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ABSTRAK

PENGARUH PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE CORE TERHADAP
KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA

(Studi pada Siswa Kelas VII Semester Genap SMP Negeri 9
Bandarlampung Tahun Pelajaran 2015/2016)

Oleh:

AGATA INTAN PUTRI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran kooperatif tipe

CORE terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Populasi penelitian

ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP N 9 Bandarlampung tahun pelajaran

2015/2016 sebanyak 261 siswa yang terdistribusi dalam tujuh kelas. Sampel

adalah siswa kelas VII-A dan VII-B yang dipilih dengan menggunakan teknik

purposive random sampling. Penelitian ini mengggunakan prettest-posttest

control group design. Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe CORE berpengaruh terhadap

kemampuan komunikasi matematis siswa.

Kata kunci: pembelajaran kooperatif tipe CORE, komunikasi matematis
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, persaingan antar negara semakin ketat. Untuk

menghadapi persaingan tersebut, negara-negara harus mempersiapkan dirinya di

berbagai sektor, salah satunya di sektor pendidikan. Undang-Undang Sistem

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, mengungkapkan pengertian

pendidikan sebagai berikut:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan
negara.

Sesuai dengan definisi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan

Nasional Nomor 20 Tahun 2003, agar terciptanya suasana belajar dan proses

pembelajaran yang diinginkan, guru harus mampu memberikan pembelajaran

yang baik dan benar kepada siswa. Sehingga siswa dapat mengembangkan potensi

di dalam dirinya. Secara tidak langsung, pembelajaran di sekolah mempunyai

peran yang penting dalam perkembangan kulitas sumber daya manusia di

Indonesia.
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Namun pada kenyataannya, kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong

rendah. Hal ini termuat dalam penelitian yang dilakukan oleh The Learning

Curve Pearson yaitu sebuah lembaga pemeringkatan pendidikan dunia pada bulan

Mei 2014 merilis data mengenai peringkat mutu pendidikan di seluruh dunia, pada

Tabel 1.1

Tabel 1.1 Peringkat Mutu Pendidikan di Dunia

Negara Indeks Keseluruhan Kemampuan Kognitif Pencapaian Pendidikan
Peringkat Skor Peringkat Skor Peringkat Skor

Romania 31 -0,44 31 -0,62 28 -0,08

Chile 32 -0,79 34 -1,06 32 -0,26

Greece 33 -0,86 33 -0,83 35 -0,93

Turki 34 -0,94 32 -0,68 38 -1,46

Thailand 35 -1,16 35 -1,09 37 -1,30

Kolombia 36 -1,25 36 -1,56 34 -0,64

Argentina 37 -1,49 40 -2,14 31 -0,20

Brazil

M

38 -1,73 39 -2,06 36 -1,08

Mexico 39 -1,76 38 -1,78 39 -1,73

Indonesia 40 -1,84 37 -1,71 40 -2,11

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Indonesia berada di posisi terakhir

dari 40 negara yang terdata. Indonesia menempati posisi ke-40 dengan indeks

rangking dan penilaian secara keseluruhan -1.84. Untuk nilai pencapaian

pendidikan, Indonesia mendapatkan nilai -2.11, yang menjadikan Indonesia

sebagai negara terburuk dalam hal kualitas pendidikan. Hal ini cukup

memprihatinkan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi  hal yang penting untuk

diperhatikan.

Kualitas pendidikan sangat bergantung dari proses pembelajaran itu sendiri. Di

dalam proses pembelajaran tentunya peran guru sangat penting di dalamnya. Guru

bertugas sebagai mediator dalam kegiatan transfer ilmu pengetahuan dan

penguasaan teknologi. Menurut Suherman (2003: 68), seseorang guru harus
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mampu memilih strategi pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga kegiatan

pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan baik serta menciptakan interaksi

yang baik bagi siswa. Pembelajaran yang diberikan guru seharusnya mampu

membelajarkan siswa sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang

ingin dicapainya.

Tujuan pembelajaran matematika menurut Depdiknas (2003) adalah agar siswa

memiliki kemampuan: (1) melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik

kesimpulan, misalnya melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen,

menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsistensi dan inkonsistensi; (2)

mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan

penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa ingin tahu,

membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba; (3) mengembangkan

kemampuan memecahkan masalah; (4) Mengembangkan kemampuan

menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan secara matematis

antara lain melalui pembicaraan lisan, catatan, grafik, peta, diagram, dalam

menjelaskan gagasan.

Kemampuan komunikasi matematis perlu dikembangkan. Hal ini sejalan dengan

yang diungkapkan oleh Baroody dalam Ansari (2009) bahwa sedikitnya ada dua

alasan penting  mengapa komunikasi dalam pembelajaran matematika perlu

ditumbuhkembangkan di sekolah. Pertama adalah matematika tidak hanya

sekedar alat bantu berpikir, alat untuk menemukan pola, menyelesaikan masalah

atau mengambil keputusan tetapi matematika juga sebagai alat untuk

mengkomunikasikan berbagai ide dengan jelas, tepat dan ringkas. Kedua adalah
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sebagai aktivitas sosial dalam pembelajaran matematika di sekolah, matematika

juga sebagai wahana interaksi antar siswa dan juga sebagai sarana komunikasi

guru dan siswa.

Programme for International Student Assesment (PISA) telah melakukan survei

terhadap siswa di 65 negara pada tahun 2012 diperoleh bahwa Indonesia berada di

peringkat 64 dalam matematika, peringkat ke 60 bersama Argentina dalam

membaca, dan peringkat 64 dalam sains (OECD, 2013: 5). Khusus pada bidang

matematika, survei yang dilakukan oleh PISA bertujuan untuk menilai

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, bernalar, dan berkomunikasi.

Dilihat dari hasil survei pada bidang matematika, tergambar bahwa tiga

kemampuan siswa di Indonesia belum dapat dikatakan memuaskan. Berdasarkan

survei tersebut, dapat dikatakan bahwa rata-rata siswa di Indonesia masih

memiliki kemampuan komunikasi matematis yang rendah.

SMP Negeri 9 Bandarlampung adalah salah satu sekolah yang mempunyai

karakteristik yang sama seperti sekolah di Indonesia pada umumnya.  Hal ini

diketahui dari hasil pengamatan bahwa kondisi dan situasi sekolah, dan proses

pembelajaran sama dengan sekolah setara pada umumnya. Berdasarkan hasil

observasi dan wawancara dengan guru mitra, pembelajaran di SMP Negeri 9

masih menggunakan pembelajaran konvensional, yairu pembelajaran yang lebih

banyak didominasi oleh guru sebagai pemberi ilmu, sementara siswa lebih pasif

sebagai penerima ilmu. Hasil pengamatan di kelas siswa belum berperan aktif

dalam mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Hal ini terlihat saat guru selesai

menerangkan, tidak ada siswa yang bertanya mengenai materi tersebut. Sehingga
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siswa kurang dapat mengungkapkan ide yang merka punya. Pada kenyataannya

guru lebih berperan dominan dibandingkan siswa, termasuk pada saat

mengkoneksikan pengetahuan baru siswa dengan materi yang telah dipelajari

sebelumnya. Hal ini terlihat saat guru memulai pelajaran, guru tidak meminta

siswa untuk mengungkapkan ide yang mereka punya terlebih dahulu untuk

melatih kemampuan komunikasi matematis, melaikan guru langsung menjelaskan

materi pelajaran. Dengan begitu, siswa belum mendapat kesempatan untuk

mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa.

Beberapa penelitian juga mengungkapkan beberapa masalah dalam

mengembangkan komunikasi matematis, di antaranya, menurut hasil penelitian

Osterholm (2006: 292-294) siswa tampaknya kesulitan mengartikulasikan alasan

dalam memahami suatu bacaan. Ketika siswa diminta mengemukakan alasan logis

tentang pemahamannya, siswa kadang-kadang hanya tertuju pada bagian kecil

dari teks dan menyatakan bahwa bagian ini (permasalahan yang memuat simbol-

simbol) tidak mengerti, tetapi tidak memberikan alasan atas pernyataannya

tersebut. Selain itu, menurut hasil penelitian Ahmad, Siti, dan Roziati dalam

Maryani (2011: 24) menunjukkan bahwa mayoritas dari siswa tidak menuliskan

solusi masalah dengan menggunakan bahasa matematis yang benar. Masih

banyaknya siswa yang tidak menuliskan solusi tersebut menjadikan komunikasi

intrapersonal (pemrosesan simbol pesan-pesan) dan interpersonal (proses

penyampaian pesan) penting dalam menginterpretasikan istilah untuk

memecahkan masalah matematika. Pemilihan model pembelajaran yang tepat

juga sangat berpengaruh dalam pengembangan kemampuan komunikasi tersebut.



6

Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan, pemilihan model pembelajaran

dapat disimpulkan bahwa, pemilihan model, metode yang kutang tepat dapat

menjadi salah satu penyebab kurang berkembangnya kemampuan komunikasi

matematis siswa.

Romberg dan Chair dalam Sumarmo (2000: 4) berpendapat mengenai

komunikasi matematis, salah satunya adalah kemampuan dalam membaca dengan

pemahaman suatu presentasi matematika tertulis, membuat konjektur, menyusun

argumen, merumuskan definisi dan generalisasi. Untuk itu, diperlukan suatu

model pembelajaran yang memberikan siswa banyak kesempatan untuk membuat

konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi serta saling

berdiskusi satu sama lain sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan

komunikasi matematis mereka. Model pembelajaran yang memenuhi kriteria yang

telah disebutkan adalah model pembelajaran kooperatif.

Terdapat banyak tipe dalam model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran

kooperatif yang dapat mengembangkan kemampuan komunikasi matematis

adalah model pembelajaran yang pada tahapan-tahapannya dapat menuntun siswa

untuk dapat membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan

generalisasi serta melibatkan siswa dalam kegiatan diskusi. Model pembelajaran

koooperatif tipe connecting, organizing, reflecting, dan extending (CORE) adalah

model pembelajaran kooperatif  yang langkah-langkahnya memenuhi kriteria

yang telah disebutkan. Model pembelajaran kooperatif ini berawal dari

mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. Salah satu

tahap pembelajaran pada model pembelajaran CORE adalah tahap organizing,
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pada tahap ini siswa diajak untuk menyusun strategi untuk menemukan  konsep

baru. Berdasarkan uraian di atas, model pembelajaran kooperatif tipe CORE

diduga dapat berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CORE

terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa (Studi  pada Siswa Kelas VII

SMPN 9 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam

penelitian ini sebagai berikut: ”Apakah model pembelajaran kooperatif tipe

CORE berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe CORE terhadap

kemampuan komunikasi matematis siswa.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dalam

pendidikan matematika yang berkaitan dengan model pembelajaraan

kooperatif tipe CORE serta hubungannya dengan kemampuan komunikasi

matematis siswa.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi guru dan calon guru

Sebagai bahan sumbangan pemikiran khususnya bagi guru kelas VII SMP

Negeri 9 Bandarlampung mengenai pembelajaran alternatif yang dapat

digunakan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa.

b. Manfaat bagi sekolah

Sebagai masukan dalam upaya pembinaan para guru SMP Negeri 9

Bandarlampung untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika.

c. Manfaat bagi peneliti

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi peneliti lain terkait dengan

penelitian yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe CORE.

E. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembelajaran kooperatif tipe CORE dikatakan berpengaruh terhadap

kemampuan komunikasi matematis siswa jika peningkatan kemampuan

komunikasi matematis siswa yang diajar dengan pembelajaran kooperatif tipe
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CORE lebih tinggi dari peningkatan kemampuan komunkasi matematis siswa

yang diajar dengan model pembelajaran konvensional.

2. Kemampuan komunikasi matematis yang diteliti dalam penelitian ini adalah

kemampuan dalam menggambar (drawing), menulis (written texts), dan

ekspresi matematika (mathematical expression) dengan indikator sebagai

berikut: (a) Menggambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi masalah

menggunakan gambar; (b) Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika

secara tulisan; (c) Menggunakan bahasa matematika secara tepat

3. Tahap – tahap pembelajaran dalam pembelajaran kooperatif tipe CORE

adalah connecting (menghubungkan informasi lama dengan informasi baru

atau antar konsep), organizing (mengorganisasikan informasi-informasi yang

diperoleh), reflecting (memikirkan kembali informasi yang sudah didapat),

extending (memperluas pengetahuan).



II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Kemampuan Komunikasi Matematis

Menurut Hirschfeld (2008:4) komunikasi adalah bagian penting dari matematika

dan pendidikan matematika. Ziebarth dalam Hulukati (2005: 15) mengemukakan

bahwa komunikasi matematika adalah kemampuan siswa dalam hal menjelaskan

suatu algoritma dan cara unik untuk pemecahan masalah, kemampuan siswa

mengkonstruksi dan menjelaskan sajian fenomena dunia nyata secara grafik, kata-

kata/kalimat, persamaan, tabel dan sajian secara fisik atau kemampuan siswa

memberikan dugaan tentang gambar-gambar geometri. Sedangkan, kemampuan

komunikasi matematis dalam pemecahan masalah menurut National Council of

Teachers of Mathematics (NCTM) (2000:348) dapat dilihat  ketika siswa

menganalisis dan menilai pemikiran dan strategi matematis orang  lain dan

menggunakan bahasa matematika untuk menyatakan ide matematika dengan tepat.

Greenes dan Schulman dalam Ansari (2009: 10) juga mengatakan bahwa

kemampuan komunikasi matematis dapat terjadi ketika siswa (1) menyatakan ide

matematika melalui ucapan, tulisan, demonstrasi, dan melukiskannya secara

visual dalam tipe yang berbeda; (2) memahami, menafsirkan, dan menilai ide

yang disajikan dalam tulisan, lisan, atau dalam bentuk visual; (3) mengkonstruk,
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menafsirkan dan menghubungkan bermacam-macam representasi ide dan

hubungannya.

Ansari (2003:61) mengungkapkan komunikasi matematis dalam bentuk tertulis

(writing) adalah kemampuan dan keterampilan siswa menggunakan kosa kata

(vocabulary), notasi, dan struktur matematik untuk menyatakan hubungan dan

gagasan serta memahaminya dalam memecahkan masalah.

Romberg dan Chair dalam Sumarmo (2000: 4) berpendapat mengenai

komunikasi matematis yaitu: (a) menghubungkan benda nyata, gambar, dan

diagram ke dalam ide matematika; (b) menjelaskan ide, situasi dan relasi

matematis secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik dan

aljabar; (c) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol

matematika; (d) mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika; (e)

membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis, membuat

konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi; (f)

menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari.

Salah satu model komunikasi matematis yang dikembangkan adalah komunikasi

matematis model Cai, Lane, dan Jacobsin dalam Fachrurazi (2011: 81) yang

meliputi:

1) Menulis matematis (written text)

Pada kemampuan ini siswa dituntut untuk dapat menuliskan penjelasan dari

jawaban permasalahannya secara matematis, masuk akal, jelas serta tersusun

secara logis dan sistematis.

2) Menggambar secara matematis (drawing)
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Pada kemampuan ini, siswa dituntut untuk dapat melukiskan gambar, diagram,

dan tabel secara lengkap dan benar

3) Ekspresi matematis (mathematical expression)

Pada kemampuan ini, siswa diharapkan mampu untuk memodelkan

permasalahan  matematis secara benar, kemudian melakukan perhitungan atau

mendapatkan solusi secara lengkap dan benar.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan

komunikasi  matematis adalah kemampuan siswa mengkonstruksi dan

menjelaskan sajian fenomena dunia nyata secara grafik, kata-kata/kalimat,

persamaan, serta tabel.

2. Pembelajaran kooperatif tipe CORE

CORE merupakan singkatan dari empat kata yang memiliki kesatuan fungsi

dalam proses pembelajaran, yaitu connecting, organizing, relflecting, dan

extending. Menurut Harmsem dalam Santi (2013: 3), elemen-elemen tersebut

digunakan untuk menghubungkan informasi lama dengan informasi baru,

mengorganisasikan sejumlah materi yang bervariasi, merefleksikan segala sesuatu

yang peserta didik pelajari, dan mengembangkan lingkungan belajar. Calfee,

Calfee, Robert C, dan Roxane Greitz M (2004: 222) mengungkapkan bahwa

model CORE adalah model pembelajaran menggunakan metode diskusi yang

dapat mempengaruhi perkembangan pengetahuan dan berpikir reflektif dengan

melibatkan siswa yang memiliki empat tahapan pengajaran yaitu connecting,

organizing, reflecting, dan extending.
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Menurut Jacob dalam Yuwana (2013:6), model CORE adalah model

pembelajaran yang berlandaskan konstruktivisme. Dengan kata lain, model

CORE merupakan model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengaktifkan

peserta didik dalam membangun pengetahuannya sendiri.

a) Connecting

Connect secara bahasa berarti menyambungkan, menghubungkan, dan

bersambung. Menurut Suyatno (2009), connecting merupakan kegiatan

menghubungkan informasi lama dengan informasi baru atau antar konsep.

Informasi lama dan baru yang akan dihubungkan pada kegiatan ini adalah konsep

lama dan baru. Pada tahap ini siswa diajak untuk menghubungkan konsep baru

yang akan dipelajari dengan konsep lama yang telah dimilikinya, dengan cara

memberikan siswa pertanyaan-pertanyaan, kemudian siswa diminta untuk menulis

hal-hal yang berhubungan dari pertanyaan tersebut.

Katz dan Nirula (2013) menyatakan bahwa dengan connecting, sebuah konsep

dapat dihubungkan dengan konsep lain dalam sebuah diskusi kelas, dimana

konsep yang akan diajarkan dihubungkan dengan apa yang telah diketahui siswa.

Agar dapat berperan dalam diskusi, siswa harus mengingat dan menggunakan

konsep yang dimilikinya untuk menghubungkan dan menyusun ide-idenya.

Connecting erat kaitannya dengan belajar bermakna. Menurut Ausabel dalam

Ratna (1989:112), belajar bermakna merupakan proses mengaitkan informasi atau

materi baru dengan konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitif

seseorang. Sruktur kognitif dimaknai oleh Ausabel sebagai fakta-fakta, konsep-

konsep dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh peserta
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belajar. Dengan belajar bermakna, ingatan siswa menjadi kuat dan transfer belajar

mudah dicapai.

Koneksi (connection) dalam kaitannya dengan matematika dapat diartikan sebagai

keterkaitan secara internal dan eksternal. Keterkaitan secara internal adalah

keterkaitan antara konsep-konsep matematika yaitu berhubungan dengan

matematika itu sendiri dan keterkaitan secara eksternal yaitu keterkaitan antara

konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. Menurut NCTM, apabila para

siswa dapat menghubungkan gagasan-gagasan matematis, maka pemahaman

mereka akan lebih mendalam dan bertahan lama. Bruner juga mengemukakan

bahwa agar siswa dalam belajar matematika lebih berhasil, siswa harus lebih

banyak diberi kesempatan untuk melihat kaitan-kaitan, baik antara dalil dan dalil,

teori dan teori, topik dan topik, konsep dan konsep, maupun antar cabang

matematika.

Dengan demikian, untuk mempelajari suatu konsep matematika yang baru, selain

dipengaruhi oleh konsep lama yang telah diketahui siswa, pengalaman belajar

yang lalu dari siswa itu juga akan mempengaruhi terjadinya proses belajar konsep

matematika tersebut. Sebab, seseorang akan lebih mudah mempelajari sesuatu

apabila belajar itu didasari oleh apa yang telah diketahui orang tersebut.

b) Organizing

Echols dan Shadily (1996: 408) mendefinisikan organize secara bahasa berarti

mengatur, mengorganisasikan, mengorganisir, dan mengadakan. Organizing

merupakan kegiatan mengorganisasikan informasi-informasi yang diperoleh. Pada

tahap ini siswa mengorganisasikan informasi-informasi yang diperolehnya seperti
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konsep apa yang diketahui, konsep apa yang dicari, dan keterkaitan antar konsep

apa saja yang ditemukan pada tahap connecting untuk dapat membangun

pengetahuannya (konsep baru) sendiri.

Menurut Jacob dalam Yuwana (2013: 6) kontruksi pengetahuan bukan merupakan

hal sederhana yang terbentuk dari fakta-fakta khusus yang terkumpul dan

mengembangkan informasi baru, tetapi juga meliputi mengorganisasikan

informasi lama ke bentuk-bentuk baru. Menurut Novak (2006: 2) “Concept maps

are tools for organizing and representing knowledge” artinya peta konsep adalah

alat untuk mengorganisir (mengatur) dan mewakili pengetahuan. Grawith, Bruce,

dan Sia dalam Rohana (2013:94) juga berpendapat bahwa manfaat peta konsep

diantaranya untuk membuat struktur pemahaman dari fakta-fakta yang

dihubungkan dengan pengetahuan berikutnya, untuk belajar bagaimana

mengorganisasi sesuatu mulai dari informasi, fakta, dan konsep ke dalam suatu

konteks pemahaman, sehingga terbentuk pemahaman yang baik.

Untuk dapat mengorganisasikan informasi-informasi yang diperolehnya, setiap

siswa dapat bertukar pendapat dalam kelompoknya dengan membuat peta konsep

sehingga membentuk pengetahuan baru (konsep baru) dan memperoleh

pemahaman yang baik.

c) Reflecting

Echols dan Shadily (1996: 473) mendefinisikan reflect secara bahasa berarti meng

gambarkan, membayangkan, mencerminkan, dan memantulkan. Sagala (2007: 91)

mengungkapkan refleksi adalah cara berpikir ke belakang tentang apa yang sudah

dilakukan dalam hal belajar di masa lalu. Menurut Suyatno (2009: 63) reflecting
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merupakan kegiatan memikirkan kembali informasi yang sudah didapat. Pada

tahap ini siswa memikirkan kembali informasi yang sudah didapat dan

dipahaminya pada tahap Organizing. Dalam kegiatan diskusi, siswa diberi

kesempatan untuk memikirkan kembali apakah hasil diskusi/hasil kerja

kelompoknya pada tahap organizing sudah benar atau masih terdapat kesalahan

yang perlu diperbaiki.

d) Extending

Echols dan Shadily (1996: 226) mendefinisikan extend secara bahasa berarti

memperpanjang, menyampaikan, mengulurkan, memberikan, dan memperluas.

Menurut Suyatno (2009 : 64) extending merupakan tahap dimana siswa dapat

memperluas pengetahuan mereka tentang apa yang sudah diperoleh selama proses

belajar mengajar berlangsung. Perluasan pengetahuan harus disesuaikan dengan

kondisi dan kemampuan yang dimiliki siswa. Perluasan pengetahuan dapat

dilakukan dengan cara menggunakan konsep yang telah didapatkan ke dalam

situasi baru atau konteks yang berbeda sebagai aplikasi konsep yang dipelajari,

baik dari suatu konsep ke konsep lain, bidang ilmu lain, maupun ke dalam

kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan diskusi, siswa diharapkan dapat

memperluas pengetahuan dengan cara mengerjakan soal-soal yang berhubungan

dengan konsep yang dipelajari tetapi dalam situasi baru atau konteks yang

berbeda secara berkelompok.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

kooperarif tipe CORE adalah pembelajaran kooperatif yang terdiri dari 4 tahap

yaitu connecting (mengkoneksikan), organizing (mengorganisasikan), reflecting

(merefleksikan), dan extending (memperluas).
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B. Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran

kooperatif tipe CORE terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Dalam

penelitian ini model pembelajaran kooperatif tipe CORE diterapkan pada kelas

eksperimen dan pembelajaran konvensional diterapkan pada kelas kontrol

dijadikan variabel bebas. Kemampuan komunikasi matematis siswa sebagai

variabel terikat.

Terdapat empat langkah dalam pembelajaran kooperatif tipe CORE yaitu

connecting (menghubungkan), organizing (mengorganisasikan), reflecting

(membayangkan), extending (memperluas). Pada tahap connecting siswa diajak

untuk menghubungkan konsep baru yang akan dipelajari dengan konsep lama

yang telah dimilikinya, dengan cara memberikan siswa beberapa pertanyaan yang

berkaitan dengan materi yang akan dipelajari, kemudian siswa menuliskan hal-hal

yang berhubungan dari pertanyaan tersebut. Pada tahap ini, siswa mulai belajar

mengkomunikasikan hal-hal terkait dengan materi dengan menuliskan jawaban

dari pertanyaan guru. Dengan demikian, siswa belajar menuliskan jawaban

pertanyaan dari guru secara jelas, logis, dan sistematis. Hal ini mendorong siswa

untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematisnya dalam menuliskan

jawaban secara sistematis dan masuk akal yang sering disebut dengan written text.

Pada tahap yang kedua yaitu organizing, siswa mengorganisasikan informasi-

informasi yang diperolehnya mengenai konsep apa yang diketahui, konsep apa

yang dicari, dan keterkaitan antar konsep apa saja yang ditemukan pada tahap

connecting untuk dapat membangun pengetahuannya sendiri. Untuk dapat
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mengorganisasikan informasi – informasi yang diperolehnya, setiap siswa siswa

dapat bertukar pendapat dalam kelompoknya dengan membuat peta konsep,

gambar, atau diagram yang dapat memudahkan siswa dalam mengorganisasikan

informasi tersebut. Hal ini mendorong siswa untuk meningkatkan kemampuan

komunikasi matematisnya dalam melukiskan gambar, tabel, atau diagram dengan

benar yang sering disebut dengan drawing.

Pada tahap yang ketiga yaitu reflecting, siswa diajak untuk memikirkan kembali

informasi yang sudah didapat dan dipahaminya pada tahap organizing. Pada

tahap ini, siswa menyimpulkan hasil diskusi pada kelompoknya masing-masing.

Pada tahap yang terakhir yaitu tahap extending siswa diajak untuk memperluas

pengetahuan yang mereka dapat dari tahap-tahap sebelumnya. Perluasan

pengetahuan dapat dilakukan dengan cara menggunakan konsep yang telah

didapatkan ke dalam situasi baru atau konteks yang berbeda sebagai aplikasi

konsep yang dipelajari. Siswa dapat diminta memecahkan masalah sehari – hari

yang berkaitan dengan konsep, sehingga pada tahap ini, siswa belajar

memodelkan masalah tersebut secara sistematis, juga belajar memberikan jawaban

yang jelas , matematis, dan logis terhadap permasalahan  yang diberikan. Dengan

demikian, hal ini mendorong siswa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi

matematisnya dalam menuliskan jawabannya secara logis dan masuk akal, serta

memodelkan masalah matematis dan mendapatkan solusi nya dengan benar.

Kedua hal tersebut sering disebut dengan written text dan mathematical

expression.
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Jadi, melalui tahapan dalam pembelajaran kooperatif tipe CORE ini, siswa akan

mendapat kesempatan lebih untuk mengembangkan kemampuan komunikasi

matematisnya. Dengan melakukan pembelajaran kooperatif tipe CORE secara

berulang, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis

siswa.

Tahapan pembelajaran yang telah diuraikan di atas, tidak terjadi pada

pembelajaran konvensional. Pada pembelajaran konvensional, siswa hanya

sebagai pendengar dan penerima materi yang disampaikan oleh guru tersebut.

Oleh karena itu, kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide atau gagasan yang

ia punya secara logis, dan matematis belum berkembang dengan baik. Berbeda

dengan pembelajaran kooperatif tipe CORE, pada pembelajaran ini, siswa diajak

untuk lebih berperan aktif melalui tahap – tahap yang ada ada pembelajaran

kooperatif ini. Sehingga siswa lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya

maupun dengan guru.  Melalui pembelajaran ini, siswa dapat lebih leluasa

mengungkapkan ide atau gagasan yang mereka punya secara logis dan sistematis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran

kooperatif tipe CORE diduga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi

matematis siswa, sedangkan pembelajaran konvensional cenderung menghasilkan

kemampuan komunikasi matematis yang lebih rendah atau dengan kata lain

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran kooperatif tipe CORE akan lebih tinggi daripada peningkatan

kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional.
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C. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar yaitu:

Semua siswa kelas VII semester ganjil SMPN 9 Bandarlampung tahun pelajaran

2015-2016 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan kurikulum tingkat

satuan pendidikan.

D. Hipotesis

Berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya,

maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Hipotesis umum

Penerapan model pembelajaran koorperatif tipe CORE berpengaruh terhadap

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa.

2. Hipotesis Khusus

Peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti model

pembelajaran koorperatif tipe CORE lebih tinggi daripada siswa yang

mengikuti pembelajaran konvensional.



III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 9

Bandar Lampung yang terdiri dari sembilan kelas mulai dari VII/A hingga VII/G.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive random

sampling dengan pertimbangan bahwa sampel yang dipilih diajar oleh guru yang

sama yaitu kelas yang diajar oleh Ibu Sulistioningrum, S.Pd, dengan asumsi,

sebelum penelitian siswa memperoleh perlakuan yang sama dari guru. Satu kelas

sebagai kelas eksperimen  yaitu kelas dengan pembelajaran kooperatif tipe CORE,

dan kelas lain sebagai kelas kontrol yaitu kelas dengan pembelajaran

konvensional.

Berdasarkan teknik pemilihan sampel, maka terpilihlah siswa kelas VII A yang

terdiri dari 26 siswa sebagai kelas eksperimen, dan kelas VII C sebagai kelas

kontrol yang terdiri dari 26 siswa.

B. Desain Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan

menggunakan desain pretest–postest control group design. Pretest dilakukan

untuk mengetahui kemampuan awal siswa, sedangkan postest dilakukan untuk
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memperoleh data penelitian. Perlakuan yang diberikan pada kelas eksperimen

adalah model pembelajaran kooperatif tipe CORE dan pada kelas kontrol adalah

pembelajaran konvensional. Garis besar pelaksanaan penelitian digambarkan

dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1 Desain Penelitian

Kelompok
Perlakuan

Pretest Pembelajaran Posttest
Treatment group O1 Kooperatif tipe CORE O2

Control group O1 Konvensional O2

Diadaptasi dari Fraenkel dan Wallen (1993:268)

Keterangan:

O1 : Skor pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol
O2 : Skor postest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol

C. Prosedur Penelitian

1. Tahap Persiapan

Adapun persiapan yang direncanakan sebelum penelitian ini dilaksanakan, yaitu:

a. Melakukan observasi untuk melihat karakteristik populasi yang ada.

b. Menentukan sampel penelitian.

c. Menetapkan materi yang akan digunakan dalam penelitian.

d. Menyusun proposal penelitian.

e. Menyusun perangkat pembelajaran dan instrumen tes ataupun non tes yang

akan digunakan dalam penelitian.

f. Melakukan uji coba dan merevisi instrumen penelitian.
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2. Tahap Pelaksanaan

a. Memberikan pretest komunikasi matematis pada kelas eksperimen dan kelas

kontrol

b. Melaksanakan pembelajaran kooperatif tipe CORE pada kelas eksperimen dan

pembelajaran konvensional pada kelas kontrol.

c. Memberikan posttest komunikasi matematis setelah perlakuan.

3. Tahap Akhir

a. Mengumpulkan data hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa

b. Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh.

c. Membuat laporan penelitian.

D. Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yang diperoleh dari tes

komunikasi matematis siswa yang diperoleh pada sebelum dan sesudah mengikuti

pembelajaran kooperatif tipe CORE di kelas eksperimen dan pembelajaran

konvensional di kelas control.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes.

Terdapat dua macam tes dalam penelitian ini, yaitu pretest dan posttest. Pretest

digunakan  untuk mengetahui skor awal kemampuan komunikasi matematis siswa

sebelum mengikuti pembelajaran. Sedangkan posttest digunakan untuk
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mengumpulkan data skor kemampuan komunikasi matematis siswa setelah

mengikuti pembelajaran kooperatif tipe CORE pada kelas eksperimen dan

pembelajaran konvensional pada kelas kontrol.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrumen tes untuk mengukur kemampuan

komunikasi matematis siswa. Tes yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari

empat butir soal uraian. Instrumen tes digunakan untuk memperoleh data

kemampuan komunikasi matematis siswa disusun berdasarkan indikator

komunikasi matematis. Tes yang digunakan untuk memperoleh data yang akurat

haruslah tes yang bai. Artinya, kriteria tes yang digunakan harus valid, reliabel,

serta memilikitingkat kesukaran dan daya pembeda yang baik. Penyusunan

instrumen tes dimulai dengan menentukan kompetensi dasar dan indikator

pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan menentukan indikator

komunikasi matematis yang akan diukur. Selanjutnya menyusun kisi-kisi tes

berdasarkan kompetensi dasar dan indikator yang telah dipilih, kemudian

menyusun instrumen tes berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat.

Sebelum penelitian ini dilakukan, instrumen diuji cobakan. Adapun langkah-

langkah uji coba instrumen sebagai berikut.

1. Instrumen dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dosen pembimbing dan

guru matematika yang bersangkutan di sekolah tempat penelitian.

2. Setelah mengalami perbaikan, instrumen diujicobakan terhadap kelas yang

telah mempelajari materi yang akan diujikan.
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3. Kemudian mengukur validitas, reabilitas, tingkat kesukaran, dan daya

pembeda dari instrumen tersebut.

a. Validitas Instrumen

Validitas pada penelitian ini didasarkan pada validitas isi. Validitas isi dari tes

komunikasi matematis dapat diketahui dengan cara menilai kesesuaian isi yang

terkandung dalam tes komunikasi matematis dengan indikator pembelajaran yang

telah ditentukan.

Selanjutnya, soal tes dikonsultasikan dengan guru mitra. Jika penilaian guru mitra

telah sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator kemampuan komunikasi

matematis, maka tes tersebut dinyatakan valid. Penilaian terhadap kesesuaian isi

tes dengan kisi-kisi tes yang diukur dan kesesuaian bahasa yang digunakan dalam

tes dengan kemampuan bahasa siswa dilakukan dengan menggunakan daftar

ceklis (√) oleh guru.

Hasil penilaian terhadap tes menunjukkan bahwa tes yang digunakan telah

memenuhi validitas isi (Lampiran B.5 dan B.6). Langkah selanjutnya dilakukan

uji coba soal yang dilakukan di luar sampel penelitian yatu uji coba dilakukan

pada kelas VIII semester ganjil TP 2015/2016. Data yang diperoleh dari hasil uji

coba kemudian diolah dengan menggunakan bantuan Software Microsoft Excel

2007 untuk mengetahui reliabilitas tes, daya pembeda, dan tingkat kesukaran.
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b. Reliabilitas Tes

Bentuk soal tes yang digunakan pada penelitian ini adalah soal tes tipe uraian.

Menurut Suherman (2013) untuk mencari koefisien reliabilitas (r11) soal tipe

uraian menggunakan rumus Alpha yang dirumuskan sebagai berikut:

r11 = 1 − ∑
Keterangan:

r 11 =  Koefisien reliabilitas yang dicari
=  Banyaknya butir soal∑ =  Jumlah varians skor tiap soal
= Varians skor total

Menurut Guilford (Suherman, 2003: 177), koefisien reliabilitas diinterpretasikan

seperti yang disajikan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Kriteria Reliabilitas

Koefisien relibilitas (r11) Kriteria
0,00 ≤ r11 ≤ 0,20 Sangat Rendah
0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah
0,40 < r11 ≤ 0,60 Sedang
0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi
0,80 < r11 ≤ 1,00 Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa nilai

koefisien reliabilitas tes adalah 0,81. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen tes

yang digunakan memiliki reliabilitas sangat tinggi. Hasil perhitungan reliabilitas

tes uji coba soal dapat dilihat pada Lampiran C.2.
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c. Daya Pembeda

Untuk menghitung daya pembeda, terlebih dahulu diurutkan dari siswa yang

memperoleh nilai tertinggi sampai siswa yang memeperoleh nilai terendah.

Kemudian diambil 27% siswa yang memperoleh nilai tertinggi (disebut kelompok

atas) dan 27% siswa yang memperoleh nilai terendah (disebut kelompok bawah).

Sudijono (2008: 389) menungkapkan menghitung daya pembeda ditentukan

dengan rumus:

= −
Keterangan :

DP : indeks daya pembeda satu butir soal tertentu
JA  : jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah
JB  : jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah
IA  : jumlah skor ideal kelompok (atas/bawah)

Menurut Sudijono (2008: 388) kriteria yang digunakan untuk menginterpretasikan

daya pembeda berdasarkan klasifikasi yang tertera dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Interpretasi Nilai Daya Pembeda

Nilai Penilaian Butir−1,00 ≤ DP ≤ 0,19 Butir jelek, harus ditolak/diperbaiki dengan revisi0,20 ≤ DP ≤ 0,29 Butir sedang, biasanya membutuhkan perbaikan0,30 ≤ DP ≤ 0,39 Butir baik, tetapi bisa saja diperbaiki0,40 ≤ DP ≤ 1,00 Butir sangat baik

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa nilai daya

pembeda tes adalah -0,08 sampai dengan 0,43. Hal ini menunjukkan bahwa daya

pembeda tes terdiri dari jelek, sedang, baik dan sangat baik. Kemudian, soal
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dengan daya pembeda jelek dan sedang diperbaiki. Hasil perhitungan daya

pembeda dapat dilihat pada Lampiran C.3.

d. Indeks Kesukaran Butir Soal

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir

soal. Sudijono (2001: 372) mengungkapkan bahwa untuk menghitung tingkat

kesukaran suatu butir soal digunakan rumus berikut.

=
Keterangan:
TK : indeks kesukaran suatu butir soal
JT : jumlah skor yang diperoleh siswa pada suatu butir soal.
IT : jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal.

Untuk menginterpretasi tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria

indeks kesukaran menurut Sudijono (2001:  372) seperti terlihat pada Tabel 3.4.

Kriteria tingkat butir soal yang digunakan bervariasi mulai dari soal sukar, sedang,

maupun mudah dan membuang sangat mudah atau sangat sukar.

Tabel 3.4 Interpretasi Tingkat Kesukaran

Nilai Interpretasi0,00 ≤ ≤ 0,15 Sangat Sukar0,16 ≤ ≤ 0,30 Sukar0,31 ≤ ≤ 0,70 Sedang0,71 ≤ ≤ 0,85 Mudah0,86 ≤ ≤ 1,00 Sangat Mudah

Berdasarkan haasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa nilai

tingkat kesukaran tes adalah 0,04 sampai dengan 0,79. Hal ini menunjukkan

bahwa instrumen tes yang diujicobakan memiliki tingkat kesukaran yang mudah,
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sedang, sukar dan sangat sukar. Hasil perhitungan tingkat kesukaran uji coba soal

dapat dilihat pada Lampiran C.3.

Setelah dilakukan analisis reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran soal

tes kemampuan komunikasi matematis diperoleh rekapitulasi hasil tes uji coba

dan kesimpulan yang disajikan pada Tabel 3.6.

F. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Analisis data bertujuan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis. Data yang

diperoleh setelah memberi perlakuan pada sampel adalah data kuantitatif yang

terdiri dari nilai tes kemampuan komunikasi matematis siswa kelas eksperimen

dan kelas kontrol. Dari tes kemampuan komunikasi matematis diperoleh nilai

pretest, dan nilai posttest. Selanjutnya akan dihitung skor peningkatan (gain)

kemampuan komunikasi matematis.

Menurut Hake (1999: 1) besarnya peningkatan dihitung dengan rumus gain

ternormalisasi  (normalized gain) = g, yaitu:

g =
Sebelum dilakukan uji statistik terhadap data gain kemampuan komunikasi

matematis siswa, maka dilakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji

homogenitas.
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1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah data berasal dari populasi

berdistribusi normal atau tidak normal.

a. Hipotesis

Ho :  sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 :  sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

b. Taraf Signifikan

Taraf Signifikan : α = 0,05

c. Statistik Uji

Dalam penelitian ini, digunakan uji chi-kuadrat untuk mengji hipotesis. Uji chi-

kuadrat menurut Sudjana (2005: 273) sebagai berikut:

= ( − )
( )( )

Keterangan:

=  frekuensi harapan
=  frekuensi yang diharapkan
=  banyaknya pengamatan

d. Kriteria Uji

Kriteria pengujian adalah: Terima H0 jika  ( , ) dengan α = 0,05

Rekapitulasi uji normalitas data gain kemampuan komunikasi matematis disajikan

pada Tabel 3.5.
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Tabel 3.5 Hasil Uji Normalitas Data Gain Kemampuan Komunikasi
Matematis

Pembelajaran Keputusan Uji Keterangan
Kooperatif tipe CORE 4,26 7,81 diterima Normal

Konvensional 6,08 7,81 diterima Normal

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua sampel berasal dari dua

populasi yang berdistribusi normal. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat

pada Lampiran C.8 dan C.9.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok

data yaitu data gain kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol memiliki variansi yang homogen atau tidak

homogen.

a. Hipotesis

H0: = (variansi kedua populasi sama)

H1:  (variasi kedua populasi tidak sama)

b. Taraf Signifikan

Taraf Signifikan : α = 0,05

c. Statistik Uji

Menurut Sudjana (2005: 249), jika sampel dari populasi kesatu berukuran n1

dengan varians s1
2 dan sampel dari populasi kedua berukuran n2 dengan varians

s2
2 maka untuk menguji hipotesis di atas menggunakan rumus:
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F =

Keterangan:s = varians terbesars = varians terkecil

d. Kriteria Uji

Kriteria pengujian adalah: tolak H0 jika ≥ dengan =
( , ) dengan α = 0,05 dan derajat kebebasan masing-masing adalah 25

Rekapitulasi uji homogenitas data gain kemampuan komunikasi matematis

disajikan pada Tabel 3.6. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran

C.10.

Tabel 3.6 Hasil Uji Homogenitas Varians Gain

Pembelajaran Varians Keputusan
Uji

Keterangan

Kooperatif tipe CORE 0,015182
3,25135 1,96 ditolak

Varian tidak
samaKonvensional 0,049362

Berdasarkan Tabel 3.9 dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data gain

memiliki varians yang tidak sama atau heterogen. Hal ini berarti sebaran data pada

sampel tidak sama dan memiliki karakteristik yang berbeda.

3. Uji Hipotesis

Setelah dilakukan uji prasyarat, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji hipotesis.

Uji hipotesis yang digunakan yaitu uji kesamaan dua rata-rata yaitu uji t’.
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a. Hipotesis

H0: = , artinya peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa

dengan model pembelajaran kooperatif tipe CORE sama dengan

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa dengan

model pembelajaran konvensional.

H1: > , artinya peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa

dengan model pembelajaran kooperatif tipe CORE lebih tinggi

daripada peningkatan kemampuan komunika matematis siswa

dengan model pembelajaran konvensional.

b. Taraf Signifikan

Taraf signifikan : α = 0,05

c. Statistik Uji

Statistik yang digunakan untuk uji-t’ menurut Sudjana adalah:

= ̅ − ̅
+

Keterangan:̅ = rata-rata skor gain kelas eksperimenx = rata-rata skor gain kelas kontrol
n1 = banyaknya siswa kelas eksperimen
n2 = banyaknya siswa kelas kontrols = varians pada kelas eksperimens = varians pada kelas kontrol
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d. Kriteria Uji

Kriteria pengujian yang dikemukakan oleh Sudjana (2005:241) adalah tolak Ho

jika:

≥ ++
Dimana:

2

2
2

2
1

2
1

1 ;
n

S
W

n

S
W t = t( ),( ); t = t( ),( )

, didapat dari daftar distribusi student dan dk = m.  Untuk harga t lainnya, H0

diterima.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran koorperatif tipe CORE berpengaruh terhadap peningkatan

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII di SMP Negeri 9

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2015/2016.

B. Saran

Berdasarkan hasil pada penelitian ini, saran-saran yang dapat dikemukan yaitu:

1. Bagi guru dalam upaya meningkatkan kemampuan komunikasi matematis

siswa, dapat menerapkan pembelajaran kooperatif tipe CORE sebagai salah

satu alternatif pada pembelajaran matematika dalam upaya meningkatkan

kemampuan komunikasi matematis siswa.

2. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang pembelajaran

kooperatif tipe CORE disarankan sebelum penelitian harus lebih

memperhatikan efisiensi waktu agar proses pembelajaran berjalan secara lebih

efektif.
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