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ABSTRACT 

The aim of this research is to find out an increase in understanding the 

concept and communication students in learning mathematics by the application 

of a strategy of learning a poster session in class VIII C students on junior high 
school I of Karanggede. The approach research is research qualitative by design 

research of class action executed in three cycles. Each cycle consists of 5 basic 

stages, namely planning, implementation of the action, observation, reflection and 

evaluation. Data collection was carried out with the observation, interviews, tests, 

field notes and documentation. The validity of the data using the technique of 

triangulation is the sources triangulation. The subject as the giver of the action in 

this research is the mathematics teacher in VIII C class of junior high school I of 

Karanggede, while the subject as the receiver of the actions are students of VIII C 

class which students consist of 36 students. Data analysis using the method of 

qualitative descriptive data stream analyzed from the actions carried out and 

developed during the learning process. Conclusions obtained  is the application of 

learning strategies poster session can increase understanding and communication 

students in learning mathematics. It can be seen from increasing every indicator 

of understanding concept and students communication students are as follows: 1) 

The ability of students in connecting math concepts with real situations or in 

everyday life  increased from (13.9%) to (72,2%), 2) The ability of students in 

solving problems with regard to the concept of increased from (16.7%) to 

(80,6%), 3) The ability of the students to work on the problems in front of the 

class increased from (8.3%) to (44.4%), 4) The ability of students in the ask a 

question to the teacher or a friend increased from (0%) to (33.3%), 5) The ability 

of students in answering the questions asked another friend or teacher increased 

from (8.3%) to (50%), 6) The ability of students in the working group or discuss 
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increased from (11.1%) to (88.8%). Based on research, obtained the conclusion 

that the implementation of a strategy of learning a poster session can improve 

understanding the concept and communication students in learning mathematics. 

 

Key word: understanding of the concept, student communication, mathematics 

learning, the strategy of poster session learning 

 

PENDAHULUAN 

Matematika adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-

hari. Meskipun dalam bentuk perhitungan sederhana, matematika tetap berperan 

penting dalam banyak hal. Tetapi, pada realita sekarang ini banyak siswa yang 

menganggap matematika itu sulit karena siswa belum memahami konsep dari 

materi-materi yang sedang dipelajari. Padahal pemahaman konsep merupakan 

bagian yang paling penting dalam pembelajaran matematika bahwa ”mata 

pelajaran matematika menekankan pada konsep”. Artinya dalam mempelajari 

matematika peserta didik harus memahami konsep matematika terlebih dahulu 

agar dapat menyelesaikan soal-soal dan mampu mengaplikasikan pembelajaran 

tersebut di dunia nyata. Konsep-konsep dalam matematika terorganisasikan secara 

sistematis, logis, dan hirarkis dari yang paling sederhana ke yang paling 

kompleks.  

Pemahaman terhadap konsep-konsep matematika merupakan dasar untuk 

belajar matematika secara bermakna. Pemahaman dalam pembelajaran 

matematika sudah seharusnya ditanamkan kepada setiap siswa, Karena, tanpa 

pemahaman siswa tidak dapat mengaplikasikan prosedur, konsep ataupun proses. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 salah 

satu tujuan matematika adalah agar peserta didik memiliki kemampuan 



memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien,dan tepat 

dalam pemecahan masalah. Pemahaman konsep memiliki peranan penting bagi 

siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika dengan cara menerapkan 

pemahaman konsep siswa yang dihubungkan dengan konsep-konsep lain sehingga 

diperoleh pemahaman konsep yang lebih luas serta berperan pada hasil belajar 

siswa.  

Memahami konsep merupakan kemampuan mendasar yang harus dikuasai 

siswa dalam belajar matematika. Kemampuan pemahaman konsep yang baik 

sangatlah penting karena memahami konsep yang baru diperlukan prasyarat 

pemahaman konsep sebelumnya. Banyak siswa yang menghabiskan waktunya 

untuk menghafal pelajaran tanpa mengerti maksudnya. Siswa yang belajar dengan 

cara menghafal seperti ini akan menderita dua kerugian. Pertama, ia telah 

membuang waktunya karena mneghafal tanpa mengerti akan jauh lebih sulit 

daripada menghafal disertai mengerti apa maksudnya. Kedua, sudah membuang 

banyak waktu tetap saja tidak dapat menguasai pelajaran dan tidak bisa 

menyelesaikan soal-soal atau masalah. Padahal salah satu kegagalan dalam 

pembelajaran matematika adalah tidak pahamnya siswa terhadap konsep-konsep 

dalam matematika.  

Selain itu keberhasilan pembelajaran matematika tidak terlepas dari 

komunikasi siswa. Tanpa adanya komunikasi, pembelajaran matematika akan 

terlihat monoton karena tidak ada timbal balik dari guru dengan siswa atau dari 

siswa yang satu dengan siswa yang lain. Namun, dalam realita yang ada, banyak 



siswa yang hanya pasif saja dalam menerima pelajaran yang disampaikan guru. 

Untuk mencapai interaksi belajar mengajar perlu adanya komunikasi yang jelas 

antara guru dengan siswa, sehingga terpadunya dua kegiatan yaitu kegiatan 

mengajar dengan kegiatan belajar yang berdaya guna dalam mencapai tujuan 

pembelajaran (Nana Sudjana, 2000:31).  

Komunikasi sangat berperan penting dalam pembelajaran matematika. 

Dengan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan dapat membawa siswa 

dalam pemahaman matematika dan memecahkan masalah dengan baik. 

Komunikasi dan pemahaman konsep sangat erat hubungannya..karena tanpa 

adanya komunikasi yang baik maka pembelajaran tidak akan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan dan hal tersebut dapat mempengaruhi 

pemahaman konsep matematika pada siswa. Untuk menumbuhkembangkan 

kemampuan komunikasi siswa maka guru harus dapat memilih strategi-strategi 

pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk melatih kemampuan 

komunikasinya dan dapat mengungkapkan pendapatnya.  

Strategi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan 

pemahaman konsep dan komunikasi siswa adalah strategi pembelajaran poster 

session. Melvin Silberman (2009:109) menjelaskan strategi pembelajaran poster 

session adalah strategi pembelajaran aktif dalam mengungkapkan pendapat, 

memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Agar siswa aktif dalam 

mengungkapkan pendapat siswa diminta untuk membuat rangkuman tentang topik 

yang sedang dipelajari pada sebuah kertas besar yang kemudian ditempelkan di 

papan tulis dan dipresentasikan sehingga siswa mampu menjawab pertanyaan dan 



bertanya tentang materi yang belum dipahami serta kesulitan siswa dapat dibahas 

bersama-sama pada saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi siswa menjadi 

aktif dalam mencari informasi tentang topik yang sedang dibahas dalam 

pembelajaran saat itu serta siswa paham tentang konsep-konsepnya dan siswa 

menjadi komunikatif. Persoalannya sekarang adalah: Apakah penerapan strategi 

pembelajaran poster session dapat meningkatkan pemahaman konsep dan 

komunikasi siswa? 

Memperhatikan uraian di atas, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk 

mendeskripsikan peningkatan pemahaman konsep dan komunikasi siswa melalui 

strategi pembelajaran poster session. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas bersifat reflektif yaitu kegiatan 

penelitian berangkat dari permasalahan riil yang dihadapi oleh praktisi pendidikan 

dalam tugas pokok dan fungsinya masing-masing, kemudian direfleksikan 

alternatif pemecahan masalahnya dan ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan 

nyata yang terencana dan terukur (Sutama, 2011:16). Penelitian tindakan 

merupakan kegiatan pemecahan masalah yang dimulai dari: 1) perencanaan,            

2) pelaksanaan, 3) observasi, 4) refleksi, dan 5) evaluasi. 

Perencanaan dan penyusunan yang dilakukan unuk mengadakan tindakan 

adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi di dalam proses pembelajaran 

matematika yang berlangsung, terutama yang berkaitan dengan pemahaman 



konsep dan komunikasi siswa, kemudian merumuskan permasalahan tersebut. 

Berdasarkan perencanaan yang ada, proses pembelajaran diimplementasikan 

dengan menerapkan strategi pembelajaran poster session. 

Sedangkan untuk mengetahui efektivitas strategi pembelajaran yang 

digunakan, penelitian ini mengggunakan: 1) metode observasi mendapat 

gambaran langsung tentang kegiatan pembelajaran siswa di kelas, 2) metode tes 

untuk mengelompokkan subjek penelitian dalam kemampuan penguasaan materi 

pelajaran serta digunakan juga dalam upaya untuk mendapatkan data siswa yang 

peningkatan pemahaman konsep dan komunikasi siswa sebelum dan sesudah 

diberi tindakan, 3) catatan lapangan untuk mencatat kejadian-kejadian penting 

yang muncul pada saat proses pembelajaran matematika berlangsung yang belum 

terdapat dalam pedoman observasi. RPP pada kegiatan pembelajaran dengan 

strategi pembelajaran poster session, buku-buku, buku presensi dan lain-lain, dan 

5) wawancara dilakukan dengan sistem tanya jawab kepada siswa dan guru mata 

pelajaran matematika diluar jam pelajaran sebelum dilakukan tindakan dan setiap 

selesai dilakukan tindakan. 

Analisis hasil ditekankan pada kemampuan siswa dalam menghubungkan 

konsep matematika dengan situasi nyata atau dalam kehidupan sehari-hari, 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang berkenaan dengan konsep 

tersebut, kemampuan siswa dalam mengerjakan soal di depan kelas, kemampuan 

siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada guru atau temannya, kemampuan 

siswa dalam menjawab pertanyaan yang diajukan teman lain atau guru dan 

kemampuan siswa dalam kerja kelompok atau berdiskusi. 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan strategi pembelajaran poster session mendapat tanggapan 

positif dari guru, hal ini terbukti dari adanya peningkatan indikator-indikator pada 

pemahaman konsep dan komunikasi siswa pada pokok bahasan kubus dan balok. 

Tabel 1 

Peningkatan Pemahaman Konsep dan Komunikasi Siswa Kelas VIII C SMP 

Negeri I Karanggede 

No 
Indikator yang 

Diamati 

Sebelum 

penelitian 

Sesudah Penelitian 

Putaran I Putaran II Putaran III 

1. A 
5 siswa 

(13,9%) 

10 siswa 

(27,8%) 

17 siswa 

(47,2%) 

26 siswa 

(72,2%) 

2. B 
6 siswa 

(16,7%) 

18 siswa 

(50%) 

25 siswa 

(69,4%) 

29 siswa 

(80,6%) 

3. C 
3 siswa 

(8,3%) 

7 siswa 

(19,4%) 

10 siswa 

(27,8%) 

16 siswa 

(44,4%) 

4. D (0%) 
4 siswa 

(11,1%) 

7 siswa 

(19,4%) 

12 siswa 

(33,3%) 

5. E 
3 siswa 

(8,3%) 

6 siswa 

(16,7%) 

12 siswa 

(33,3%) 

18 siswa 

(50%) 

6. F 
4 siswa 

(11,1%) 

19 siswa 

(52,8%) 

25 siswa 

(69,4%) 

32 siswa 

(88,8%) 

Keterangan indikator: 

A : kemampuan siswa dalam menghubungkan konsep matematika dengan situasi 

nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. 

B : kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang berkenaan dengan 

konsep tersebut. 

C : kemampuan siswa dalam mengerjakan soal di depan kelas. 



D : kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada guru atau temannya. 

E : kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan yang diajukan teman lain atau 

guru. 

F : kemampuan siswa dalam kerja kelompok atau berdiskusi. 

Tabel di atas menunjukkan data hasil observasi kelas  sebelum dan 

sesudah penelitian. Data tersebut dapat disimpulkan bahwa : 

a. Mulai putaran I sampai putaran III pemahaman konsep dan komunikasi siswa 

mulai meningkat sesuai yang diinginkan.  

b. Pada akhir penelitian, kemampuan siswa menghubungkan konsep matematika 

dengan situasi nyata atau dalam kehidupan sehari-hari mencapai 26 siswa 

(72,2%). 

c. Pada akhir penelitian, kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang 

berkenaan dengan konsep mencapai 29 siswa (80,6%). 

d. Pada akhir penelitian, kemampuan siswa dalam mengerjakan soal di depan 

kelas mencapai 16 siswa (44,4%). 

e. Pada akhir penelitian, kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada 

guru atau temannya mencapai 12 siswa (33,3%). 

f. Pada akhir penelitian, kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan yang 

diajukan teman lain atau guru mencapai 18 siswa (50%). 

g. Pada akhir penelitian, kemampuan siswa dalam bekerja kelompok atau 

berdiskusi mencapai 32 siswa (88,8%). 

Data penelitian yang berkaitan dengan peningkatan pemahaman konsep 

dan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika di atas dapat dilihat secara 



grafis. Grafik peningkatan pemahaman konsep dan komunikasi siswa dalam 

pembelajaran matematika dapat dilihat pada gambar 1 berikut : 

 

Gambar 1. Peningkatan Pemahaman Konsep dan Komunikasi Siswa 

Grafik di atas menunjukkan bahwa perubahan tindak mengajar yang 

berkaitan dengan pemahaman konsep dan komunikasi siswa dalam pembelajaran 

matematika setelah dilaksanakan tindakan kelas selama III putaran. Pemahaman 

konsep dan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika dibatasi dalam hal 

kemampuan siswa dalam menghubungkan konsep matematika dengan situasi 

nyata atau dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah yang berkenaan dengan konsep, kemampuan siswa dalam mengerjakan 

soal di depan kelas,kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada guru 

atau teman lain, kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan yang diajukan 

teman lain atau guru, dan kemampuan siswa dalam bekerja kelompok atau 

berdiskusi. Pemahaman konsep dan komunikasi siswa dapat ditingkatkan dengan 
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menerapkan strategi pembelajaran poster session. Hal ini dapat dilihat dari 

meningkatnya indikator-indikator berikut ini : 1) kemampuan siswa dalam 

menghubungkan konsep matematika dengan situasi nyata atau dalam kehidupan 

sehari-hari mencapai 26 siswa, 2) kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 

yang berkenaan dengan konsep mencapai 29 siswa, 3) kemampuan siswa dalam 

mengerjakan soal di depan kelas mencapai 16 siswa, 4) kemampuan siswa dalam 

mengajukan pertanyaan kepada guru atau teman lain mencapai 12, 5) kemampuan 

siswa dalam menjawab pertanyaan yang diajukan teman lain atau guru mencapai 

18 siswa, 6) kemampuan siswa dalam bekerja kelompok atau berdiskusi mencapai 

32 siswa. 

Berdasarkan peningkatan aspek-aspek tersebut maka dapat ditunjukkan 

bahwa pemahaman konsep dan komunikasi siswa dalam pembelajaran 

matematika pada pokok bahasan kubus dan balok dapat ditingkatkan dengan 

penerapan strategi pembelajaran poster session. 

Tanggapan guru kelas setelah penelitian selesai dilaksanakan juga 

mendukung hipotesis ini. Guru kelas yang terlibat dalam penelitian mengatakan 

bahwa pemahaman konsep dan komunikasi siswa dalam pembelajaran 

matematika telah meningkat setelah dilakukan tindakan. Hal ini berarti bahwa 

hipotesis tindakan yang diajukan dapat diterima dengan dukungan hasil penelitian 

yang relevan. 

Hasil penelitian para ahli yang dapat mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, diantaranya : yang dikemukakan oleh Charalampos 

Toumasis (2004) menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat 



memotivasi dan melibatkan seluruh siswa yang dibagi menjadi kelompok-

kelompok kecil untuk berdiskusi membahas materi yang dipelajarinya saat itu, 

mengidentifikasi konsep-konsep penting dan berpikir tentang makna konsep-

konsep tersebut, membantu dan mendorong siswa lain yang biasanya bergantung 

pada temannya untuk mempunyai tanggung jawab dalam mengerjakan tugas 

kelompoknya bersama-sama. Ethel, et.al (2009) menyimpulkan bahwa strategi 

poster session ini mendorong siswa untuk terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran, respon atau antusias siswa terhadap matematika sangat positif serta 

penguasaan konsep siswa meningkat.  

Ali Mahmudi (2009) menyimpulkan bahwa komunikasi  harus  menjadi  

salah  satu  aspek  yang  dikembangkan  dalam pembelajaran  matematika. Ini 

berarti, komunikasi siswa merupakan aspek penting yang harus ditingkatkan oleh 

siswa agar terjadi proses respon timbal balik antara guru dengan siswa atau siswa 

dengan siswa yang lain pada saat proses belajar mengajar berlangsung. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang 

dilakukan peneliti sejalan dengan penelitian para ahli, dimana pembelajaran tidak 

harus berpusat pada guru (teacher oriented), melainkan berpusat pada siswa 

(student oriented) dengan mengikutsertakan siswa dalam proses pembelajaran. 

Penggunaan strategi pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan pemahaman 

konsep dan komunikasi siswa. 

 

 

 



SIMPULAN 

Penerapan strategi pembelajaran poster session dalam pembelajaran 

matematika pada pokok bahasan kubus dan balok dapat meningkatkan 

pemahaman konsep dan komunikasi siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari 

tercapainya indicator-indikator pemahamn konsep dan komunikasi siswa yaitu 1) 

kemampuan siswa menghubungkan konsep matematika dengan situasi nyata atau 

dalam kehidupan sehari-hari mencapai 72,2%, 2) kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah yang berkenaan dengan konsep mencapai 80,6%, 3) 

kemampuan siswa dalam mengerjakan soal di depan kelas mencapai 44,4%, 4) 

kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada guru atau temannya 

mencapai 33,3%, 5) kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan yang 

diajukan teman lain atau guru mencapai 50%, 6) kemampuan siswa dalam bekerja 

kelompok atau berdiskusi mencapai 88,8%. 
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