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ABSTRAK

PENGARUH PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE CORE
TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP

MATEMATIS SISWA
(Studi pada Siswa Kelas VII Semester Genap SMP Negeri 9

Metro Tahun Pelajaran 2016/2017)

Oleh

Afria Wulandari

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang bertujuan untuk

mengetahui pengaruh pembelajaran kooperatif tipe CORE terhadap pemahaman

konsep matematis siswa. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas

VII SMP Negeri 9 Metro tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 217 siswa yang

terdistribusi dalam tujuh kelas. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VII F dan

VII G yang dipilih dengan teknik cluster random sampling. Penelitian ini

menggunakan pretest-posttest control group design. Instrumen penelitian berupa

soal tes pemahaman konsep yang berbentuk essay. Berdasarkan hasil penelitian

dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif tipe CORE

berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematis siswa.

Kata kunci: pembelajaran CORE, pembelajaran matematika, pemahaman konsep
matematis
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MOTTO
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum pendidikan merupakan suatu proses untuk membantu manusia

dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Menurut Trianto dalam

Mayasari (2015: 1), pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya

mempersiapkan para peserta didiknya untuk suatu profesi atau jabatan, tetapi

mempersiapkan peserta didiknya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang

dihadapinya. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun

2003, mengungkapkan bahwa:

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.

Berdasarkan pengertian tersebut, guru harus mampu merancang pembelajaran

yang memberikan kesempatan kepada siswa secara aktif mengembangkan potensi

dirinya. Jika pembelajaran di sekolah dapat berlangsung seperti itu maka akan

mempunyai peran yang penting dalam perkembangan kualitas sumber daya

manusia di Indonesia.
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Banyak mata pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah, diantaranya mata

pelajaran matematika. Kline dalam Reza (2015: 1) menyatakan bahwa jatuh

bangunnya suatu negara dewasa ini tergantung dari kemajuan pada bidang

matematika, maka matematika perlu dipahami dan dikuasai oleh segenap lapisan

masyarakat. Tujuan Pembelajaran matematika menurut Permendikbud No 22

tahun 2006 (Depdiknas, 2006) ialah: (1) Memahami konsep matematika, (2)

mengembangkan penalaran matematis, (3) Mengembangkan kemampuan

memecahkan masalah, (4) Mengembangkan kemampuan komunikasi matematis

dan (5) Mengembangkan sikap menghargai matematika.

Pemahaman merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki dan

dikembangkan oleh siswa dalam belajar matematika. Hal ini memberikan

pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya

sekedar hafalan.  Namun, dengan pemahaman siswa dapat lebih mengerti konsep

matematika yang dipelajari. Jadi dapat dikatakan bahwa pemahaman konsep

merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran matematika. Hal ini seperti

yang dinyatakan oleh Zulkardi (2003: 7) bahwa mata pelajaran matematika

menekankan pada konsep, artinya dalam mempelajari matematika siswa harus

memahami konsep matematika terlebih dahulu agar dapat menyelesaikan soal-

soal dan mampu mengaplikasikan pembelajaran tersebut ke dunia nyata.

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman konsep matematis

siswa, salah satunya yaitu proses pembelajaran di sekolah. Umumnya pada

pembelajaran matematika di Indonesia, guru hanya menjelaskan konsep

matematika atau prosedur menyelesaikan soal dan siswa menerima pengetahuan
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tersebut secara pasif.  Hal ini diungkapkan oleh Asmin (Alhaq, 2014: 4-5), bahwa

masih banyak guru yang melakukan proses pembelajaran matematika di sekolah

dengan pembelajaran konvensional bermetode ceramah. Dalam pembelajaran

dengan metode ceramah, guru cenderung mementingkan hasil daripada proses.

Selama ini siswa hanya mencatat dan mendengarkan penjelasan guru.  Siswa

biasanya hanya diberi rumus, contoh soal, dan latihan.  Aktivitas pembelajaran

seperti ini mengakibatkan terjadinya penghafalan konsep dan prosedur, sehingga

aktivitas pemahaman matematis siswa terbatas karena hanya diperoleh oleh guru

sedangkan siswa tidak banyak dilibatkan selama proses pembelajaran.

Kenyataannya saat ini, pembelajaran matematika di Indonesia belum tercapai

dengan baik karena kemampuan matematis siswa Indonesia masih rendah.  Hal ini

dapat dilihat dari hasil Penelitian Trends in International Mathematics and

Science Study (TIMSS) pada tahun 2015 mengenai kemampuan matematis siswa

Indonesia (Rahmawati, 2016) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki

perolehan skor capaian matematika atau Mathematics Achievement Distribution

sebanyak 397. Capaian yang diperoleh Indonesia masih jauh dari rata-rata skor

yang diberikan oleh TIMSS yaitu 500. Keadaan ini menempatkan Indonesia

sebagai salah satu negara dengan skor terendah dan menduduki peringkat ke-45

dari 50 negara yang berpartisipasi. Sedangkan penelitian Trends in International

Mathematics and Science Study (TIMSS) pada tahun 2011 (Mullis, 2012:114-

117), Indonesia memiliki perolehan skor capaian matematika sebesar 386 dan

menduduki peringkat ke-38 dari 42 negara yang berpartisipasi. Padahal di tahun

2007 Indonesia telah mencapai skor 397, meskipun masih termasuk negara yang

memiliki skor terendah. Dalam TIMSS juga dijelaskan bahwa secara umum, siswa
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di Indonesia lemah di semua aspek konten maupun kognitif, baik untuk mate-

matika maupun sains. Siswa Indonesia menguasai soal-soal yang bersifat rutin,

komputasi sederhana, serta mengukur pengetahuan akan fakta yang berkonteks

keseharian. Hasil penelitian TIMSS tersebut menunjukkan bahwa kemampuan

matematis siswa di Indonesia masih sangat rendah.

SMP Negeri 9 Metro merupakan salah satu sekolah yang memiliki karakteristik

yang sama seperti sekolah di Indonesia pada umumnya. Berdasarkan hasil

observasi dan wawancara dengan guru matematika, diperoleh informasi bahwa

pemahaman konsep matematis siswa masih rendah, ini terbukti dari analisis soal

ulangan harian siswa.  Siswa cukup sulit mengerjakan soal yang berupa aplikasi

konsep dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penyebab sulitnya siswa

mengerjakan soal tersebut adalah kurangnya pemahaman siswa akan konsep dari

suatu materi. Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh bahwa dimana

pembelajaran masih berpusat pada guru, serta dalam mengajar masih menerapkan

metode ceramah yang dimulai dari guru memberikan materi, kemudian contoh

soal dan latihan soal kepada siswa. Dalam pembelajaran tersebut siswa cenderung

pasif, hal ini memungkinkan siswa untuk selalu bergantung pada guru karena

terbiasa diberi bukan menemukan dan berusaha untuk mandiri.

Turmudi dalam Nurhikmayati (2013: 6) menyatakan bahwa pembelajaran

matematika yang disampaikan kepada siswa hanya bersifat informatif, artinya

siswa hanya memperoleh informasi dari guru saja sehingga derajat

kemelekatannya juga dapat dikatakan rendah. Kegiatan belajar seperti ini

cenderung membuat siswa hanya meniru dan mengafal apa yang disampaikan
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guru tanpa adanya pemahaman, sehingga pada saat siswa diberi permasalahan lain

dan kondisi lain di luar konteks yang diajarkan, siswa tidak mampu me-

nyelesaikannya karena merasa bingung dan tidak paham. Sejalan dengan pendapat

Marpaung dalam Alam (2012: 150) menyatakan bahwa matematika tidak hanya

ada artinya bila hanya dihafalkan, namun lebih dari itu siswa dapat lebih paham

akan konsep dari suatu materi. oleh karena itu, penting bagi guru untuk membuat

siswa paham benar bagaimana konsep dari suatu materi, sebab dengan paham

konsep mampu mempermudah siswa dalam menyelesaikan masalah matematis.

Usaha agar siswa mempunyai pemahaman konsep matematika yang baik dapat

dilakukan salah satunya dengan pembelajaran yang memberikan kesempatan

siswa untuk mengkontruksi pengetahuan.  Menurut Ramadhani (2011: 5) bahwa

dalam memahami konsep – konsep matematika, siswa tidak cukup diberikan

penjelasan secara verbal akan tetapi siswa perlu diberikan pemahaman lebih lanjut

melalui pengalaman langsung untuk mengkontruksi sendiri suatu konsep.

Model pembelajaran kooperatif yang dapat mengembangkan pemahaman konsep

matematis adalah model pembelajaran yang pada tahap-tahapannya dapat

menuntun siswa untuk menjelaskan, mencontohkan, mengklasifikasikan,

mengaplikasikan dan me-nyimpulkan. Pembelajaran dengan model ini diawali

dengan dibentuknya kelompok untuk berdiskusi, kemudian diberikan masalah

dimana siswa mampu menjelaskan materi yang akan dipelajari dengan

mengaitkan materi yang sudah di berikan sebelumnya. Kemudian  setelah siswa

mampu menjelaskan materi maka siswa akan dapat mengklasifikasikan dan

memberikan contoh ataupun bukan contoh.  Setelah itu siswa akan menyimpulkan
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hasil dari diskusi tadi dengan guru dimana jika terjadi kesalahan atau penjelasan

yang kurang jelas, maka  guru akan membahas kembali apa yang belum di

pahami. Ditahap terakhir siswa akan diberikan soal dimana soal tersebut akan

menjadi ukuran paham tidaknya siswa terhadap materi yang sudah dipelajari.

Pembelajaran kooperatif tipe connecting, organizing, reflecting, dan extending

(CORE) adalah model pembelajaran kooperatif yang langkah-langkahnya

memenuhi kriteria yang telah disebutkan. Model pembelajaran kooperatif ini

mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul “Pengaruh pembelajaran kooperatif tipe CORE terhadap

pemahaman konsep matematis siswa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam

penelitian ini sebagai berikut: “Apakah pembelajaran kooperatif tipe CORE

berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematis siswa?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui pengaruh pembelajaran kooperatif tipe CORE terhadap pemahaman

konsep 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 pembelajaran

CORE dan model konvensional serta hubungannya dengan pemahaman

konsep matematis siswa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi pendidikan

sebagai alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan dalam rangka

untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pemahaman Konsep Matematis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008: 234) , paham berarti

mengerti benar dalam suatu hal, sedangkan konsep berarti suatu

rancangan. Sedangkan dalam matematika, konsep adalah suatu ide abstrak yang

memungkinkan seseorang untuk menggolongkan suatu objek atau kejadian.

Dengan demikian pemahaman berarti lebih dari sekedar mengerti tetapi mampu

melekatkan suatu konsep ke struktur kognitif diri sendiri.

Menurut Ernawati (2003: 3) pemahaman merupakan kemampuan menangkap

pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan

dalam bentuk lain yang dapat dipahami. Sedangkan, menurut Sagala dalam putri

(2016: 10) konsep merupakan buah pemikiran seseorang atau sekelompok orang

yang dinyatakan dalam definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan meliputi

prinsip, hukum dan teori.

Menurut Taksonomi Bloom yang sudah direvisi dalam Nurhikmayati (2010: 3)

pemahaman dikategorikan kedalam jenjang kognisi kedua dari 6 kategori proses

kognitif, yakni: mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, meng-

evaluasi, dan mencipta. Kategori memahami menggambarkan suatu pengertian



9

dimana siswa mampu mengkontruksi makna dari pesan pembelajaran, baik yang

bersifat lisan, tulisan ataupun grafis.

Dalam matematika paham akan konsep yang dipelajari merupakan suatu

keharusan, sebab apabila sudah memahami konsepnya barulah siswa mampu

mengerjakan berbagai macam permasalahan yang bervariasi. Oleh karena itu,

penting bagi guru untuk paham betul mengenai bagaimana konsep dari suatu

materi. Terlebih lagi jika siswa mampu mengingat konsep dalam jangka waktu

yang lama, karena nantinya konsep tersebut akan digunakan untuk membangun

konsep baru yang akan ditemui. Belajar konsep merupakan hal penting dan

mendasar pada pembelajaran matematika, oleh karena itu matematika akan sulit

dikuasai jika pemahaman konsep kurang memadai.

Hal ini sesuai dengan NCTM (2000) yang menyatakan bahwa untuk mencapai

pemahaman yang bermakna maka pembelajaran matematika harus diarahkan pada

pengembangan kemampuan koneksi matematik antar berbagai ide, memahami

bagaimana ide-ide matematik saling terkait satu sama lain sehingga terbangun

pemahaman menyeluruh dan menggunakan matematik dalam konteks di luar

matematika. Sedangkan menurut Depdiknas (2003: 2) memaparkan bahwa,

pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran matematika

yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika yaitu dengan

menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajarinya, menjelaskan

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara

luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah.
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Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa

yang berupa penguasaan sejumlah materi pelajaran, dimana siswa tidak sekedar

mengetahui atau mengingat sejumlah konsep yang sudah dipelajari, tetapi mampu

mengungkapkan kembali dalam bentuk lain yang mudah dimengerti.

Untuk mengetahui baik atau tidaknya pemahaman konsep matematis siswa,

diperlukan alat untuk mengukur pemahaman konsep matematis siswa yaitu

indikator. Terdapat beberapa indikator pemahaman siswa terhadap konsep

matematika menurut Depdiknas dalam Jannah, (2007: 18) antara lain:

(1) Menyatakan ulang sebuah konsep, (2) Mengklasifikasikan objek-objek
menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya), (3) Memberikan
contoh dan non contoh dari konsep, (4) Menyajikan konsep dalam berbagai
bentuk representasi matematis, (5) Mengembangkan syarat cukup dan syarat
perlu suatu konsep, (6) Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prose-
dur atau operasi tertentu, dan (7) Mengaplikasikan konsep atau algoritma
kepemecahan masalah.

Berdasarkan uraian di atas dalam pembelajaran konsep matematika diharapkan

siswa benar-benar aktif dalam proses pembelajaran.  Hal ini akan berdampak pada

ingatan siswa tentang konsep materi yang dipelajari akan bertahan lebih lama.

Suatu konsep akan mudah dipahami dan diingat oleh siswa bila konsep tersebut

disajikan melalui proses dan langkah-langkah yang tepat, jelas, menarik,serta

menggambarkan kejadian yang ada di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-

hari. Adapun indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu,

menyatakan ulang sebuah konsep, memberi contoh dan non-contoh dari konsep,

meman-faatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu, dan mengaplikasikan

konsep atau algoritma ke pemecahan masalah.
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2. Pembelajaran kooperatif tipe CORE

Core merupakan singkatan dari empat kata yang memiliki kesatuan fungsi dalam

proses pembelajaran, yaitu connecting, organizing, reflecting, dan extending.

Menurut Harmsem dalam Putri (2013: 12), 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. Hal ini sejalan dengan

pemaparan Miller & Calfee (2004: 222) yang menyatakan bahwa:

The CORE Model incorporates four element: Connect, Organize, Reflect, and
Extend. Students first connect what they already know about a topic to new
science content or experience. Then they organize information from multiple
sources into coherent packages. They then reflect on the collection of “stuff”
by discussing it with others in preparation for the writing task. Finally,
completion of the project serves to “stretch” or extend the learnig.

Tahapan pembelajaran CORE menurut Miller & Calfee yaitu pertama-tama siswa

menghubungkan apa yang telah mereka ketahui tentang topik yang memuat

pengetahuan baru atau pengalaman baru. Kemudian siswa mengorganisasikan

informasi mengenai topik yang akan dibahas dari berbagai macam sumber dan

menjadi sebuah konsep.  Selanjutnya siswa mereflesikan konsep yang telah

dibentuk kemudian didiskusikan dengan teman sekelompoknya untuk

mempersiapkan penyelesaian masalah. Terakhir, penyelesaian rancangan

disajikan dengan mengembangkan atau memperluas pembelajaran.  Sedangkan

menurut Suyatno (2009: 67), sintaks model pembelajaran CORE secara umum

meliputi koneksi informasi lama dan informasi baru, organisasi ide untuk

memahami materi, memikirkan kembali, mendalami dan menggali konsep, serta

mengembangkan materi, memperluas, dan menggunakan konsep yang telah
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ditemukan.  Kemudian, Suyatno (2009: 63) merumuskan langkah-langkah pada

pembelajaran CORE yaitu: (1) Membuka pembelajaran dengan kegiatan yang

menarik, (2) Penyampaian konsep lama yang akan dihubungkan dengan konsep

baru (connecting), (3) Pengorganisasian ide-ide untuk memahami materi yang

dilakukan oleh siswa dengan bimbingan guru (organizing), (4) Pembagian

kelompok secara heterogen, (5) Memikirkan kembali, mendalami, dan menggali

informasi yang sudah didapat dan dilaksanakan dalam kegiatan kelompok

(reflecting), (6) Mengembangkan, memperluas, dan menggunakan suatu konsep

melalui tugas individu dengan mengerjakan tugas (extending). Menurut Jacob

dalam Putri (2013: 13), model CORE adalah model pembelajaran yang

berlandaskan konstruktivisme.  Dengan kata lain, model CORE merupakan model

pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengaktifkan peserta didik

membangun pengetahuannya sendiri.

3.1 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 dimiliki, dengan cara

memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian siswa diminta untuk menulis hal-

hal yang berhubungan dari pertanyaan tersebut.
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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 siswa mampu aktif dalam diskusi, maka 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. Struktur kognitif dimaknai oleh Ausabel sebagai fakta-fakta, konsep-

konsep dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh peserta

belajar. Dengan belajar bermakna, ingatan siswa menjadi kuat dan transfer belajar

mudah dicapai.

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.

3.2 Organizing

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

mengatur, mengorganisasikan, mengorganisir, dan mengadakan. Organizing

merupakan kegiatan mengorganisasikan informasi-informasi yang diperoleh.
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Pada tahap ini siswa mengorganisasikan informasinya yang diproleh seperti

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. Grawith, dkk dalam Rohana (2013: 94)

berpendapat bahwa manfaat peta konsep diantaranya untuk membuat struktur

pemahaman dari fakta-fakta yang dihubungkan dengan pengetahuan berikutnya,

untuk belajar bagaimana mengorganisasikan sesuatu mulai dari informasi, fakta,

dan konsep ke dalam suatu konteks pemahaman, sehingga terbentuk pemahaman

yang baik.

3.3 Reflecting

Reflecting merupakan tahap saat siswa memikirkan secara mendalam konsep yang

dipelajarinya. Menurut Sagala (2007: 91) mengungkapkan bahwa refleksi adalah

cara berpikir ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan dalam hal belajar di

masa lalu. Tahapan pada pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa

untuk memikirkan kembali apakah hasil diskusi/ hasil kerja kelompok pada tahap

organizing sudah benar atau terdapat kesalahan yang perlu diperbaiki.  Dalam

tahap ini siswa mengedepankan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur

pengetahuan baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan

sebelumnya. Jadi siswa menyimpulkan dengan bahasanya sendiri tentang apa
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yang mereka peroleh dari pembelajaran. Proses ini akan memperlihatkan

kemampuan siswa dalam menjelaskan informasi yang telah mereka peroleh dan

akan terlihat bahwa tidak setiap siswa memiliki kemampuan yang sama. Hal ini

sejalan dengan yang dikemukakan oleh Dymock (2005) bahwa: “Reflect is where

students explain or critique content, and strategies”. Jadi, dalam reflecting guru

memberikan kesempatan kepada siswa untuk memeriksa kembali hasil diskusi,

apakah sudah benar atau masih ada yang salah. Maka, dengan reflecting siswa

menampung apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan yang baru,

yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya. Siswa

menyimpulkan dengan bahasa sendiri tentang apa yang mereka peroleh dari

pembelajaran ini.

3.4 Extending

Echos dan Shadily (1996: 226) mendefinisikan extend secara bahasa yang 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 dapat dilakukan dengan

cara menggunakan konsep yang berbeda sebagai aplikasi konsep yang dipelajari.

Baik dari satu konsep kekonsep lain, bidang ilmu lain, maupun ke dalam

kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Maulana (2012: 48) extending

dimaksudkan sebagai tahapan dimana siswa dapat memperluas pengetahuan

mereka tentang apa yang sudah diperoleh selama proses belajar mengajar

berlangsung. Adapun perluasan pengetahuan dapat dilakukan dengan cara
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menggunakan konsep yang telah didapatkan ke dalam situasi baru atau konteks

berbeda sebagai aplikasi konsep yang dipelajari, baik dari suatu konsep kekonsep

lain, bidang ilmu lain, maupun ke dalam kehidupan sehari-hari.  Melalui kegiatan

diskusi siswa diharapkan mampu memperluas pengetahuan dengan cara

mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan konsep yang dipelajari tetapi

dalam situasi baru dan konteks yang berbeda secara berkelompok.

Setiap model pembelajaran pasti memiliki keunggulan. Keunggulan-keunggulan

tersebut merupakan salah satu alasan digunakannya model pembelajaran tersebut.

Menurut Isum (2012: 35) CORE memiliki beberapa keunggulan, antara lain siswa

aktif dalam belajar, melatih daya ingat siswa tentang suatu konsep atau informasi,

melatih daya pikir kritis siswa terhadap suatu masalah, memberikan siswa

pembelajaran yang bermakna.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran CORE adalah suatu pembelajaran

yang berlandaskan kontruktivisme dan melibatkan siswa memalui kegiatan

connecting, organizing, reflecting dan extending.

B. Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran

kooperatif tipe CORE terhadap pemahaman konsep matematis siswa.  Dalam

penelitian ini model pembelajaran kooperatif tipe CORE diterapkan pada kelas

eksperimen dan pembelajaran konvensional diterapkan pada kelas kontrol yang

dijadikan variabel bebas sedangkan pemahaman konsep matematis siswa sebagai

variabel terikat.
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Ada empat langkah dalam pembelajaran kooperatif tipe CORE yaitu connecting

(menghubungkan), organizing (mengorganisasikan), reflecting (membayangkan),

dan extending (memperluas). Dalam hal ini tahap pembelajaran CORE dapat

dikaitkan dengan indikator pemahaman konsep matematis.

Tahap pertama yaitu connecting, diawal pembelajaran siswa diajak untuk mengi-

ngat kembali dengan menyatakan ulang konsep materi pelajaran yang telah

diperoleh sebelumnya untuk dihubungkan dengan materi yang akan dipelajari.

Guna pengetahuan lama nantinya adalah untuk informasi awal yang disimpan

siswa dalam membangun pengetahuan baru yang akan mereka peroleh.  Dalam

hal ini indikator dari pemahaman konsep yang termasuk ialah menyatakan ulang

sebuah konsep.

Tahap kedua yaitu organizing, siswa mengorganisasikan ide-ide untuk memahami

materi.  Pengetahuan yang telah mereka peroleh dari tahap connecting, mereka

kumpulkan dan kelompokkan berdasarkan objek yang dipenuhi atau tidaknya

persyaratan yang membentuk konsep tersebut.  Hal ini diharapkan siswa mampu

memberikan contoh dan bukan contoh dari materi tersebut.  Pada tahap ini juga

siswa mulai merancang konsep baru secara mandiri. Pengorganisasian

pengetahuan ini dapat menggunakan peta konsep.

Tahap selanjutnya ialah reflecting, dari konsep yang telah dibentuk, siswa

menyajikan konsep dengan berbagai bentuk untuk memilih prosedur atau operasi

yang akan digunakan.  Hal ini membuat siswa akan mengulas kembali materi
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yang telah diperoleh dan bersama dengan guru memperbaiki konsep jika ada yang

salah.

Terakhir ialah 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 kedalam

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

Siswa dapat diminta untuk mengembangkan, memperluas, dan menggunakan

informasi-informasi yang telah diperoleh dengan mengaplikasikan konsep atau

algoritma ke pemecahan masalah, sehingga pada tahap ini, siswa belajar dengan

jelas dan matematis terhadap permasalahan yang diberikan.  Dengan demikian,

hal ini mendorong siswa untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep

matematisnya, serta memodelkan masalah matematis dan mendapatkan solusinya

dengan benar.

Jadi, melalui tahap-tahap tesebut, terdapat keterkaitan antara tahap dan indikator

pemahaman konsep yang digunakan, sehingga dalam pembelajaran kooperatif tipe

CORE ini, siswa akan mendapat kesempatan lebih untuk mengembangkan

kemampuan pemahaman konsep matematisnya.

Tahapan pembelajaran yang telah diuraikan diatas, tidak terjadi pada

pembelajaran konvesional.  Pada pembelajaran konvesional, siswa hanya sebagai

pendengar dan penerima materi yang disampaikan oleh guru tersebut.  Berbeda

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

untuk lebih berperan aktif melalui tahap-tahap yang ada pembelajaran kooperatif

ini.  Sehingga siswa lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa diduga pemahaman konsep

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe CORE akan lebih

dari pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional.

C. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Model pembelajaran kooperatif tipe CORE dikatakan berpengaruh terhadap

pemahaman konsep matematis siswa jika peningkatan pemahaman konsep

matematis siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe

CORE lebih dari peningkatan pemahaman konsep matematis siswa yang

belajar dengan model pembelajaran konvensional.

2. Model pembelajaran tipe CORE adalah suatu model pembelajaran yang

berlandaskan kontruktivisme dan melibatkan siswa melalui kegiatan

connecting, orgnizing, reflecting dan extending.

3. Pemahaman konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjadi indikator sejauh

apa pemahaman konsep yang dimiliki oleh siswa. Adapun indikator yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu: menyatakan ulang sebuah konsep,

memberi contoh dan noncontoh dari konsep, memanfaatkan dan memilih

prosedur atau operasi tertentu, dan mengaplikasikan konsep atau logaritma ke

pemecahan masalah.
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D. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar yaitu:

Semua siswa kelas VII semester genap SMPN 9 Metro tahun pelajaran 2016-2017

memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan kurikulum tingkat satuan

pendidikan.

E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir dan anggapan dasar diatas, maka hipotesis dalam

penelitian ini adalah:

1. Hipotesis Umum

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe CORE berpengaruh terhadap

pemahaman konsep matematis siswa.

2. Hipotesis Khusus

Peningkatan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran kooperatif tipe CORE lebih dari peningkatan pemahaman

konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.
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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2016/2017 di SMP

Negeri 9 Metro. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII

SMP Negeri 9 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017 sebanyak 217 siswa yang

terdistribusi dalam tujuh kelas, yaitu kelas VII A sampai kelas VII G.

Pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling, yaitu dengan

pertimbangan bahwa pengambilan kelasnya berdasarkan kelompok-kelopmok

tertentu, terpilihlah kelas VII-F sebagai kelas eksperimen dan kelas VII-G sebagai

kelas kontrol.

Pada kelas eksperimen guru menggunakan model pembelajaran CORE sedangkan

pada kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional yakni guru

menyampaikan materi, kemudian memberikan contoh soal, lalu memberikan

latihan soal kepada siswa.

B. Desain Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksperimen semu (quasi

experiment) dengan menggunakan pretest-posttest control group design.
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Menurut Fraenkel dan Wallen (2012:  272) desain penelitian disajikan dalam

Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Desain Penelitian

Eksperimen R O X O
Kontrol R O X O

Keterangan:
R     =   Random assignment untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol
O1 = Kelas diberi pretest
O2 = Kelas diberi posttest
X1 = Perlakuan dengan pembelajaran CORE
X2 =  Perlakuan dengan pembelajaran konvensional

C. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan ini meliputi beberapa tahapan. Urutan pelaksana-

an penelitian yaitu:

1. Tahap Persiapan

a. Melakukan observasi untuk melihat karekteristik populasi yang ada.

b. Menentukan sampel penelitian.

c. Menentukan materi yang akan digunakan dalam penelitian.

d. Menyusun proposal penelitian.

e. Membuat perangkat pembelajaran dan instrumen tes untuk kelas eksperimen

dan kelas kontrol.

f. Mengonsultasikan bahan ajar dan instrumen dengan dosen pembimbing dan

guru bidang studi matematika.

g. Melakukan ujicoba instrumen penelitian.
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2. Tahap Pelaksanaan

a. Memberikan pretest pada kelas kontrol dan eksperimen sebelum mendapatkan

perlakuan.

b. Melaksanakan pembelajaran matematika dengan pembelajaran kooperatif tipe

CORE pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas

kontrol.

c. Memberikan posttest pada kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah

mendapat perlakuan.

3. Tahap Akhir

a. Mengumpulkan data dari sampel terkait hasil tes kemampuan awal dan akhir

pemahaman konsep matematis siswa.

b. Mengolah dan menganalisis hasil data yang diperoleh dari masing-masing

kelas serta membuat kesimpulan.

c. Menyusun laporan penelitian.

D. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah data pemahaman konsep matematis siswa berupa

data kuantitatif yang diperoleh melalui pretest dan posttest kelas eksperimen dan

kelas kontrol.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrumen tes untuk mengukur pemahaman konsep

matematis siswa.  Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal

uraian yang disusun berdasarkan indikator pemahaman konsep matematis siswa.
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Instrumen tes yang diberikan pada setiap kelas yaitu soal-soal pretest dan posttest.

Selain itu untuk mendapatkan data yang akurat, tes yang digunakan dalam

penelitian ini harus memenuhi kriteria tes sedang.  Instrumen tes harus memenuhi

kriteria valid, reliabel yang tinggi atau sangat tinggi, daya pembeda baik, sedang

atau sangat baik, serta tingkat kesukaran sedang.

1. Validitas Instrumen

Dalam penelitian ini, validitasnya didasarkan pada validitas isi. Untuk memeriksa

validitas isi, instrumen tes divalidasi oleh guru mata pelajaran matematika kelas

VII SMP Negeri 9 Kota Metro. Suatu tes dikategorikan valid jika butir-butir

tesnya sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pemahaman konsep yang

diukur.  Kesesuaian isi tes dengan kisi-kisi instrumen tes yang diukur dan

kesesuaian bahasa yang digunakan dengan kemampuan bahasa yang dimiliki

siswa dinilai berdasarkan penilaian guru mitra dengan menggunakan daftar cek

(checklist). Tes soal dinyatakan valid, maka soal diujicobakan pada siswa yang

berada di luar sampel yaitu kelas VIII F. Hasil analisis data menunjukkan bahwa

tes telah memenuhi validitas isi.

2. Reliabilitas Instrumen

Menurut Arikunto (2011: 109) untuk menentukan koefisien reliabilitas (r11) soal

tipe uraian digunakan rumus Alpha, yaitu:

= 1 − ∑ dengan = ∑ − ∑
Keterangan :
r 11 = Koefisien reliabilitas instrumen tes
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= Banyaknya butir soal
= Varians Skor∑ =  Jumlah varians skor dari tiap-tiap butir soal
= Varians total skor

N = Banyaknya data∑ = Jumlah kuadrat semua data∑ = Jumlah semua data

Tabel 3.2 Interpretasi Reliabilitas

Koefisien Reliabilitas (r11) Interpretasi
0,00 - 0,20 Sangat rendah
0,21 - 0,40 Rendah
0,41 - 0,60 Sedang
0,61 - 0,80 Tinggi
0,81 - 1,00 Sangat tinggi

Berdasarkan hasil perhitungan uji instrumen tes diperoleh bahwa nilai koefisien

reliabilitas soal sebesar 0,735 yang berarti reliabilitas instrumen tes yang

digunakan memiliki kriteria tinggi. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran

C.1

3. Daya Pembeda

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan siswa yang

mempunyai kemampuan tinggi dan siswa yang mempunyai kemampuan rendah.

Untuk menentukan daya pembeda dapat dilakukan pengurutan dari siswa yang

memiliki nilai tertinggi hingga terendah.  Setelah itu dibagi 27% untuk siswa di

urutan atas merupakan siswa dengan kemampuan tinggi (kelompok atas) dan 27%

di urutan bawah merupakan siswa dengan kemampuan rendah (kelompok bawah).

Arifin, (2011: 133) menjelaskan bahwa untuk menghitung daya pembeda

ditentukan dengan rumus:
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DP = KA − KB
Keterangan :
DP : nilai daya pembeda suatu butir soalKA : rata-rata skor suatu butir soal dari kelompok atasKB : rata-rata skor suatu butir soal dari kelompok bawah
Skor maks : skor maksimum suatu butir soal

Menurut Arifin (2011:133) hasil perhitungan indeks daya pembeda diinterpretasi

berdasarkan klasifikasi yang tertera dalam Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Interpretasi Daya Pembeda

Nilai Daya Pembeda Kriteria
0,40 - 1,00 Sangat baik
0,30 - 0,39 Baik
0,20 - 0,29 Sedang
-1,00 - 0,19 Jelek

Setelah dilakukan perhitungan diperoleh bahwa nilai daya pembeda tes adalah

0,29 sampai dengan 0,80 yang berarti instrumen tes memiliki kriteria sedang, baik

dan sangat baik. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C.2

4. Tingkat Kesukaran (TK)

Tingkat kesukaran soal adalah perbandingan antara banyaknya penjawab pilihan

benar dengan banyaknya penjawab pilihan lain yang digunakan. Hal ini dila-

kukan untuk menentukan seberapa besar derajat kesukaran yang dimiliki suatu

butir soal.  Menurut Sudijono (2008: 372), indeks tingkat kesukaran butir soal

dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

=
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Keterangan:
TK : tingkat kesukaran suatu butir soal
JT : jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diperoleh
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 (2008: 372) tertera pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.  Interpretasi Koefisien Tingkat Kesukaran

Skor Interpretasi
0,00 – 0,29 Sangat Sukar
0,30 – 0,70 Sedang
0,71 – 1,00 Terlalu Mudah

Berdasarkan hasil perhitungan instrumen tes diperoleh bahwa tingkat kesukaran

tes sebesar 0,49 sampai dengan 0,70 yang berarti instrumen tes yang digunakan

memiliki kriteria sedang.

F. Teknik Analisis Data

Setelah kedua sampel diberi perlakuan yang berbeda, data yang diperoleh dari

hasil tes kemampuan awal dan tes kemampuan akhir dianalisis untuk

mendapatkan skor peningkatan (gain) pada kedua kelas. Analisis ini bertujuan

untuk mengetahui besarnya peningkatan pemahaman konsep matematis siswa

pada kelas control dan eksperimen. Menurut Hake (1998: 1) besarnya

peningkatan dihitung dengan rumus gain ternormalisasi (normalized gain) yaitu :

= − −
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Data pemahaman konsep matematis siswa di kelas eksperimen dan kontrol, dapat

dianalisis dengan uji statistik untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran

CORE terhadap pemahaman konsep matematis siswa.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data gain yang diperoleh

berdistribusi normal atau tidak. Adapun dalam penelitian ini, uji normalitas

menggunakan uji chi kuadrat.  Uji chi-kuadrat (Sudjana, 2005: 272-273) sebagai

berikut:

a. Hipotesis

Ho :  data gain berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 :  data gain berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

b. Taraf signifikan : α = 0,05

c. Statistik uji

= ( – )
Keterangan:

=  frekuensi pengamatan
=  frekuensi yang diharapkan
=  banyaknya pengamatan

d. Keputusan Uji

Terima  H0 jika x < dengan = ( , ) dengan dk (derajat

kebebasan) k-3.

Hasil uji normalitas data gain pemahaman konsep matematis disajikan dalam tabel

3.5 dan data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C.7 dan C.8
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Tabel 3.5 Hasil Analisis Uji Normalitas Data Gain Pemahaman Konsep
Matematis

Sumber
Data Pembelajaran Keputusan

uji H0

Kesimpulan

Pemahaman
Konsep
Matematis
Siswa

CORE 5,0049 7,81 Diterima Normal

Konvensional 6,4472 7,81 Diterima Normal

Karena berdasarkan hasil data gain berdistribusi normal maka langkah selanjutnya

yaitu uji homogenitas.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dalam penelitian ini digunakan untuk melihat apakah kedua

kelompok data gain memiliki varians yang homogen atau tidak. Menurut Sudjana

(2005: 249-250) untuk menguji homogenitas data dapat digunakan ketentuan

sebagai berikut.

a. Hipotesis

Ho : = (kedua populasi data gain memiliki varians yang sama)

H1 : ≠ (kedua populasi data gain memiliki varians yang tak sama)

b. Taraf signifikan : α = 0,05

c. Statistik Uji

Fhitung =

Keterangan:
= varians terbesar
= varians terkecil

d. Keputusan Uji
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Tolak H0 jika > dengan = ,( , )yang diperoleh

dari daftar distribusi F dengan taraf signifikan sebesar 0,05 dan

(pembilang) =

n1 – 1 dan (penyebut) = n2 – 1.

Hasil uji homogenitas data gain pemahaman konsep matematis disajikan pada

Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Hasil Analisis Uji Homogenitas Data Gain Pemahaman Konsep
Matematis

Kelas Kesimpulan

CORE
1,04 1,87

= 1,87 sehingga
Kedua data gain memiliki

varians yang samaKonvensional

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.9

3. Uji Hipotesis

Adapun uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai

berikut:

Uji kesamaan dua rata-rata

Karena data gain berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan memiliki

varians yang sama, maka analisis data dilakukan dengan menggunakan uji

kesamaan dua rata-rata, yaitu uji t dengan hipotesis uji sebagai berikut.
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Ho: μ1 = μ2,  (rata-rata peningkatan skor pemahaman konsep matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran CORE sama dengan pembelajaran

konvensional)

H1: μ1 > μ2, (rata-rata peningkatan skor pemahaman konsep matematis siswa

yang mengikuti pembelajaran CORE lebih dari pembelajaran

konvensional)

Karena diperoleh data yang normal dan homogen maka uji hipotesis diatas

dilakukan dengan menggunakan Uji-t (Sudjana, 2005: 239)

= 1− 211+ 12 dengan
   

2

11

21

2
22

2
112





nn

snsn
s

Keterangan:̅1 : rata-rata skor siswa di kelas eksperimen̅2 : rata-rata skor siswa di kelas kontrol
n1 : banyaknya siswa kelas eksperimen
n2 : banyaknya siswa kelas kontrols : varians pada kelas eksperimens : varians pada kelas kontrols : varians gabungan

Dalam pengujian ini digunakan taraf signifikan α = 0,05, dengan kriteria uji:

terima H0 jika < , dimana = ( , ) diperoleh dari daftar

tabel dengan peluang (1 − ) dan dk = ( 221  nn ).
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa

pembelajaran kooperatif tipe CORE berpengaruh terhadap pemahaman konsep

matematis siswa, peningkatan pemahaman konsep matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran CORE lebih dari peningkatan pemahaman konsep

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.

B. Saran

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

1. Kepada guru, dalam upaya meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa,

dapat menerapkan model pembelajaran CORE sebagai salah satu alternatif

pada pembelajaran matematika dengan pertimbangan bahwa guru telah

memahami tahap-tahap pada model pembelajaran CORE. Khususnya ketika

kegiatan diskusi berlangsung, guru harus mengelola kelas seefektif mungkin

agar suasana belajar kondusif.

2. Kepada peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang model

pembelajaran CORE disarankan saat mengambil kelas penelitian untuk

memilih kelas yang memiliki pemahaman konsep yang tidak jauh berbeda

yaitu dengan melakukan tes pemahaman konsep pada populasi.
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