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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 Analisis Vektortahu
pembelajaran 2015/2016. Meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa Prodi Pendidikan
Matematika FKIP UHN yang mengikuti matakuliah Analisis Vektortahu 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. 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. Hasil penelitian tes awal ketuntasan klasikal sebesar
17,5 % termasuk kategori tidak tuntas, pada tes hasil kemampuan pemahaman konsep
matematika siswa siklus I yang mencapai ketuntasan klasikal 72,5% (tidak tuntas) dan
meningkat pada tes hasil kemampuan pemahaman konsep matematika siswa siklus II yaitu
90% termasuk dalam kategori  tuntas. Pada tes awal, yang mencapai ketuntasan individu
sebanyak 7 orang siswa dari 40 orang siswa, yang meningkat di tes hasil kemampuan
pemahaman konsep matematika siklus I yaitu sebanyak 29 orang dan pada tes hasil
kemampuan pemahaman konsep matematika siswa siklus II sebanyak 36 orang siswa
mencapai ketuntasan individu dengan rata-rata 80,575 termasuk dalam kategori  tuntas.
Telihat jelas bahwa pada siklus II mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus I
dengan peningkatan sebesar 17,5%. Karena hasil kemampuan pemahaman konsep
matematika siswa telah meningkat dan mereka semakin mudah mempelajari kubus dan balok
yaitu terlihat dari keseriusan siswa mengikuti pelajaran dikelas dan juga dari hasil observasi
guru yaitu dari siklus I diperoleh rata-rata 3,18 ( kategori baik) yang meningkat di siklus II
dengan rata-rata 3,5 (kategori sangat baik), sehingga dapat dilihat bahwa pada siklus II
metode pembelajaran efektif. Berdasarkan hasil observasi untuk siswa yaitu dimulai dari
siklus I pertemuan 1 hanya ada 8 siswa yang aktif dengan rata-rata 20% dan pertemuan 2
dengan rata-rata 32,5% yaitu 13 orang siswa yang aktif. Kemudian mengalami peningkatan di
siklus II yaitu di pertemuan pertama terdapat 27 orang siswa dari 40 orang siswa (67,5%)
yang aktif dan di pertemuan 2 siswa yang aktif yaitu 33 orang siswa (82,5%).
Kata Kunci : Motivasi belajar, bilangan bulat, pembelajaran Thorndike.

PENDAHULUAN
Matematika merupakan salah satu

ilmu yang sangat diperlukan untuk
mendukung proses perubahan menuju
perkembangan teknologi. Mutu
pembelajaran matematika tentunya harus
dimulai sejak seseorang belajar di sekolah
dasar sampai perguruan tinggi. Dan untuk
mendukung perbaikan ini tentunya
diperlukan proses pembelajaran yang baik,

atau proses yang sesuai dengan
perkembangan siswa dan materi yang akan
dipelajari oleh siswa. Perubahan dan
perbaikan sarana dan prasarana pendukung
telah banyak dilakukan oleh pihak
pemerintah, untuk menuju satu tujuan atau
perbaikan mutu pendidikan matematika.

Menurut Cockroft, matematika
sangat perlu diajarkan kepada siswa
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karena: (1) Selalu digunakan dalam segi
kehidupan, (2) semua bidang studi
memerlukan keterampilan matematika
yang sesuai, (3) merupakan sarana
komunikasi yang kuat, singkat, dan jelas,
(4) dapat digunakan untuk menyajikan
informasi dalam berbagai cara, (5)
meningkatkan kemampun berpikir logis,
ketelitian dan kesadaran keruangan, (6)
memberikan kepuasan terhadap usaha
memecahkan masalah yang menantang
(Abdurrahman, 2003:253). Menurut
Soedjadi (2000:43), Adapun tujuan umum
diberikannya pendidikan matematika di
jenjang Pendidikan dasar dan Pendidikan
umum adalah: 1) mempersiapkan siswa
agar sanggup menghadapi perubahan
keadaan di dalam kehidupan dan dunia
yang selalu berkembang, melalui latihan
bertindak atas dasar pemikiran secara
logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif
dan efesien. 2) Mempersiapakan siswa
agar dapat menggunakan matematika dan
pola pikir matematika dalam kehidupan
sehari-hari dan dalam mempelajari
berbagai ilmu pengetahuan.

Proses belajar matematika tidak
selamanya berjalan efektif dan efisien,
rendahnya kemampuan siswa disebabkan
oleh beberapa faktor diantaranya: masih
ada beberapa siswa yang mengalami
kesulitan dalam belajar matematika.
Kesulitan belajar matematika terutama
disebabkan oleh sifat khusus dari
matematika yang memiliki objek abstrak.
Siswa sering mengeluhkan bahwa
matematika itu membosankan dan hanya
berisi angka-angka dan rumus-rumus yang
harus dihafalkan, sehingga materinya
dianggap kurang bermakna. Rendahnya
minat siswa dalam belajar matematika,
siswa belum memahami konsep
pembelajaran matematika dan kesulitan
dalam menyelesaikan permasalahan
matematika. Tetapi yang menjadi fokus
peneliti dalam masalah yang dihadapi
siswa adalah rendahnya kemampuan
pemahaman siswa dalam matematika.
Faktor lain yaitu disebabkan pada proses
belajar mengajar di kelas, guru masih

menggunakan metode pembelajaran yang
monoton dan lebih berpusat pada guru
sehingga siswa lebih pasif dan hanya
menjadi pendengar saja, karena diketahui
bahwa dalam kegiatan belajar mengajar
terdapat sebagian besar siswa yang
mengalami kesulitan belajar matematika,
salah satunya mengidentifikasi soal yang
akan diselesaikan mencakup penulisan
simbol maupun rumus-rumus matematika.
Selain itu pembelajaran matematika yang
selama ini terkesan hanya melibatkan
proses pemindahan fakta dari guru kepada
siswa yang sekiranya perlu dihilangkan.

Berhasil atau tidaknya pembelajaran
matematika dilihat dari indikator hasil
belajar siswa yang mencakup tingkat
pemahaman dan penguasaan materi dan
keaktifan siswa belajar. Salah satu
komponen yang tidak kalah penting dalam
mencapai hasil belajar adalah metode
pembelajaran. Metode dapat menunjang
dan dapat juga menghambat hasil belajar.
Guru dituntut dalam hal ini mahir dalam
memilih dan melaksanakan metode
mengajar dengan mempertimbangkan
sebab dan akibatnya.Pemahaman
berkembang semakin dalam dan semakin
kuat apabila selalu diuji dengan
pengalaman baru. Hal inilah yang  perlu
disadari dan dicari jalan keluar sehingga
siswa dapat mempelajari matematika
dengan mudah dan menyenangkan serta
kesulitan siswa dalam memahami konsep
matematika dapat teratasi.

Studi yang dilakukan di Australia
belum lama ini menunjukkan hasil yang
amat positif dari penerapan program Stop
Think Do di sekolah berupa terbinanya
rasa tanggung jawab dan tata hubungan
yang baik (Petersen, 2004:167). Hal ini
merupakan pertimbangan mengapa peneliti
ingin melakukan penelitian dengan metode
Stop Think Do dalam menemukan solusi
yang dihadapi peserta didik pada pokok
bahasan kubus dan balok. Pemilihan
materi ini relevan dengan daftar bidang-
bidang metode Stop Think Do, seperti yang
dikemukakan Petersen (2004:25) yaitu: (1)
Matematika (menghitung), (2) Ilmu
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pengetahuan (konsep), (3) Menyelesaikan
tugas, (4) Konsentrasi. Deskriptor tersebut
sesuai dengan beberapa indikator belajar
yang harus dikuasai siswa pada sub pokok
kubus dan balok. Ada juga yang
mengatakan bahwa Dalam proses belajar,
motivasi sangat dibutuhkan, sebab
seseorang  yang tidak mempunyai motivasi
dalam belajar, tidak akan mungkin
melakukan aktifitas belajar. Bertitik tolak
dari permasalahan tersebut, perlu
diupayakan suatu cara agar rancangan
pengajaran matematika yang disajikan
guru dapat menarik minat belajar siswa
(Djamarah 2006:114).

Salah satu alternatif metode
pembelajaran yang akan diterapkan  dalam
penelitian ini adalah metode belajar Stop
Think Do di dalam menyajikan
pembelajaran matematika. Metode Stop
Think Do disebut juga dengan metode
setapak demi setapak yang dilakukan
dengan menggunakan prinsip dasar
motivasi. Metode ini diupayakan untuk
meningkatkan pemahaman belajar berisi
informasi dan rencana, baik bagi guru
maupun siswa yang bertujuan agar siswa
dapat belajar dengan sukses baik belajar
individual ataupun kelompok. Tanda lalu
lintas Stop dengan warna merah, Think
dengan warna kuning, dan Do dengan
warna hijau. Orang hanya mau
mempelajari hal-hal yang menarik
perhatiannya saja dan apa manfaatnya bagi
dirinya, agar belajar lebih menarik dan
bermanfaat dengan mengikut-sertakan
siswa dalam memilih, menyusun rencana,
dan ikut dalam situasi belajar.
Konsekuensinya ialah mereka dapat
merasakan suatu tingkat pencapaian
kekuatan penguasaan dalam belajar dan
kemungkinan bertanggung jawab untuk
melakukan rencana yang telah mereka
susun.

Selama proses belajar berlangsung,
siswa merasakan adanya kemampuan yang
ada pada dirinya untuk menentukan sendiri
cara belajar mereka sehingga siswa tidak
merasa tertekan, bosan, dan cemas.

Dengan diterapkanya metode Stop Think
Do, maka diharapkan siswa memiliki
kemampuan dalam memahami konsep
matematika. Dengan demikian terjadi
hubungan timbal balik yang positif antara
guru dan siswa guna mencapai tujuan
bersama yaitu menciptakan pembelajaran
yang efektif untuk meningkatkan
kemampuan pemahaman konsep dan
kualitas pembelajaran.
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
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adalah penggunaan model  pembelajaran
Kooperatif type TPS. Peneliti hanya
mengadakan treatment satu kali yang
diperkirakan sudah mempunyai pengaruh.
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.
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Untuk melihat presentasi aktivitas
peserta didik digunakan rumus Sutiyono
dalam (Siantar, 2010:43) :
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
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diharapkan oleh Prodi Pendidikan
Matematika FKIP UHN
Dengan demikian berdasarkan hasil-hasil
temuan penelitian disimpulkan bahwa
proses pembelajaran Thorndike terbukti
dapat meningkatkan motivasi belajar
matematika peserta didik pada matakuliah
Analisis VektorMahasiswa 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%.
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2. Penerapan strategi pembelajaran
Poster Seesion pada materi pokok
sistem persamaan linear dua variabel
menunjukkan pemahaman konsep
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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