dua Teluk Betung Bandar Lampung semester 1 tahun ajaran 

2017/2018. Yang terdiri dari 72  siswa  yang  terdiri  dari  dua  kelas  dan masing-

masing kelas eksperimen dan kontrol berjumlah 36 siswa yang diperoleh dengan  

teknik  cluster random sampling.   

 Hasil penelitian ini menunjukan  nilai rata-rata kelas eksperimen adalah 84,4 

dan kelas kontrol adalah 75,9 berdasarkan  hasil analisis  pengelolahan data 

menggunakan  uji –t  diperoleh  t hitung  = 2, 769 dan t tabel = 1,671 dengan taraf 

signifikasi 5% karena t hitung  t tabel  maka H1 diterima dan HO ditolak .Demikian 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaan menggunakan model pembelajara metode  

poster comment  berpengaruh terhadap hasil belajar IPS di SDN 1 Sukarame Dua 

Teluk Betung Bandar Lampung. 
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