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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Pemahaman Konsep Peserta didik

Melalui Strategi Poster Session Dalam Pembelajaran Matematika Mahasiswa Prodi
Pendidikan Matematika FKIP UHN yang mengikuti matakuliah Kapita Selekta tahu
pembelajaran 2015/2016. Meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa Prodi Pendidikan
Matematika FKIP UHN yang mengikuti matakuliah Kapita Selekta tahu pembelajaran
2015/2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (class action research), yang
terdiri dari dua siklus. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Pendidikan
Matematika FKIP UHN yang berjumlah 29 orang. Instrumen penelitian terdiri dari lembar
observasi dan tes tertulis sebagai alat mengevaluasi pemahaman konsep peserta didik.Hasil
penelitian  menunjukkan bahwa aktivitas mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika FKIP
UHN pada penelitian ini terus meningkat pada setiap siklusnya. Persentase aktivitas peserta
didik pada siklus I adalah 67% dengan rata-rata 21.34 yang berarti Cukup Aktif, kemudian
meningkat pada siklus II menjadi 78% dengan rata-rata 24,97 yang berarti Peserta didik
Aktif. Pemahaman konsep peserta didik pada materi pokok pada penelitian ini menunjukkan
peningkatan pada setiap siklusnya. Hal ini dilihat pada siklus I tingkat ketuntasan belajar
peserta didik mencapai secara klasikal 44,8% dengan 13 orang peserta didik yang tuntas
secara individu dan nilai rata-rata adalah 62.2. Selanjutnya setelah pelaksanaan tindakan pada
siklus II tingkat ketuntasan belajar peserta didik secara klasikal meningkat menjadi 88,2%,
dengan nilai rata-rata kelas adalah 70.9 dan jumlah peserta didik yang telah mencapai KKM
adalah 25 orang peserta didik dari 29 orang peserta didik. Terjadi peningkatan nilai rata-rata
kelas sebesar 8.7 dari siklus I ke siklus II. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa
pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran Poster Session pada mahasiswa
Prodi Pendidikan Matematika FKIP UHN yang mengikuti matakuliah Kapita Selekta dapat
meningkatkan aktivitas dan pemahaman konsep matematika peserta didik.
Kata Kunci : Motivasi belajar, bilangan bulat, pembelajaran Thorndike.

PENDAHULUAN
Belajar adalah suatu kegiatan yang

tidak terpisahkan dari kehidupan manusia.
Untuk memenuhi kebutuhan dan sekaligus
mengembangkan dirinya, manusia telah
melakukan kegiatan belajar sejak di
lahirkan. Kegiatan belajar dapat dilakukan
setiap waktu setiap waktu sesuai dengan
keinginan. Belajar pada dasarnya
merupakan peristiwa yang bersifat
individual, yakni peristiwa terjadinya
perubahan tingkah laku sebagai dampak
dari pengalaman individu. Bahkan dalam
keseluruhan proses pendidikan di sekolah.
Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang

paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil
atau tidaknya pencapaian tujuan
pendidikan banyak bergantung kepada
bagaimana proses belajar yang dialami
oleh peserta didik sebagai anak didik.
Belajar merupakan proses yang aktif dan
bertujuan, bukan proses yang pasif. Proses
ini lebih mungkin berhasil jika digunakan
alat-alat pengajaran yang sesuai dan
peserta didik diarahkan pada kegiatan yang
di perlukan pada saat yang tepat.

Slameto (2010:2) mengemukakan
bahwa “Belajar ialah suatu proses usaha
yang dilakukan seseorang untuk
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memperoleh suatu perubahan tingkah laku
yang baru secara keseluruhan, sebagai
hasil pengalamannya sendiri dalam
interaksi dengan lingkungannya”.

Sedangkan menurut Gagne (dalam
Dimyati 2002: 10) mengemukakan bahwa
“belajar adalah seperangkat proses kognitif
yang mengubah sifat stimulasi lingkungan,
melewati pengalaman informasi, menjadi
kapabilitas baru berupa hasil belajar”

Ini berarti bahwa seseorang yang
belajar akan menyadari terjadinya
perubahan dalam dirinya. Perubahan-
perubahan itu terjadi karena ada tujuan
yang akan dicapai dan senantiasa
bertambah dan tertuju untuk memperoleh
sesuatu yang lebih dari sebelumnya.

Seseorang dikatakan  belajar
matematika apabila pada dirinya terjadi
sesuatu kegiatan yang mengakibatkan
perubahan tingkah laku yang berkaitan
dengan matematika. Belajar matematika
merupakan suatu aktivitas mental untuk
memahami konsep dalam matematika yang
kemudian diterapkan kedalam situasi lain.

Belajar matematika merupakan
belajar yang mengaitkan simbol-simbol,
menghubungkan struktur untuk
mendapatkan suatu pengertian dan
mengaplikasikan konsep-konsep kesituasi
nyata sehingga arah belajar matematika
pada umumnya menuju arah
pengabstrakan yang semakin kompleks.
Menurut Lubis (2006: 14) “pada
hakikatnya matematika merupakan suatu
ilmu yang cara berpikirnya abstrak dan
deduktif yang dimaksud yaitu bahwa
kebenaran suatu konsep atau pernyataan
diperoleh sebagai akibat logis dari
kebenaran pernyataan sebelumnya
sehingga kaitan antar konsep atau
pernyataan dalam matematika bersifat
konsisten”

Jadi, belajar matematika juga
merupakan suatu proses aktivitas yang
sengaja untuk memperoleh pengetahuan
baru yang mengaitkan simbol-simbol dan
menghubungkan struktur-struktur untuk
mendapatkan suatu pengertian serta
mengaplikasikan konsep-konsep dalam

situasi nyata. Belajar matematika juga
merupakan suatu proses aktif yang
disengaja untuk memperoleh pengetahuan
baru, sehingga terjadi perubahan dalam
diri seseorang yaitu perubahan tingkah
laku yang berkaitan dengan matematika
kearah yang lebih baik (positif).

Mengingat besarnya peranan
matematika dalam kehidupan, diharapkan
matematika dapat menjadi pelajaran yang
disenangi oleh semua peserta didik.
Namun pada kenyataannya, sebagian besar
peserta didik tidak menyukai matematika
dan menjadikan sebagai salah satu
pelajaran yang menakutkan.

Dengan demikian, dapat diartikan
bahwa guru kurang mampu menggunakan
variasi mengajar dan enggan merubah
strategi mengajar yang telah dianggap
benar dan efektif. Selain itu, yang menjadi
penyebab rendahnya pemahaman peserta
didik terhadap konsep matematika adalah
karena matematika merupakan ilmu dasar
yang objek kajiannya adalah abstrak
sehingga tidak jarang peserta didik
mengalami kesulitan mempelajari konsep,
prinsip- prinsip serta operasi yang ada
dalam matematika.

Kesulitan peserta didik dalam
menguasai  konsep matematika tersebut
merupakan salah satu faktor penting
belajar peserta didik. Pemahaman dan
penerapan konsep-konsep metematika
belum disadari dengan baik, karena
kenyataan menunjukkan bahwa minat
peserta didik peserta didik kita dalam
pelajaran matematika relatif rendah
sehingga sangat jarang ditemukan peserta
didik kita yang memahami konsep dan
penerapan matematika dengan baik.

Sesuai dengan hasil pengamatan
selama semester I dan II, ditemukan bahwa
bahwa kebanyakan dari mahasiswa masih
memiliki pemahaman konsep yang sangat
rendah. Rendahnya pemahaman konsep
peserta didik sebagian besar disebabkan
oleh proses belajar yang dilakukan oleh
pengajar masih berpusat pada pengajar,
kurang bervariasi, dan penyampaian materi
tidak berurutan sehingga proses belajar
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mengajar menjadi kurang bermakna.
Peserta didik juga kurang aktif dalam
mengikuti pelajaran karena tidak ada
dorongan ataupun motivasi yang dapat
meningkatkan minat belajar peserta didik.

Karena banyaknya permasalahan
yang mengakibatkan kurang optimalnya
pemahaman konsep pada pembelajaran
matematika, maka diperlukan usaha-usaha
terobosan untuk meningkatkan hasil
belajar peserta didik.

Salah satu yang dapat dilakukan
untuk memgoptimalkan pemahaman
konsep pada matematika adalah dengan
memberikan berbagai macam strategi
pembelajaran agar matematika dapat
diminati banyak peserta didik. Salah satu
satu strategi yang disarankan oleh penulis
adalah dengan menggunakan strategi
poster session.

Pemahaman merupakan salah satu
aspek dalam ranah kognitif dari tujuan
kegiatan belajar mengajar. Aspek ini
merupakan aspek yang sangat penting,
bahkan dalam kegiatan belajar mengajar
ini sangat ditonjolkan. Bila peserta didik
melakukan kegiatan belajar mengajar yang
pertama-tama adalah memahami atau
mengerti apa yang pelajari.

Konsep adalah ide (abstrak) yang
dapat digunakan atau memungkinkan
seseorang untuk mengelompokkan atau
menggolongkan sesuatu objek. Dalam
penelitian ini yang dimaksud dengan
pemahaman konsep adalah sejauh mana
peserta didik memahami konsep-konsep
dalam matematika. Menurut Arends (2007:
324), “Konsep adalah gambaran dari suatu
hal yang didasarkan pada sifat yang
dimilikinya”.

Pemahaman konsep merupakan
kemampuan mendasar yang harus dikuasai
peserta didik dalam belajar matematika.
Pemahaman berarti proses, cara, perbuatan
memahami atau memahamkan
(mempelajari dengan baik-baik supaya
mengerti atau paham dengan baik).
Pemahaman atau comprehension dapat
diartikan menguasai sesuatu dengan
pikiran. Pemahaman konsep marupakan

kompetensi yang ditunjukkan peserta didik
dalam memahami konsep dan dalam
melakukan prosedur  secara luwes, akurat,
efisien dan tepat. Peserta didik yang telah
menguasai suatu konsep prasyarat akan
lebih mudah mempelajari konsep-konsep
matematika berikutnya yang lebih
kompleks. Sebaliknya, ketidakmampuan
peserta didik dalam menguasai suatu
konsep prasyarat akan menimbulkan
kesulitan dalam mempelajari konsep
selanjutnya.

Adapun indikator pemahaman
konsep yang terdapat dalam buku Wardani
(2010: 16), adalah sebagai berikut: 1)
menyatakan ulang sebuah kosep. 2)
Mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat
tertentu sesuai dengan konsepnya. 3)
Memberi contoh dan bukan contoh suatu
konsep. 4) Menyajikan konsep dalam
berbagai bentuk representasi matematis. 5)
Mengembangkan syarat perlu atau syarat
cukup dari suatu konsep. 6) Menggunakan
dan memanfaatkan serta memilih prosedur
atau operasi tertentu. 7) Mengaplikasikan
konsep dalam pemecahan masalah.
Berdasarkan uraian diatas dapat
disimpulkan bahwa pemahaman konsep
matematika adalah kemampuan bersikap,
berpikir dan bertindak yang ditunjukkan
oleh peserta didik dalam memahami
defenisi, pengertian, ciri khusus, hakikat
dan inti/isi dari materi matematika dan
kemampuan dalam memilih serta
menggunakan prosedur secara efisien dan
tepat. Dengan memahami konsep dari
materi yang dipelajari, maka peserta didik
akan lebih mudah dalam menyelesaikan
masalah matematika dan lebih mudah
untuk melanjutkan ke materi selanjutnya.

Matematika sebagai bagian dari
ilmu pengetahuan dewasa ini telah
berkembang dengan pesat, baik materi
maupun peranannya dalam kehidupan
sehari-hari dan ilmu pengetahuan lainnya.
Matematika merupakan salah satu
pelajaran yang sangat penting dipelajari
oleh setiap peserta didik. Oleh karena itu,
matematika dijadikan pelajaran yang
diajarkan disetiap jenjang pendidikan.
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Penyebab utama pentingnya pelajaran
matematika adalah kemampuan peserta
didik bermatematika merupakan landasan
dan wahana pokok yang menjadi syarat
mutlak yang harus dikuasai untuk dapat
melatih peserta didik berpikir dengan jelas,
logis, kritis, sistematis, konsisten,
memiliki kemampuan bekerja sama,
memiliki kepribadian yang baik dan
keterampilan untuk menyelesaikan
persoalan dalam kehidupan sehari-hari.
Kendati pun matematika merupakan
pelajaran yang sangat penting sebagai
bekal masa depan peserta didik, dalam
kenyataannya matematika sering dianggap
sebagai pelajaran yang membosankan,
sulit dan sukar dipahami oleh peserta
didik.

Adapun alasan penulis
menggunakan strategi ini yaitu : pertama,
karena menurut saya strategi poster
session sangat cocok untuk digunakan oleh
guru di sekolah karena strategi ini dapat
menghubungkan matematika dengan
kehidupan sehari-hari. Kedua, karena
strategi ini menggunakan poster yang
mudah dipahami oleh peserta didik,
sehingga peserta didik dapat dengan
mudah memahami konsep yang di ajarkan
oleh guru. Ketiga, karena dengan
menggunakan strategi poster session
peserta didik diajak untuk berperan aktif
dalam proses pembelajaran.

Strategi pembelajaran poster
session adalah Strategi 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. Teknik ini juga merupakan
sebuah cara cerita dan grafik yang
memungkinkan peserta didik
mengekspresikan persepsi dan perasaan
mereka tentang topik yang sekarang
sedang didiskusikan dalam sebuah
lingkungan yang tidak menakutkan.
Strategi pembelajaran poster session ini
hanya bisa digunakan untuk materi yang
bergambar

Adapun langkah-langkah pembelajaran
strategi poster session adalah sebagai
berikut: 1.  Membagi peserta didik menjadi
beberapa kelompok kecil terdiri dari 5-6
anggota. 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
dimiliki 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.

Untuk mengikuti pembelajaran di
sekolah, kebanyakan peserta didik tidak
siap terlebih dahulu dengan minimal
membaca bahan yang akan dipelajari,
peserta didik datang tanpa bekal
pengetahuan seperti membawa wadah
kosong. Lebih parah lagi, peserta didik
tidak menyadari tujuan belajar yang
sebenarnya, tidak mengetahui manfaat
belajar bagi masa depannya nanti.
Mereka memandang belajar sebagai suatu
kewajiban yang dipikul atas perintah
orang tua, guru,dan  lingkungannya.
Mereka belum memandang belajar
sebagai kebutuhan. Dampak dari kedua
hal tersebut, peserta didik tidak
merasakan nikmatnya belajar, belajar
hanya sekedar melaksanakan kewajiban
bahkan seringkali terlihat karena
keterpaksaan. Ditambah lagi materi
matematika susah (abstrak) dan sering
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dibuat susah, suasana pembelajaran
matematika yang monoton, penuh
ketegangan, banyak tugas, dan lain
sebagainya. Begitu pula dengan kondisi
di luar kelas, suasana rumah tidak
nyaman, fasilitas belajar kurang,
lingkungan kehidupan tidak kondusif.
Lengkaplah penunjang kegagalan belajar.

Strategi pembelajaran poster
session dalam pembelajaran matematika,
berusaha untuk mengubah kondisi di atas,
yaitu membuat skenario pembelajaran
yang dimulai dari konteks kehidupan nyata
para peserta didik (daily life). Selanjutnya
guru memfasilitasi peserta didik untuk
mengangkat objek dalam kehidupan nyata
tersebut ke dalam konsep matematika,
dengan melalui tanya jawab, diskusi,
inkuiri, sehingga peserta didik dapat
mengkonstruksi konsep tersebut dalam
pikirannya. Penerapan Strategi
pembelajaran poster session sejalan
dengan tumbuh kembangnya matematika
itu sendiri dan ilmu pengetahuan secara
umum. Matematika tumbuh dan
berkembang bukan melalui pemberitahuan,
akan tetapi melalui inkuiri, tanya jawab
dan semacamnya yang dimulai dari
pengamatan pada kehidupan sehari-hari
yang dialami secara nyata.

Hakekat pembelajaran
matematika adalah suatu proses (aktivitas)
berpikir disertai dengan aktivitas afektif
dan fisik. Suatu proses akan berjalan
secara alami melalui tahap demi tahap
menuju ke arah yang lebih baik, kesalahan
adalah bagian dari proses pembelajaran.
Dengan demikian dalam pembelajaran
peristiwa salah yang dilakukan oleh
peserta didik suatu hal yang alami, tidak
perlu disalahkan, justru seharusnya guru
memberikan atensi karena mereka telah
melakukan pembelajaran. Guru jangan
selalu berharap kepada peserta didik
mengemukakan hal yang benar saja,
apalagi selama proses pembelajaran
berlangsung. Dengan membuka toleransi
dan menghargai setiap usaha peserta didik
dalam belajar, peserta didik tidak akan
takut berbuat salah, bahkan akan tumbuh

semangat untuk mencoba karena tidak
takut lagi disalahkan. Karena belajar
adalah suatu proses, belajar bukan sekedar
menghafal konsep yang sudah jadi, akan
tetapi belajar haruslah mengalami sendiri.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah

penelitian tindakan kelas (classroom action
research) yaitu penelitian tindakan ( action
research) yang dilakukan dengan tujuan
untuk memperbaiki mutu pembelajaran
dikelas. Kunandar (2008 : 63) menyatakan
bahwa :“Penelitian tindakan kelas
bertujuan untuk memecahkan
permasalahan nyata yang  terjadi didalam
perkuliahan yang dialami langsung dalam
interaksi antara dosen dengan mahasiswa
yang sedang belajar, meningkatkan
profesionalisme guru dan menumbuhkan
budaya akademik dikalangan guru. Mutu
pembelajaran dapat dilihat dari
meningkatnya hasil belajar peserta didik.”

Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui peningkatan motivasi peserta
didik pada pokok bahasan bilangan bulat
melalaui proses pembelajaran Thorndike.
Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan
kualitatif berguna untuk menemukan data
yang bersumber dari hasil observasi dan
angket. Sedangkan pendekatan kuantitatif
berguna untuk menemukan data hasil
belajar peserta didik yang berbentuk angka
yaitu tes hasil belajar peserta didik. Lokasi
penelitian ini dilaksanakan di PRODI
PENDIDIKAN MATEMATIKA FKIP
UHN Medan Jl. Sutomo no 24.a.
Penelitian ini dilaksanakan mualai bulan
agustus sampai desember 2015 tepatnya
pada semester ganjil Tahun Ajaran
2015/2016.

Desain penelitian yang digunakan
adalah One-shot case study. Perlakuan
yang diberikan pada kelas eksperimen
adalah penggunaan model  pembelajaran
Kooperatif type TPS. Peneliti hanya
mengadakan treatment satu kali yang
diperkirakan sudah mempunyai pengaruh.
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Kemudian diadakan post-test dan
mengambil kesimpulan.

Menurut Sugiyono ( 2010:80)
populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri dari objek/subjek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Lokasi penelitian dilaksanakan di FKIP
UHN Medan. Populasi dalam peneliti ini
adalah seluruh mahasiswa prodi
pendidikan matematika FKIP UHN Medan
semester II. Sedangkan sampel adalah
mahasiswa Grup A Prodi Pendidikan
Matematika FKIP UHN Medan yang
mengikuti matakuliah Kapita Selekta.

Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan observasi. Observasi dilakukan
pada saat pembelajaran sedang
berlangsung, yang dimaksudkan untuk
mengamati apakah pembelajaran telah
dilakukan sesuai dengan model yang
ditetapkan dan melihat motivasi
mahasiswa saat proses pembelajaran. Yang
berperan sebagai observer adalah Peneliti
dan beberpa teman dosen lainnya.

Sesuai dengan jenis penelitian,
prosedur penelitian tindakan kelas ini
memiliki beberapa tahapan yang berupa
siklus. Tiap siklus dilaksanakan sesuai
dengan perubahan yang akan dicapai.
Menurut Arikunto (2008:75) bahwa :
“Tidak ada ketentuan berapa kali siklus
harus dilakukan. Banyaknya siklus
tergantung dari kepuasan peneliti sendiri,
namun ada saran, sebaiknya tidak kurang
dari dua siklus”. Maksud dari beberapa
siklus ini yaitu jika dalam siklus I belum
dicapai hasil yang diharapkan, maka
penelitian akan dilanjutkan ke siklus II dan
seterusnya. Siklus akan berhenti jika
mencapai hasil yang diharapkan yaitu
motivasi belajar peserta didik semakin
meningkat. Dalam penelitian ini
direncanakan hanya 2 siklus saja, dan tiap
siklus terdiri dari dua kali pertemuan.
Adapun prosedur penelitiannya adalah
sebagai berikut :

Gambar 3.1 Alur dalam penelitian
Tindakan Kelas

3.6. Teknik Analisis Data
Analisa data dalam penelitian ini

dilakukan dalam beberapa tahap sebagai
berikut :
3.6.1. Reduksi Data

Setelah semua data terkumpul,
dilakukanlah reduksi data. Reduksi data
dilakukan dengan mengkategorikan dan
mengklasifikasikan data. Setelah dilakukan
pengelompokan data, dilakukan paparan
data. Kegiatan reduksi ini bertujuan untuk
memilah-milah, mengelompokkan peserta
didik kurang aktif ataupun yang gak aktif
dan mencari tindakan apa yang dilakukan
untuk memperbaiki kesalahan tersebut.
3.6.1.2 Menganalisis Aktivitas Belajar
Peserta didik

Dalam penelitian ini peserta didik
yang di ukur aktivitas belajar peserta didik.
Hasil observasi aktivitas peserta didik
dianalisis secara deskriptif dengan
menggunakan persentase secara
kuantitatif, yaitu :
a. Menghitung total aktivitas yang

dilakukan peserta didik selama
pembelajaran menurut kategori
pengamatan.

b. Menghitung presentasi masing-masing
peserta didik.

Untuk melihat presentasi aktivitas
peserta didik digunakan rumus Sutiyono
dalam (Siantar, 2010:43) :
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Presentasi Aktivitas Peserta didik (PAS) =

x 100%

Kriteria Penilaian :
PAS < 60% : peserta didik
kurang aktif
60% ≤ PAS < 70% : peserta didik
cukup aktif
70% ≤ PAS < 85% : peserta didik aktif
PAS ≥ 85% : peserta didik
sangat aktif
3.6.1.3 Mengenalisis Aktivitas Guru

Penilaian observasi dilakukan
dengan formula berikut  :

Pi = x 100%

Dengan = Skor pengamatan
Pi = Nilai proses pembelajaran ke-i
Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Observasi
Nilai akhir proses
pembelajaran

Kategori

1,0 – 1,5
1,6 – 2,5
2,6 – 3,5
3,6 – 4,0

sangat kurang
kurang

baik
sangat baik

3.6.2. Paparan Data.
Data kesulitan peserta didik dalam

menjawab soal yang telah direduksi
kemudian disajikan dalam bentuk paparan
dengan tertata rapi dengan narasi plus
grafik atau diagram. Begitu juga dengan
data hasil observasi aktivitas peserta didik.
Pemaparan data yang sistematis dan
interaktif akan memudahkan pemahaman
terhadap apa yang telah terjadi sehingga
mudah dalam penarikan kesimpulan.
Demikian juga dengan data tindakan yang
telah dilakukan disajikan dalam bentuk
pemaparan tindakan.
3.6.3. Indikator Keberhasilan

Aktivitas belajar peserta didik
dikatan meningkat jika Tercapainya
keaktifan belajar matematika peserta didik
dengan jumlah peserta didik yang masuk
dalam kategori sangat aktif atau aktif,
dalam, mengemukakan pendapat, bertanya,
menguji, dan diskusi yakni sebesar ≥ 65%
dari banyak peserta didik dan aktivitas

mengajar guru dalam katergori baik atau
sangat baik.

Apabila indikator keberhasilan diatas
tercapai maka pembelajaran yang
dilaksanakan peneliti dapat berhasil.
Tetapi jika indikatornya belom tercapai
maka pengajaran pengejaran yang
dilaksanakan belum berhasil dan
dilanjutkan ke siklus berikutnya dalam
mempertimbangkan hasil observasi
terhadap peneliti sebagai guru selama
proses pembelajaran, utuk memperbaiki
pada siklus berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Aktivitas peserta didik

Hasil penelitian yang dilakukan,
terlihat bahwa pada siklus I hasil aktivitas
belajar peserta didik secara keseluruhan
masih mencapai 67%. kemudian dilakukan
perbaikan pada siklus II berdasarkan hasil
refleksi ternyata membawa peningkatan
menjadi 78%. Sehingga peningkatan dari
siklus I ke siklus dua sebesar 11%.

2. pemahaman konsep
Berdasarkan perhitungan tes pemahaman
konsep peserta didik pada siklus I dan
siklus II diperoleh kesimpulan bahwa
pemahaman konsep mengalami
peningkatan setiap siklus yang
dilaksanakan. Pada siklus I ketuntasan
balajar peserta didik 44,8% secara klasikal
dengan nilai rata-rata pemahaman konsep
peserta didik adalah 62,2 kemudian
dilanjutkan lagi hingga siklus II ketuntasan
belajar peserta didik meningkat menjadi
86,2% secara klasikal dengan nilai rata-
rata pemahaman konsep peserta didik
adalah 70,9. Sesuai dengan ketuntasan
belajar peserta didik yang ditetapkan di
Prodi Pendidikan Matematika FKIP UHN
yaitu 65 secara individual dan 85% secara
klasikal, maka hasil penerapan Strategi
pembelajaran Poster Session pada materi
sistem persamaan linear dua variabel telah
berhasil mencapai ketuntasan yang
diharapkan oleh Prodi Pendidikan
Matematika FKIP UHN
Dengan demikian berdasarkan hasil-hasil
temuan penelitian disimpulkan bahwa
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proses pembelajaran Thorndike terbukti
dapat meningkatkan motivasi belajar
matematika peserta didik pada matakuliah
Kapita Selekta Mahasiswa Prodi
Pendidikan Matematika FKIP UHN.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan
maka dapat diambil kesimpulan adalah
sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui peningkatan

aktivitas peserta didik pada matakuliah
Analisi Rill di Prodi Pendidikan
Matematika FKIP UHN dengan
menerapkan strategi pembelajaran
poster session. Peneliti melakukan
beberapa upaya. Adapun upaya yang
dilakukan antara lain:

a. Pendahuluan
1. Pada tahap pendahuluan, peneliti

mengkondisikan peserta didik agar
siap untuk mengikuti pembelajaran
dengan strategi pembelajaran
Poster Session pada materi sistem
persamaan linear dua variabel.

2. peneliti memberikan penjelasan
singkat tentang proses
pembelajaran yang akan
dilaksanakan yaitu dengan
menjelaskan strategi pembelajaran
Poster Session dan tahap-tahapnya.

3. peneliti menanyakan keadaan
peserta didik, mendaftarkan
kehadiran peserta didik, berupaya
menarik perhatian peserta didik
dengan menceritakan kelebihan
strategi pembelajaran Poster
Session dan menyampaikan tujuan
pembelajaran

b. Kegiatan Inti
1. peneliti membagi peserta didik

dalam kelompok yang terdiri dari
4-5 orang dan membagi LKS pada
setiap kelompok.

2. peneliti meminta peserta didik
berdiskusi dengan kelompoknya
masing-masing, dengan bertukar
pikiran mengenai ide-ide dan
mengumpulkan informasi yang
pada akhirnya peserta didik

menemukan pendapatnya sendiri
untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan dalam LKS  tersebut

3. peneliti memantau jalanya diskusi,
memberi stimulus kepada
kelompok yang berkesulitan belajar

4. peneliti meminta beberapa peserta
didik secara bergantian untuk
menampilkan hasil pekerjaan
masing-masing didepan kelas.

5. Melalui diskusi kelas, jawaban
peserta didik dievakuasi dan
dianalisis dimana peserta didik lain
diberi kesempatan untuk
memberikan komentar.

6. peneliti menegaskan kembali
jawaban jawaban yang benar atas
masalah yang disajikan dan
bertanya kepada peserta didik
bagaimana pembelajaran yang baru
saja mereka laksanakan. Apakah
dengan pembelajaran ini mereka
dapat termotivasi untuk belajar
lebih aktif.

c. Penutup
1. peneliti bersama-sama dengan

peserta didik merangkum materi
pembelajaran. peneliti
membimbing peserta didik untuk
merangkum materi pelajaran dan
memberikan penghargaan bagi
kelompok dan individu yang sudah
berani bertanya dan menberikan
pendapat.

2. peneliti menugaskan peserta didik
untuk mengerjakan tes individu.

Dengan menerapkan strategi
pembelajaran Poster Session maka
diperoleh persentase aktivitas belajar
peserta didik kelas VIII-B SMP Negeri
1 Doloksanggul telah berhasil
meningkat. Pada penelitian ini terus
meningkat pada setiap siklusnya.
Persentase aktivitas peserta didik pada
siklus I adalah 67% kemudian
meningkat pada siklus II menjadi 78%.

2. Penerapan strategi pembelajaran
Poster Seesion pada materi pokok
sistem persamaan linear dua variabel
menunjukkan pemahaman konsep
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peserta didik mengalami peningkatan
setiap siklusnya. Hal ini dapat dilihat
dari persentase ketuntasan pada tes
siklus I 44,8%, kemudian pada siklus II
meningkat menjadi 86,2% secara
klasikal.

5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas

disarankan beberapa hal sebagai berikut:
1. Bagi guru dan calon guru khususnya

guru matematika disarankan untuk
menerapkanStrategi pembelajaran
Poster Session pada materi pokok
sistem persamaan linear dua variabel,
karena strategi pembelajaran ini
terbukti mampu meningkatkan
aktivitas dan pemahaman konsep
peserta didik.

Kepada guru matematika diharapkan
untuk senantiasa melakukan
identifikasi dan pencatatan secara
teratur tentang permasalahan-
permasalahan yang dijumpai pada
setiap pembelajaran, hal ini sangat
dibutuhkan untuk menemukan
tindakan perbaikan yang tepat guna
dalam meningkatkan pemahaman
konsep peserta didik.
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