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ABSTRAK

EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN CORE DITINJAU DARI
PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA

(Studi pada Siswa Kelas VII Semester Genap SMP Negeri 5
Bandarlampung Tahun Pelajaran 2016/2017)

Oleh:

Chintya Martanovi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran CORE

ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa, Populasi penelitian adalah

seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 5 Bandarlampung tahun pelajaran 2016/2017

yang terdistribusi dalam 12 kelas. Sampel ditentukan dengan teknik purposive

random sampling. Penelitian ini menggunakan pretest-posttest control group

design. Analisis data penelitian ini menggunakan uji-t. Berdasarkan hasil

penelitian, diperoleh bahwa model pembelajaran CORE tidak efektif ditinjau dari

pemahaman konsep matematis siswa. Tetapi, peningkatan pemahaman konsep

matematis siswa yang mengikuti model pembelajaran CORE lebih tinggi daripada

peningkatan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional.

Kata kunci: Efektivitas, Connecting Organizing Reflecting Extending,

Pemahaman Konsep Matematis
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, persaingan di era globalisasi semakin ketat.  Untuk mengupayakan

agar Indonesia mampu menghadapi persaingan tersebut maka dibutuhkan sumber

daya manusia yang berkualitas.  Sumber daya manusia yang berkualitas dapat

diperoleh dengan menempuh pendidikan.  Melalui pendidikan, manusia mampu

mengembangkan potensi yang dimiliki serta menjadi pribadi yang bermoral dan

bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003

yaitu, tujuan dari pendidikan ialah mencerdaskan kehidupan bangsa dan

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, sehat jasmani

dan rohani, mandiri, serta dapat bertanggung jawab. Dengan demikian, melalui

pendidikan manusia dapat berguna bagi dirinya sendiri maupun khalayak banyak.

Pendidikan yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh secara formal maupun

nonformal. Pendidikan formal biasanya dilakukan di sekolah. Pendidikan di

sekolah mempunyai pengaruh cukup besar bagi perkembangan siswa. Agar pen-

didikan di sekolah berjalan dengan baik, diperlukan suatu pembelajaran. Sebagai

sarana yang digunakan untuk membentuk siswa menjadi pribadi yang berkarakter,

berakhlak, dan berperilaku baik, pembelajaran merupakan inti dari kegiatan yang



2

ada di sekolah.  Pembelajaran di sekolah meliputi berbagai macam disiplin ilmu

yang disampaikan melalui beberapa mata pelajaran.  Setiap mata pelajaran

memiliki tujuan tertentu, tidak terkecuali pada mata pelajaran matematika.

Tujuan pembelajaran matematika dalam Permendikbud No 22 tahun 2006

(Depdiknas, 2006) adalah agar peserta didik memiliki kemampuan berikut:

(1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep
dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien,
dan tepat, dalam pemecahan masalah; (2) Menggunakan penalaran pada
pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat
generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan
matematika; (3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan me-
mahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan
menafsirkan solusi yang diperoleh; serta (4) Mengomunikasikan gagasan
dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan
atau masalah

Pada kenyataannya, hasil pembelajaran matematika di Indonesia masih cukup

rendah. Hal ini ditunjukkan dalam penelitian Trends in International Mathe-

matics and Science Study (TIMSS) pada tahun 2015 mengenai kemampuan

matematis siswa Indonesia (Rahmawati, 2016), 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 TIMSS pada tahun 2011

(Mullis, 2012: 114-117) menyebutkan bahwa 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
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juga dijelaskan bahwa secara umum, siswa di Indonesia lemah di semua aspek

konten maupun kognitif, baik untuk matematika 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 jika dibandingkan dengan negara lain. Hal ini dapat disebabkan

oleh beberapa faktor, salah satunya adalah siswa yang kurang terlatih dalam

mengerjakan soal-soal yang bersifat konsep maupun aplikasi.

Menurut Kesumawati (2008: 2) pembelajaran di dalam kelas seringkali meng-

arahkan siswa pada kemampuan menggunakan rumus untuk mengerjakan soal,

serta jarang diajarkan cara untuk menganalisa dan menggunakan matematika

dalam kehidupan sehari-hari.  Hal ini menyebabkan siswa cenderung pasif dan

kurang diberi kesempatan untuk mengutarakan sendiri pendapatnya serta

menganalisa keterkaitan antarkonsep sehingga materi yang dipahami kurang

begitu mendalam. Padahal, konsep merupakan hal dasar yang nantinya akan

selalu digunakan siswa untuk menyelesaikan masalah baru yang akan ditemui.

NCTM (2000), menyatakan bahwa:

“Learning with understanding is essential to enable students to solve the
new kinds of problems they will inevitably face in the future” (belajar
dengan pemahaman sangat penting untuk memungkinkan siswa dalam
memecahkan masalah baru yang akan mereka hadapi di masa depan).

Dalam hal ini, proses pembelajaran di sekolah sangat berpengaruh bagi pe-

mahaman konsep siswa.

Setiadi (Mufidah, 2016: 5) menyebutkan bahwa model pembelajaran matematika

yang selama ini dilakukan oleh guru adalah model pembelajaran konvensional
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yang berpusat pada guru. Pada model pembelajaran ini, guru mempunyai peran

yang cukup banyak dan siswa kurang berperan aktif. Salah satu sekolah yang

mewakili sekolah-sekolah yang ada di Indonesia adalah SMP Negeri 5

Bandarlampung. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru ma-

tematika di kelas VII SMP Negeri 5 Bandarlampung tahun pelajaran 2016/2017,

diperoleh informasi bahwa siswa cukup sulit mengerjakan soal yang berupa

aplikasi konsep dalam kehidupan sehari-hari.  Ini terbukti dari analisis soal mid

semester siswa. Selain itu, pembelajaran yang berpusat pada guru memungkinkan

siswa untuk selalu bergantung pada guru karena terbiasa diberi bukan menemukan

dan berusaha untuk mandiri.  Sehingga, di akhir pembelajaran suatu konsep dari

materi yang diajarkan tidak begitu melekat diingatan siswa.  Oleh karena itu,

dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep matematis siswa kelas VII SMP

Negeri 5 tahun pelajaran 2016/2017 Bandarlampung masih rendah,

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka diperlukan adanya pembelajaran yang

mampu menuntun siswa untuk dapat menafsirkan, memperkirakan, mengerti dan

memahami suatu konsep secara mandiri. Dengan diterapkannya pembelajaran

tersebut mampu mengedepankan keaktifan siswa dalam membentuk suatu konsep

dan guru sebagai fasilitatornya sehingga menunjang peningkatan pemahaman

konsep matematis siswa.  Salah satu model pembelajaran yang memenuhi kriteria

seperti ini ialah model pembelajaran CORE.

Model pembelajaran CORE (connecting, organizing, reflecting, dan extending)

adalah model pembelajaran yang mempunyai empat tahapan pengajaran yaitu

connecting, organizing, reflecting, dan extending.  Tahapan tersebut dilakukan
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dengan cara mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok diskusi.

Sehingga, dengan model pembelajaran CORE siswa mampu menghubungkan

(connecting), mengorganisasikan (organizing) pengetahuan baru dengan penge-

tahuan lama, memikirkan kembali konsep yang sedang dipelajari (reflecting),

serta memperluas pengetahuan selama proses belajar mengajar berlangsung

(extending). Dalam model pembelajaran ini, keaktifan siswa dalam belajar sangat

ditekankan, selain itu dengan diterapkannya model pembelajaran ini mampu

melatih daya ingat dan daya pikir siswa, serta memberikan pengalaman belajar

inovatif kepada siswa. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian tentang

“Efektivitas Model Pembelajaran CORE Ditinjau dari Pemahaman Konsep

Matematis Siswa” kelas VII di SMP Negeri 5 Bandarlampung tahun pelajaran

2016/2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan

dalam penelitian ini adalah “Apakah model pembelajaran CORE efektif ditinjau

dari pemahaman konsep matematis siswa kelas VII SMP Negeri 5 Bandarlam-

pung tahun pelajaran 2016/2017?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas model pem-

belajaran CORE ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa kelas VII SMP

Negeri 5 Bandarlampung tahun pelajaran 2016/2017.



6

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi tambahan bagi

perkembangan pembelajaran matematika yang berkaitan dengan model

pembelajaran CORE serta hubungannya dengan peningkatan pemahaman

konsep matematis siswa.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi praktisi pendidikan sebagai

informasi tambahan dalam pembelajaran matematika terkait model pem-

belajaran CORE dan pemahaman konsep matematis siswa.  Selain itu, di-

harapkan dapat dijadikan bahan masukkan bagi peneliti yang melakukan

penelitian sejenis di masa akan datang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut, akan

dijelaskan mengenai istilah tersebut agar tidak terjadi kesalahan persepsi antara

peneliti dan pembaca.

1. Efektivitas adalah ukuran tercapainya suatu hasil kegiatan. Dalam penelitian

ini, pembelajaran dikatakan efektif apabila peningkatan pemahaman konsep

matematis siswa yang mengikuti model pembelajaran CORE lebih tinggi

daripada peningkatan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional dan proporsi siswa yang memahami konsep pada

model pembelajaran CORE lebih dari 60%.
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2. Model pembelajaran CORE adalah suatu model pembelajaran yang

berlandaskan kontruktivisme dan melibatkan siswa melalui kegiatan connect-

ing, organizing, reflecting dan extending. Model pembelajaran ini menge-

depankan empat tahap.

a. Menghubungkan pengetahuan lama siswa dengan pengetahuan baru.

Dengan demikian, dibutuhkan adanya konsep lama yang dimiliki siswa

untuk membentuk konsep baru yang akan diperolehnya.  Pada tahap ini,

siswa dikelompokkan secara heterogen kemudian guru dapat memberikan

pertanyaan yang menyangkut hubungan pengetahuan lama dan penge-

tahuan baru siswa.

b. Mengorganisasikan informasi-informasi yang diperoleh siswa seperti

konsep apa yang dicari, konsep apa yang diketahui, serta hubungannya

dengan konsep yang telah ditemukan dalam tahap sebelumnya.  Dalam hal

ini, siswa mengerjakan soal sebagai informasi untuk membentuk konsep

baru, siswa juga diperbolehkan untuk bertukar pendapat dengan sesama

anggota kelompoknya.

c. Mengulas kembali konsep yang baru saja dimiliki siswa sehingga siswa

dapat memperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam suatu konsep.

d. Mengembangkan konsep yang telah diperoleh agar dapat memperluas

pengetahuan siswa sesuai dengan kondisi dan situasi.

3. Pemahaman konsep matematis adalah suatu kemampuan siswa dalam

mengerti, memahami serta menguasai konsep suatu materi pelajaran dan tidak

hanya sekedar menghafal konsep tersebut, sehingga siswa mampu me-

nyelesaikan masalah matematika dengan baik. Adapun indikator yang akan
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digunakan dalam penelitian ini yaitu, menyatakan ulang sebuah konsep,

memberikan contoh dan non contoh dari konsep, menggunakan, me-

manfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu, dan mengaplikasikan

konsep atau alogaritma ke pemecahan masalah.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Efektivitas Pembelajaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 352), efektivitas berasal dari kata

efektif yang berarti berhasil guna. Sinambela (Putra, 2013: 10) mengemukakan

bahwa suatu kegiatan pembelajaran dikatakan efektif apabila mencapai sasaran

yang diinginkan, baik dari segi tujuan pembelajaran maupun prestasi siswa yang

maksimal. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pem-

belajaran yang efektif merupakan keadaan dimana dalam suatu kegiatan belajar

mengajar guru berperan sebagai fasilitator dan siswa aktif dalam pembelajaran

serta memperoleh pengetahuan juga pengalaman sekaligus, dengan memanfaatkan

segala sumber yang ada. Dengan demikian pembelajaran yang efektif, meng-

indikasikan suatu pembelajaran yang berhasil.

Dalam Depdiknas (2008: 4) dinyatakan bahwa salah satu kriteria pembelajaran

yang efektif adalah peserta didik menyelesaikan serangkaian tes dan mencapai

tingkat keberhasilan rata-rata 60%. Berdasarkan pernyataan tersebut, penelitian

ini dikatakan efektif apabila: a) Peningkatan pemahaman konsep matematis siswa

yang mengikuti model pembelajaran CORE lebih tinggi daripada peningkatan

pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional;
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b) Proporsi siswa yang memahami konsep pada model pembelajaran CORE lebih

dari 60%.

2. Model Pembelajaran CORE

Model pembelajaran CORE adalah model pembelajaran yang tersusun atas empat

kata, yaitu connecting, organizing, reflecting dan extending. Keempat kata ter-

sebut merupakan tahap yang dikerjakan dalam model pembelajaran dan saling

berkaitan satu sama lain. Hal ini sejalan dengan pemaparan Miller & Calfee

(2004: 21) yang menyatakan bahwa:

“The CORE Model incorporates four elements: 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
learning”.

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 in-

formasi mengenai topik yang akan dibahas dari berbagai macam sumber dan

menjadi sebuah konsep. Selanjutnya siswa merefleksikan konsep yang telah di-

bentuk kemudian didiskusikan dengan teman sekelompoknya untuk mem-

persiapkan penyelesaian masalah. Terakhir, penyelesaian rancangan disajikan de-

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

mengembangkan, memperluas, dan menggunakan konsep yang telah ditemukan.

Kemudian, Suyatno (2009: 63) merumuskan langkah-langkah pada model pem-

belajaran 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).

Berdasarkan pemaparan para ahli, terlihat bahwa pada model pembelajaran CORE

siswa lebih banyak diberi kesempatan untuk membentuk dan mengembangkan

konsep secara mandiri. Dengan kata lain, CORE merupakan model pembelajaran

yang berlandaskan konstruktivisme.  Hal ini sesuai dengan pendapat Jacob (Putri,

2016: 13) yang menyatakan bahwa model pembelajaran CORE adalah model

pembelajaran yang berlandaskan kontruktivisme.

Adapun pemaparan mengenai CORE secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Connecting

Connecting atau menghubungkan merupakan tahap awal dari pembelajaran

CORE. Menurut Katz dan Nirula (Yuniarti, 2013: 4), melalui connecting sebuah

konsep yang akan diajarkan dapat dihubungkan dengan apa yang telah diketahui

siswa dalam sebuah diskusi kelas. Agar siswa dapat berperan aktif, maka siswa
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harus dapat mengingat informasi dari pelajaran terdahulu untuk dihubungkan

dengan topik yang didiskusikan. Dalam hal ini guru berperan dalam memfasilitasi

diskusi dan mengaktifkan kembali pengetahuan lama siswa.  Kemudian, penge-

tahuan lama tersebut dihubungkan dengan konsep yang akan dibentuk.  Dengan

hal ini, siswa akan cepat tanggap sehingga siswa dapat melakukan diskusi kembali

dan menambah pengetahuan baru untuk membentuk konsep baru.

b) Organizing

Dalam organizing siswa mengatur dan mengelola informasi-informasi yang telah

diperoleh dari tahap connecting.  Menurut Miller & Calfee siswa harus belajar

mengatur dan mengelola informasi yang telah dikumpulkan dengan menuliskan

hasil temuan siswa tersebut. Siswa secara aktif mengatur atau mengorganisasikan

kembali pengetahuannya dengan bertukar pendapat dalam kelompoknya sehingga

simpulan dari hasil diskusi mampu membentuk konsep baru dengan pemahaman

konsep yang lebih baik.

c) Reflecting

Dymock (Kumalasari, 2011: 224) menyatakan bahwa: “Reflect is where students

explain or critique content, structure, and strategies”. Menurut Dymock, refleksi

adalah suatu kondisi dimana siswa mampu menjelaskan atau mengkritik konsep,

struktur, maupun strategi-strategi. Jadi, dalam reflecting guru dan siswa bersama-

sama meluruskan kekeliruan siswa dalam mengorganisasikan pengetahuannya.

d) Extending

Pengetahuan siswa dapat diperluas dengan adanya diskusi antar siswa mengenai

pemecahan masalah baru yang bervariasi. Siswa dengan konsep yang telah
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diperoleh dari tahap sebelumnya dapat mengembangkan konsep tersebut sesuai

dengan kondisi dan kemampuan yang dimilikinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran

CORE merupakan model dengan tahap connecting, organizing, reflecting dan

extending yang dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Harmsen (Azizah,

2012: 102) mengemukakan bahwa keempat tahap tersebut digunakan untuk

menghubungkan informasi lama dengan informasi baru, mengorganisasikan se-

jumlah materi yang bervariasi, merefleksikan segala sesuatu yang siswa pelajari

dan mengembangkan lingkungan belajar. Maka dari itu, dengan connecting siswa

mampu menghubungkan pengetahuan lama dan pengetahuan baru, kemudian

siswa mengatur dan mengelola informasi yang telah mereka miliki dengan

organizing, selanjutnya siswa menelaah kembali konsep sementara yang terbentuk

melalui reflecting dan melalui extending siswa mengembangkan konsep baru yang

telah terbentuk.

3. Pemahaman Konsep Matematis

Belajar matematika erat kaitannya dengan pemahaman.  Dengan pemahaman sis-

wa mampu menerima materi yang diajarkan guru dengan baik. Hal ini sesuai de-

ngan pendapat Marpaung (Alam, 2012: 150) yang menyatakan bahwa matematika

tidak ada artinya bila hanya dihafalkan, namun lebih dari itu dengan pemahaman

siswa dapat lebih mengerti konsep dari materi. Selanjutnya, Hamalik (2009: 48)

memaparkan bahwa pemahaman adalah kemampuan melihat hubungan-hubungan

antara berbagai faktor atau unsur dalam situasi yang problematis. Sedangkan

Edmund (Arvianto, 2011: 172) menyatakan bahwa konsep merupakan titik awal
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dari sekumpulan hubungan atau ide dan semua hal lain yang dihubungkan dengan

ide tersebut. Dengan demikian pemahaman konsep berarti lebih dari sekedar

mengerti tetapi mampu melekatkan suatu konsep ke struktur kognitif siswa.

Menurut Kesumawati (2015: 2), untuk memahami konsep matematika yang rumit

dan kompleks diperlukan adanya kecermatan, yaitu cermat memahami makna

simbol pada suatu konsep, memahami konsep-konsep sebelumnya, dan me-

ngaitkan konsep sebelumnya dengan konsep yang sedang dipelajari. Maka dari

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. Hal ini sejalan dengan pendapat  Suprijono

(2009: 9) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa keuntungan melalui kegiatan

belajar konsep yaitu mengurangi beban berat memori, pemahaman konsep me-

rupakan unsur pembangun berpikir, pemahaman konsep juga merupakan dasar

proses mental yang lebih tinggi dan dapat diperlukan untuk memecahkan masalah.

Terdapat beberapa indikator pemahaman siswa terhadap konsep matematika

menurut Kesumawati (2015: 4) 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 prosedur atau operasi tertentu serta (7) Mengaplikasikan konsep atau

alogaritma ke pemecahan masalah.
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Berdasarkan uraian dan beberapa definisi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa

pemahaman konsep matematis dalam penelitian ini adalah suatu kemampuan

siswa dalam mengerti, memahami serta menguasai konsep suatu materi pelajaran

dan tidak hanya sekedar menghafal konsep tersebut, sehingga siswa mampu

menyelesaikan masalah matematika dengan baik. Adapun indikator yang akan

digunakan dalam penelitian ini yaitu, menyatakan ulang sebuah konsep, mem-

berikan contoh dan non contoh dari konsep, menggunakan, memanfaatkan dan

memilih prosedur atau operasi tertentu, dan mengaplikasikan konsep atau

alogaritma ke pemecahan masalah.

B. Kerangka Pikir

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu satu variabel bebas

dan satu variabel terikat. Adapun variabel bebas dari penelitian ini yaitu model

pembelajaran CORE sedangkan variabel terikatnya berupa pemahaman konsep

matematis siswa.

Pemahaman konsep merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa.

Melalui pemahaman konsep, siswa mampu mengaitkan suatu konsep ke konsep

lain, menjelaskan kembali suatu konsep dengan bahasanya sendiri, sehingga

konsep tersebut benar-benar melekat diingatan siswa dan bukan hanya sekedar

menghafal. Dengan paham konsep juga, dapat membantu siswa dalam me-

nyelesaikan berbagai masalah matematika.

Untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa, dibutuhkan model

pembelajaran yang membuat siswa mandiri dan aktif dalam menemukan suatu



16

konsep. Salah satu model pembelajaran yang diharapkan efektif untuk me-

ningkatkan pemahaman konsep matematis siswa ialah model pembelajaran

CORE.  Dengan menggunakan model pembelajaran CORE, siswa diajarkan untuk

mencari, menemukan dan mengolah konsep-konsep, baik yang sudah diperoleh

maupun yang akan diperoleh.  Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan

tahap-tahap tertentu.

Tahap pertama siswa menghubungkan pengetahuan lama dan pengetahuan baru.

Di awal pembelajaran siswa dibentukkan kelompok heterogen yang terdiri dari

5-6 orang, kelompok heterogen dipilih berdasarkan nilai awal yang telah di-

peroleh siswa.  Kemudian, setiap kelompok diberikan suatu masalah.  Untuk me-

nyelesaikan masalah tersebut pertama-tama siswa diajak untuk mengingat kembali

konsep materi yang telah diperoleh sebelumnya. Konsep lama tersebut di-

tuangkan dalam bentuk kata-kata siswa sendiri.  Lalu, konsep dihubungkan de-

ngan materi yang akan dipelajari. Konsep tersebut dapat berupa pengetahuan-

pengetahuan yang berfungsi sebagai informasi awal dalam membangun konsep

baru yang akan diperoleh.

Tahap kedua yaitu mengorganisasikan ide-ide untuk memahami materi. Penge-

tahuan yang telah diolah dari konsep sebelumnya, diatur, disusun dan disaring

sedemikian sehingga informasi tersebut mampu mendukung konsep baru yang

akan dibentuk. Dalam hal ini, siswa bersama kelompoknya mendiskusikan in-

formasi yang telah diperoleh dari tahap pertama, kemudian mendiskusikan pe-

nyelesaian masalah baru yang diberikan guru, hasil penyelesaian masalah tersebut

merupakan informasi baru guna membentuk konsep baru. Untuk membentuk
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konsep baru, siswa dihadapkan dengan masalah yang merupakan contoh dan

bukan contoh dari materi.  Hal ini dilakukan agar siswa benar-benar paham

konsep dari materi tersebut.  Dengan terbentuknya konsep baru, maka siswa dapat

menyelesaikan masalah yang lebih bervariasi.

Tahap selanjutnya ialah mengulas kembali pengetahuan yang telah diperoleh.

Setelah konsep baru terbentuk, siswa memilih dan menggunakan prosedur atau

cara yang benar-benar sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih

bervariasi. Dengan demikian, untuk melakukan kegiatan tersebut siswa harus

melihat kembali konsep yang baru saja diperoleh.  Hal ini dapat dilakukan dengan

cara perwakilan setiap kelompok mempresentasikan konsep yang telah mereka

temukan.  Kemudian, siswa bersama guru membahas konsep tersebut dan

memperbaiki konsep jika ada yang salah.

Terakhir, mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh. Setelah konsep

baru ditelaah dan diperbaiki, selanjutnya siswa diminta untuk mengembangkan,

memperluas, dan menggunakan informasi-informasi yang telah diperoleh dengan

mengaplikasikan konsep tersebut untuk menyelesaikan permasalahan baru yang

lebih bervariasi. Apabila siswa mampu memecahkan masalah yang bervariasi dan

memberikan solusi terkait materi, maka siswa dikatakan telah mengembangkan

pengetahuan yang diperolehnya. Dalam hal ini, dapat terlihat matang atau

tidaknya pemahaman konsep seseorang.

Berdasarkan tahap-tahap tersebut, terlihat bahwa dengan menggunakan model

pembelajaran CORE siswa dituntut untuk aktif dalam suatu kegiatan belajar

mengajar. Selain itu, pembelajaran juga mengedepankan siswa untuk



18

memperoleh suatu konsep secara mandiri dengan guru sebagai fasilitator. Hal ini

berbeda dengan pembelajaran konvensional yang selama ini diterapkan guru.

Pada pembelajaran yang berlangsung selama ini, guru lebih aktif memberikan

informasi sedangkan siswa hanya bertugas untuk menerima informasi, sehingga

siswa kurang diberikan kesempatan untuk aktif dalam membentuk suatu konsep.

Ini terjadi karena pembelajaran masih berpusat pada guru. Dengan demikian, di-

perkirakan model pembelajaran CORE efektif ditinjau dari pemahaman konsep

matematis siswa.

C. Anggapan Dasar

Adapun anggapan dasar dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Semua siswa kelas VII semester genap SMP Negeri 5 Bandarlampung tahun

pelajaran 2016/2017 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan

kurikulum tingkat satuan pendidikan.

2. Faktor lain yang mempengaruhi pemahaman konsep matematis siswa selain

model pembelajaran CORE dianggap memberikan kontribusi yang sangat

kecil dan tidak diperhatikan.

D. Hipotesis

1. Hipotesis Penelitian :

Model pembelajaran CORE efektif ditinjau dari pemahaman konsep matematis

siswa kelas VII SMP Negeri 5 Bandarlampung tahun pelajaran 2016/2017.
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2. Hipotesis Kerja :

a. Peningkatan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti model

pembelajaran CORE lebih tinggi daripada peningkatan pemahaman

konsep matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.

b. Proporsi siswa yang memahami konsep pada model pembelajaran CORE

lebih dari 60%.
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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 5 Bandarlampung pada semester genap

tahun ajaran 2016/2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas

VII SMP Negeri 5 Bandarlampung, yang terdistribusi dalam dua belas kelas yaitu

kelas VII-A hingga VII-L.  Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan

teknik purposive random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak

atas dasar pertimbangan dengan memilih kelas yang diasuh oleh guru yang sama

dan memiliki kemampuan matematis siswa yang setara. Kelas yang me-

mungkinkan untuk dipilih sebagai sampel adalah kelas VII-C, VII-D, VII-E, dan

VII-F. Rata-rata nilai mid semester siswa pada kelas tersebut disajikan pada

Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Data Rata-rata Nilai Mid Semester Matematika

No Kelas Jumlah Siswa Rata-Rata Nilai
1. VII-C 36 58,15
2. VII-D 40 68,17
3. VII-E 39 42,67
4. VII-F 40 37,58

Jumlah 206,57
Rata-Rata 51,64

Berdasarkan Tabel 3.1 maka dipilihlah kelas VII-E sebagai kelas eksperimen dan

kelas VII-F sebagai kelas kontrol. Pada kelas eksperimen guru menggunakan
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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 ini merupakan quasi experiment (eksperimen kuasi) yang terdiri dari

variabel bebas yaitu model pembelajaran CORE, serta variabel terikatnya yaitu

pemahaman konsep matematis siswa. Desain yang digunakan dalam penelitian

ini adalah pretest-posttest control group design. Fraenkel dan Wallen (2009: 248)

menyajikan desain pretest-posttest seperti pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Desain Penelitian

Kelompok
Perlakuan

Pretest Pembelajaran Posttest
Eksperimen (E) Y1 CORE Y2

Kontrol (K) Y1 Konvensional Y2

Keterangan :
Y1 = Skor pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol
Y2 = Skor posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol

C. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap dalam penelitian ini adalah :

1. Tahap Persiapan Penelitian

Tahapan-tahapan persiapan dalam penelitian ini adalah.

a. Melakukan observasi dan wawancara dengan guru matematika untuk

mengetahui karakteristik populasi yang ada, serta proses pembelajaran

yang biasa dilakukan guru matematika di SMP Negeri 5 Bandarlampung.
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b. Menentukan sampel penelitian.  Pemilihan sampel penelitian dilakukan

dengan teknik purposive random sampling.

c. Menentukan materi yang akan digunakan pada saat penelitian dan waktu

penelitian.

d. Menyusun proposal penelitian.

e. Menyusun perangkat pembelajaran dan instrumen tes untuk kelas eks-

perimen dan kelas kontrol.

f. Mengurus perizinan penelitian.

g. Melakukan validasi dan uji coba soal tes.

h. Melakukan perbaikan instrumen penelitian bila diperlukan.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahapan-tahapan pelaksanaan dalam penelitian ini adalah :

a. Mengadakan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol guna

mengetahui kemampuan awal pemahaman konsep matematis siswa

sebelum diberi perlakuan berbeda.

b. Memberikan perlakuan pada eksperimen dan kelas kontrol. Untuk kelas

eksperimen menggunakan model pembelajaran CORE. Sedangkan, untuk

kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional.

c. Mengadakan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol guna

mengetahui kemampuan akhir pemahaman konsep matematis siswa

setelah diberi perlakuan berbeda.

3. Tahap Analisis Data

Tahapan-tahapan analisis data pada penelitian ini adalah :

a. Mengumpulkan data hasil penelitian.
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b. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian.

c. Menyimpulkan hasil penelitian.

d. Menyusun laporan penelitian.

D. Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Data Penelitian

Data penelitian ini berupa data kuantitatif yang terdiri dari data hasil tes pe-

mahaman konsep siswa sebelum dan sesudah diberi perlakuan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes.  Tes digunakan

untuk mengukur pemahaman konsep matematis siswa yang dilaksanakan sebelum

dan sesudah pembelajaran, baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes berbentuk uraian

yang terdiri dari lima butir soal. Materi yang diujikan adalah pokok bahasan

himpunan.  Soal-soal pretest dan posttest yang diberikan pada setiap kelas

merupakan soal yang sama. Setiap soal memiliki satu atau lebih indikator

pemahaman konsep matematis. Sebelum melakukan penyusunan soal, telebih

dahulu membuat kisi-kisi tes yang sesuai dengan indikator pembelajaran dan

indikator-indikator pemahaman konsep beserta penyelesaian dan pedoman

penskorannya.
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Adapun pedoman penskoran soal tes pemahaman konsep matematis siswa yang

diadaptasi dari Mulyadi (2016: 30-31) yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.3 Pedoman Penskoran Soal Tes Pemahaman Konsep Matematis

No Indikator Ketentuan Skor
1. Menyatakan

ulang sebuah
konsep

a. Tidak menjawab 0
b. Hanya sedikit dari menyatakan ulang suatu

konsepyang benar
1

c. Menyatakan ulang suatu konsep dengan benar
tetapi salah, ketika mendapatkan solusi

2

d. Menyatakan ulang suatu konsep dengan benar
dan mendapatkan solusi dengan benar

3

2. Memberi contoh
dan bukan
contoh

a. Tidak menjawab 0
b. Memberikan contoh dan bukan contoh tetapi

tidak sesuai dengan konsepnya
1

c. Memberikan contoh dan bukan contoh tetapi
tidak sesuai dengan konsepnya

2

3. Menggunakan,
memanfaatkan,
dan memilih
prosedur atau
operasi tertentu

a. Tidak menjawab 0
b. Hanya sedikit dari menggunakan, memanfaatkan,

dan memilih prosedur atau operasi tertentu
1

c. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih
prosedur atau operasi tertentu tetapi salah dalam
mendapatkan solusi

2

d. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih
prosedur atau operasi dan mendapatkan solusi
dengan benar

3

4. Mengaplikasikan
konsep

a. Tidak menjawab 0
b. Hanya sedikit dari mengaplikasikan konsep yang

benar
1

c. Mengaplikasikan konsep tetapi tidak tepat 2
d. Mengaplikasikan konsep dengan tepat 3

Untuk memperoleh data yang akurat maka tes yang digunakan dalam peneilitian

ini harus berupa tes yang memenuhi kriteria tes yang baik, yaitu valid, reliabel,

serta memiliki daya pembeda dan tingkat kesukaran yang memadai.

1. Validitas

Validitas dalam penelitian ini adalah validitas isi. Validitas isi instrumen tes da-

pat diketahui dengan membandingkan isi yang terkandung dalam tes pemahaman
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konsep matematis dengan indikator pencapaian kompetensi yang telah ditentukan.

Agar validitas isi yang diperoleh baik, maka dilakukan konsultasi dengan guru

mata pelajaran matematika kelas VII.  Dengan asumsi bahwa guru kelas VII SMP

Negeri 5 Bandarlampung mengetahui dengan benar kurikulum SMP dan

mengenai evaluasi pembelajaran.  Maka validitas instrumen tes ini didasarkan

pada penilaian guru terhadap pemahaman konsep matematis siswa.

Tes dikatakan valid apabila sesuai dengan indikator serta kompetensi dasar yang

telah ditentukan kemudian diukur berdasarkan penilaian terhadap kesesuaian isi

tes dengan kisi-kisi serta kesesuaian bahasa yang digunakan dalam tes dengan

kemampuan bahasa siswa. Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan

daftar ceklis (√) oleh guru. Hasil penilaian terhadap tes menunjukkan bahwa tes

yang digunakan telah memenuhi validitas isi dapat dilihat selengkapnya pada

Lampiran B.5 halaman 159.

Setelah semua soal dinyatakan valid, maka soal diujicobakan pada siswa yang

berada di luar sampel yaitu kelas VIII F. Kemudian, data yang telah diperoleh

diolah menggunakan bantuan Software Microsoft Excel 2010 untuk mengetahui

reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran.

2. Reliabilitas

Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini soal tes yang berbentuk uraian.

Menurut Sudijono (2007: 208) untuk mencari koefisien reliabilitas (r11) bentuk

uraian dikenal dengan rumus Alpha sebagai berikut:
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Keterangan:
r11 =  Koefisien reliabilitas tes
n =  Banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes

=  Jumlah varians skor dari tiap-tiap butir item

Si
2 = Varians total

Menurut Sudijono (2007: 209) koefisien reliabilitas diinterpretasikan seperti yang

disajikan pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Interpretasi Koefisien Reliabilitas

Koefisien relibilitas (r11) Kriteria
r11 < 0,70 Un-reliable
r11 ≥ 0,70 Reliable

Berdasarkan hasil perhitungan uji instrumen tes diperoleh bahwa koefisien re-

liabilitas soal sebesar 0,734 yang berarti instrumen tes yang digunakan memiliki

kriteria reliable.  Oleh karena itu, instrumen tes layak digunakan. Hasil per-

hitungan reliabilitas uji coba instrumen tes dapat dilihat pada Lampiran C.1 .

3. Daya Pembeda

Daya pembeda dari sebuah soal menyatakan kemampuan soal untuk membedakan

siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi dan rendah. Arifin, (2011: 133)

menjelaskan bahwa untuk menghitung daya pembeda ditentukan dengan rumus:

Keterangan :
DP : Nilai daya pembeda suatu butir soal

: Rata-rata skor suatu butir soal dari kelompok atas
: Rata-rata skor suatu butir soal dari kelompok bawah

Skor maks : Skor maksimum suatu butir soal
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Hasil perhitungan daya pembeda diinterpretasi berdasarkan klasifikasi yang

tertera dalam tabel berikut.

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai Daya Pembeda

Daya Pembeda (DP) Kriteria

0,40 ≤ DP ≤ 1,00 Sangat baik

0,30 ≤ DP ≤ 0,39 Baik

0,20 ≤ DP≤ 0,29 Sedang

-1,00 ≤ DP≤ 0,19 Jelek

Setelah dilakukan perhitungan diperoleh bahwa nilai daya pembeda tes adalah

0,30 sampai dengan 0,80 yang berarti instrumen tes memiliki kriteria baik dan

sangat baik.  Hasil perhitungan daya pembeda uji coba instrumen tes dapat dilihat

pada Lampiran C.2.1 halaman 163.

4. Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir

soal. Sudijono (2007: 372) mengungkapkan bahwa untuk menghitung tingkat ke-

sukaran suatu butir soal digunakan rumus berikut.

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

Interpretasi dari tingkat kesukaran butir soal dapat dilihat dari klasifikasinya

menurut Sudijono (2007: 372) seperti yang disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 3.6 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran

Tingkat Kesukaran (TK) Interpretasi
TK < 0.30 Terlalu Sukar

0.30 ≤ TK ≤ 0.70 Cukup (Sedang)
0.70 < TK Terlalu Mudah

Berdasarkan hasil perhitungan instrumen tes diperoleh bahwa tingkat kesukaran

tes sebesar 0,53 sampai dengan 0,70 yang berarti instrumen tes yang digunakan

memiliki kriteria cukup (sedang). Hasil perhitungan secara rinci dapat dilihat

pada Lampiran C.2.2 halaman 163.

Setelah dilakukan analisis reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran

terhadap soal tes pemahaman konsep matematis siswa diperoleh rekapitulasi hasil

tes uji coba dan kesimpulan yang disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba

No
Soal Reliabilitas Daya Pembeda Tingkat

Kesukaran
Kesimpulan

1a

0,734
(Reliabel)

0,67 (sangat baik) 0,70 (sedang) Dipakai

1b 0,60 (sangat baik) 0,68 (sedang) Dipakai

2a 0,35 (baik) 0,61 (sedang) Dipakai

2b 0,30 (baik) 0,68 (sedang) Dipakai

3a 0,35 (baik) 0,70 (sedang) Dipakai

3b 0,35 (baik) 0,53 (sedang) Dipakai

4a 0,50 (sangat baik) 0,59 (sedang) Dipakai

4b 0,40 (sangat baik) 0,69 (sedang) Dipakai

4c 0,67 (sangat baik) 0,57 (sedang) Dipakai

4d 0,80 (sangat baik) 0,55 (sedang) Dipakai

5 0,42 (sangat baik) 0,70 (sedang) Dipakai

Dari Tabel 3.7 terlihat bahwa koefisien reliabilitas soal adalah 0,734 yang berarti

soal memiliki kriteria reliabel.  Daya pembeda untuk soal nomor 2a, 2b, 3a dan 3b
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dikategorikan baik dan untuk nomor soal 1a, 1b, 4a, 4b, 4c, 4d dan 5 di-

kategorikan sangat baik, sedangkan tingkat kesukaran untuk nomor 1a sampai

dengan 5 dikategorikan sedang. Dengan demikian, semua soal dikatakan valid

dan memenuhi kriteria reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran yang

telah ditentukan maka soal tes pemahaman konsep matematis yang disusun layak

digunakan untuk mengumpulkan data pemahaman konsep matematis.

F. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan perlakuan berbeda pada kedua kelas, data yang diperoleh dari

tes kemampuan awal dan tes kemampuan akhir dianalisis untuk mendapatkan skor

peningkatan (gain) pemahaman konsep matematis siswa. Menurut Hake (1998:

65) besarnya peningkatan dihitung dengan rumus gain ternormalisasi (normalized

gain) yaitu :

Hasil perhitungan gain kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan kla-

sifikasi dari Hake (1998: 65) sebagai berikut.

Tabel 3.8 Kriteria Indeks Gain

Indeks Gain (g) Kriteria
g 0,7 Tinggi

0,3 g 0,7 Sedang

g 0,3 Rendah

Hasil perhitungan skor gain pemahaman konsep matematis siswa selengkapnya

dapat dilihat pada Lampiran C.5 dan C.6 halaman 172-175.
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Data skor pemahaman konsep matematis siswa di kelas eksperimen dan kontrol,

dianalisis dengan uji statistik untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran

CORE ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa.  Sebelum melakukan uji

statistik perlu dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data gain yang diperoleh

berdistribusi normal atau tidak.  Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan

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

berikut:

a. Hipotesis

Ho :  data gain berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 :  data gain tidak berasal dari populasi yang 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 dengan dan derajat ke-

bebasan dk = k-3 dan tolak Ho dan hal lainnya.
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Hasil uji normalitas data gain pemahaman konsep matematis disajikan dalam

Tabel 3.9 dan data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.7 dan C.8.

Tabel 3.9 Hasil Uji Normalitas Data Gain Pemahaman Konsep Matematis

Sumber
Data Pembelajaran Keputusan

uji H0

Kesimpulan

Pemahaman
Konsep
Matematis
Siswa

CORE 6,5082 7,81 Diterima Normal

Konvensional 7,2212 7,81 Diterima Normal

Berdasarkan Tabel 3.9 diperoleh bahwa kedua data gain berdistribusi normal

sehingga dilakukan langkah selanjutnya yaitu uji homogenitas.

1. 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 kelompok data gain memiliki varians yang homogen)

H1 : (kedua kelompok data gain memiliki varians yang tak homogen)

b. Taraf signifikan : α = 0,05

c. Statistik Uji

Keterangan:
= Varians terbesar

= Varians terkecil
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d. Keputusan Uji

Tolak H0 jika dengan yang diperoleh

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

n1 – 1 dan dk penyebut = n2 – 1.

Hasil uji homogenitas data gain pemahaman konsep matematis disajikan pada

Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Hasil Uji Homogenitas Data Gain Pemahaman Konsep Matematis

Kelas Varians FKritis Keputusan Uji Kesimpulan

CORE 0,05
1,667 1,71 H0 Diterima

Kedua kelompok
data gain

memiliki varians
yang homogenKonvensional 0,03

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data pemahaman konsep matematis

pada kelas CORE dan kelas konvensional memiliki varians yang homogen. Hasil

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.9 halaman 182-183.

2. Uji Hipotesis

Setelah uji prasyarat, langkah berikutnya dilakukan uji hipotesis.  Adapun uji

hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Uji kesamaan dua rata-rata

Karena data gain berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan mempunyai

varians yang homogen, 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 skor peningkatan pemahaman konsep matematis siswa yang

mengikuti model pembelajaran CORE sama dengan rata-rata skor

peningkatan pemahaman konsep matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional)

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

yang mengikuti model pembelajaran CORE lebih tinggi daripada

rata-rata skor peningkatan pemahaman konsep matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran konvensional)

Rumus yang digunakan untuk pengujian hipotesis yang dilakukan dengan

menggunakan Uji-t menurut Sudjana (2005: 239) sebagai berikut:

dengan    
2

11

21

2
22

2
112





nn

snsn
s

Keterangan:
1 : Rata-rata nilai siswa di kelas eksperimen

2 : Rata-rata nilai siswa di kelas kontrol
n1 : Banyaknya siswa kelas eksperimen
n2 : Banyaknya siswa kelas kontrol

: Varians pada kelas eksperimen
: Varians pada kelas kontrol
: Varians gabungan

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

terima H0 jika , dimana diperoleh dari

daftar tabel dengan peluang dan dk = ( 221  nn ).

b. Uji proporsi

Untuk mengetahui proporsi siswa yang memahami konsep pada model pem-

belajaran CORE lebih dari atau sama dengan 60% maka dilakukan uji proporsi.
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Berdasarkan perhitungan yang diperoleh, kelas yang mengikuti model

pembelajaran CORE populasinya berdistribusi normal maka dilakukan uji

proporsi satu pihak. Menurut Sudjana (2005: 234) rumusan hipotesis untuk uji ini

adalah:

H0 : = 60% (proporsi siswa yang memahami konsep sama dengan 60%)

H0 : > 60% (proporsi siswa yang memahami konsep lebih dari 60%)

Statistik yang digunakan dalam uji ini adalah:

Keterangan:
x = banyaknya siswa yang tuntas belajar dengan model CORE
n = banyaknya siswa pada kelas eksperimen
0,6 = proporsi siswa tuntas belajar yang diharapkan

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

H0 jika , dimana diperoleh dari daftar normal

baku dengan peluang = Kemudian untuk H0 diterima.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa model

pembelajaran CORE tidak efektif ditinjau dari pemahaman konsep matematis sis-

wa, karena proporsi siswa yang memahami konsep pada model pembelajaran

CORE belum mencapai kriteria proporsi efektif yang ditetapkan, yaitu lebih dari

60%. Akan tetapi, peningkatan pemahaman konsep matematis siswa yang meng-

ikuti model pembelajaran CORE lebih tinggi daripada 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, disarankan untuk menggunakan alternatif pembelajaran lain yang

lebih baik dalam kegiatan belajar mengajar.  Namun, apabila guru ingin meng-

gunakan model pembelajaran CORE, maka guru harus memahami tahap-tahap

pada model pembelajaran CORE dengan baik dan benar. Selain itu, guru juga

harus mengelola kelas seefektif mungkin agar suasana belajar kondusif,

terutama pada saat diskusi berlangsung. Penerapan pembelajaran secara rutin

juga perlu dilakukan agar pembelajaran menjadi efektif.
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2. Kepada peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang model pem-

belajaran CORE disarankan untuk melakukan penelitian secara rutin agar

subjek penelitian terbiasa dengan model pembelajaran CORE dan mem-

perhatikan efisiensi waktu agar proses pembelajaran berjalan secara optimal.

Disarankan pula menggunakan subjek yang sama dalam penelitian ini, sebab

pada penelitian ini subjek penelitian mengalami peningkatan pemahaman kon-

sep matematis yang cukup signifikan.
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