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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran CORE ( Connecting,
Organizimg, Reflecting, Extending ) yang didukung teori belajar Bruner terhadap kemampuan
pemahaman konsep matematis. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP N 24 Medan.
Sampel terdiri dari 35 orang yaitu siswa kelas VII-A sebagai kelas eksperimen. Penelitian ini
menggunakan metode quasi eksperimen dimana yang menjadi variabel bebas (X) yaitu model
pembelajaran CORE dan yang menjadi variabel terikatnya (Y) adalah kemampuan pemahaman
konsep matematis siswa . Yang dinyatakan dalam persamaan regresi

. Nilai rata-rata hasil observasi pada kelas eksperimen 76,89. Dari hasil analisis
data observasi kelas eksperimen diperoleh Lhitung = 0,1409 dan Ltabel = 0,1498 atau Lhitung <
Ltabel. Sehingga disimpulkan data observasi kelas esperimen berdistribusi normal. Nilai rata-rata hasil
post-test pada kelas eksperimen 75,11. Dari hasil analisis data post-test kelas eksperimen diperoleh
Lhitung = 0,135 dan Ltabel= 0,1498  atau Lhitung < Ltabel. Sehingga disimpulkan data post-test kelas
esperimen berdistribusi normal. Dan uji kelineran regresi diperoleh Fhitung = 0,038, artinya H0 diterima
dan Ha ditolak yang berarti model regresi linear. Pada uji keberartian regresi diperoleh Fhitung =
16,72, artinya H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti model regresi berarti. Dari hasil perhitungan
koefisien korelasi diperoleh artinya bahwa terdapat hubungan yang kuat antara

model pembelajaran CORE terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Dan hasil
perhitungan koefisien determinasi diperoleh yang berarti bahwa pengaruh model
pembelajaran CORE adalah sebesar sedangkan sisanya 44,9 % dipengaruhi oleh faktor
lain. Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh model pembelajaran CORE ( Connecting,
Organizimg, Reflecting, Extending ) yang didukung teori belajar Bruner terhadap kemampuan
pemahaman konsep matematis
Kata Kunci : Model CORE, teori belajar Bruner, pemahaman konsep

PENDAHULUAN
Dalam  kamus  besar  bahasa

Indonesia,  secara  etimologis  belajar
adalah  berusaha  memperoleh kepandaian
atau ilmu. Sedangkan secara terminologis,
ada banyak ahli yang mengungkapkan
pengertian belajar. Menurut Watson
(dalam Budiningsih,2004:22) yang
mengatakan bahwa “Belajar adalah proses
interaksi antara stimulus dan respon
namun stimulus dan respon yang dimaksud
harus berbentuk tingkah laku yang dapat
diamati (observabel) dan dapat diukur”.
Menurut Gagne (dalam Dahar,2006:2)
mengatakan bahwa “Belajar dapat
didefenisikan sebagai proses dimana suatu
organisme berubah perilakunya sebagai
akibat pengalaman”. Menurut Sagala

(2003:11) mengatakan bahwa “Belajar
merupakan komponen ilmu pendidikan
yang berkenaan dengan tujuan dan bahan
acuan interaksi, baik yang bersifat eksplisit
maupun implisit (tersembunyi)”. Dari
pendapat-pendapat  ini  dapat  disimpulkan
bahwa  seseorang yang  telah  melakukan
aktivitas  belajar  dan  diakhir  aktivitasnya
ia mengalami perubahan tingkah laku yang
baru, maka seseorang tersebut dikatakan
telah belajar.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi (IPTEK) dewasa ini
semakin pesat, sehingga memungkinkan
diperolehnya informasi yang melimpah
dengan cepat dan mudah. Matematika
merupakan ilmu universal yang mendasari
perkembangan teknologi modern,
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mempunyai peran penting dalam berbagai
disiplin dan mengembangkan daya pikir
manusia. Perkembangan pesat di bidang
teknologi informasi dan komunikasi
dewasa ini dilandasi oleh perkembangan
matematika di bidang teori bilangan,
aljabar, analisis, teori peluang dan
matematika diskrit. Untuk menguasai dan
mencipta teknologi di masa depan
diperlukan penguasaan matematika yang
kuat sejak dini.

Mengingat pentingnya peranan
matematika ini, upaya untuk
meningkatkan sistem pengajaran
matematika selalu menjadi perhatian,
khususnya bagi pemerintah dan ahli
pendidikan matematika. Salah satu upaya
nyata yang telah dilakukan pemerintah
terlihat pada penyempurnaan kurikulum
matematika. Ditetapkannya Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang
Standar Nasional Pendidikan membawa
implikasi terhadap sistem dan
penyelenggaraan pendidikan termasuk
pengembangan dan pelaksanaan
kurikulum. Kebijakan pemerintah tersebut
mengamanatkan kepada setiap satuan
pendidikan dasar dan menengah untuk
mengembangkan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP). Salah satu
tujuan Kurikulum KTSP pelajaran
matematika yaitu agar peserta didik
memiliki kemampuan memahami konsep
matematika, menjelaskan keterkaitan
antarkonsep dan mengaplikasikan konsep
atau algoritma, secara luwes, akurat,
efisien, dan tepat, dalam pemecahan
masalah.

Dasar pemikiran teori Brunner
memandang bahwa manusia sebagai
pemroses, pemikir dan pencipta informasi.
Bruner menyatakan belajar merupakan
suatu proses aktif yang memungkinkan
manusia untuk menemukan hal-hal baru di
luar informasi yang diberikan kepada
dirinya. Menurut Brunner ( dalam
Nasution,2010:9) ada tiga proses kognitif
yang terjadi dalam belajar, yaitu (1) proses

perolehan informasi baru, (2) proses
mentransformasikan informasi yang
diterima dan (3) menguji relevansi dan
ketepatan pengetahuan. Belajar
matematika adalah belajar mengenai
konsep-konsep dan struktur-struktur
matematika yang terdapat di dalam materi
yang dipelajari, serta mencari hubungan
antara konsep-konsep dan struktur-struktur
matematika itu. Brunner melalui teorinya
itu, mengungkapkan bahwa dalam proses
belajar anak sebaiknya diberi kesempatan
memanipulasi benda-benda atau alat
peraga yang dirancang secara khusus dan
dapat diotak-atik oleh siswa dalam
memahami suatu konsep matematika.

Menurut Jerome S. Bruner dalam
proses belajar, peserta didik menempuh
tiga episode atau fase, yakni: 1) Fase
Informasi (tahap penerimaan materi). 2)
Fase Transformasi (tahap pengubahan
materi). 3) Fase Evaluasi (tahap penilaian
materi). Dalam fase informasi
(information), seorang peserta didik yang
sedang belajar memperoleh sejumlah
keterangan mengenai materi yang sedang
dipelajari. Dalam fase transformasi
(transformation), informasi yang telah
diperoleh itu dianalisis, diubah, atau
ditransformasikan menjadi bentuk yang
abstrak atau konseptual supaya kelak pada
gilirannya dapat dimanfaatkan bagi hal-hal
yang lebih luas. Dalam fase evaluasi
(evaluation), seorang peserta didik menilai
sendiri sampai sejauh mana pengetahuan
(informasi yang telah ditransformasikan
tadi) dapat dimanfaatkan untuk memahami
gejala-gejala lain atau memecahkan
masalah yang dihadapi.

Peranan guru dalam penerapan
belajar penemuan dalam kegiatan belajar
mengajar dapat dirangkum sebagai berikut:
1) Merencanakan pembelajaran. 2)
Menyajikan materi pelajaran yang
diperlukan, dimana sajian tidak dalam
bentuk final. 3) Memperhatikan tingkat
kognitif siswa. 4) Guru hendaknya
berperan sebagai seorang pembimbing. 5)
Menilai hasil belajar siswa, bentuk tes
berupa objektifitas maupun essay (Dahar
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2006:83). Adapun ciri-ciri belajar
penemuan Brunner adalah sebagai berikut
: 1) Pembelajaran dapat dilakukan dengan
mengaitkan materi pelajaran tersebut
dengan kehidupan sehari-hari. 2) Sebelum
pembelajaran dilakukan siswa mengetahui
minimal siswa mengenal materi yang akan
dipelajari sehingga dapat dibimbing untuk
meningkatkan pengetahuan siswa. 3)
Dalam pembelajaran siswa aktif secara
bebas untuk menemukan atau
memecahkan masalah yang terdapat dalam
materi tersebut dimana guru sebagai
fasilitator (Dahar 2006:80).
Dalam proses mengajar, hal terpenting
adalah pencapaian pada tujuan yaitu agar
peserta didik mampu memahami sesuatu
berdasarkan pengalaman belajarnya.
Kemampuan pemahaman ini merupakan
hal yang sangat fundamental, karena
dengan pemahaman akan dapat mencapai
pengetahuan prosedur. Menurut Mulyasa
(2005:78) menyatakan bahwa pemahaman
adalah kedalaman kognitif dan afektif
yang dimiliki oleh individu. Selanjutnya
menurut Sardiman (2003:42) menyatakan
bahwa pemahaman atau comprehension
juga dapat diartikan menguasai sesuatu
dengan pikiran. Hal ini sejalan dengan
Bloom (dalam Rosyada, 2004:69),”
Pemahaman merupakan kemampuan untuk
memahami apa yang sedang
dikomunikasikan dan mampu
mengimplementasikan ide tanpa harus
mengaitkannya dengan ide lain dan juga
tanpa harus melihat ide itu secara
mendalam.

Berdasarkan pengertian pemahaman
diatas, penulis menyimpulkan pemahaman
adalah konsepsi yang bisa dicerna atau
dipahami oleh peserta didik sehingga
mereka mengerti apa yang dimaksudkan,
mampu menemukan cara untuk
mengungkapkan konsepsi tersebut, serta
dapat mengeksplorasi kemungkinan yang
terkait. Atau dengan kata lain pemahaman
adalah suatu cara yang sistematis dalam
memahami dan mengemukakan tentang
sesuatu yang diperolehnya.Setiap materi
pembelajaran matematika berisi sejumlah

konsep yang harus disukai siswa.
Pengertian konsep Menurut Ruseffendi
(2006:157) adalah suatu ide abstrak yang
memungkinkan kita untuk
mengklasifikasikan atau mengelompokkan
objek atau kejadian itu merupakan contoh
dan bukan contoh dari ide tersebut. Selain
itu menurut Hamalik (2005:161) konsep
adalah suatu kelas stimuli yang memiliki
sisfat-sifat (atribut-atribut) umum. Jadi
dapat disimpulkan bahwa konsep adalah
ide yang terangsang untuk digunakan
dalam mengelompokkan objek tertentu.

Pemahaman konsep sangat penting,
karena dengan penguasaan konsep akan
memudahkan siswa dalam mempelajari
matematika. Pada setiap pembelajaran
diusahakan lebih ditekankan pada
penguasaan konsep agar siswa memiliki
bekal dasar yang baik untuk mencapai
kemampuan dasar yang lain seperti
penalaran, komunikasi, koneksi dan
pemecahan masalah. Pemahaman konsep
merupakan tingkatan hasil belajar siswa
sehingga dapat mendefinisikan atau
menjelaskan sebagian atau mendefinisikan
bahan pelajaran dengan menggunakan
kalimat sendiri. Dengan kemampuan siswa
menjelaskan atau mendefinisikan, maka
siswa tersebut telah memahami konsep
atau prinsip dari suatu pelajaran meskipun
penjelasan yang diberikan mempunyai
susunan kalimat yang tidak sama dengan
konsep yang diberikan tetapi maksudnya
sama.

Menurut Sanjaya (2007:16)
mengatakan apa yang di maksud
pemahaman konsep adalah kemampuan
siswa yang berupa penguasaan sejumlah
materi pelajaran, dimana siswa tidak
sekedar mengetahui atau mengingat
sejumlah konsep yang dipelajari, tetapi
mampu mengungkapan kembali dalam
bentuk lain yang mudah dimengerti,
memberikan interprestasi data dan mampu
mengaplikasikan konsep yang sesuai
dengan struktur kognitif yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis
dapat menyimpulkan definisi pemahaman
konsep adalah kemampuan yang dimiliki
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seseorang untuk mengemukakan kembali
ilmu yang diperolehnya baik dalam bentuk
ucapan maupun tulisan kepada orang
sehingga orang lain tersebut benar-benar
mengerti apa yang disampaikan.

Pemahaman konsep merupakan
kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam
memahami konsep dan dalam prosedur
(algoritma) secara luwes, akurat, efisien
dan tepat. Adapun indikator pemahaman
konsep menurut Kurikulum 2006, yaitu: 1.
menyatakan ulang sebuah konsep,
2.mengklasifikasi 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
perlu atau syarat cukup suatu konsep, 6.
menggunakan, memanfaatkan, dan
memilih prosedur atau operasi tertentu, 7.
mengaplikasikan konsep atau algoritma
pemecahan masalah.

Hal ini sejalan dengan indikator
dari Tim PPPG Matematika (2005:86) ,
indikator tersebut adalah : 1) emampuan
menyatakan ulang sebuah konsep adalah
kemampuan pesertadidik untuk
mengungkapkan kembali apa yang telah
dikomunikasikan kepadanya; Contoh: pada
saat peserta didik belajar maka peserta
didik mampu menyatakan ulang maksud
dari pelajaran itu. 2) Kemampuan
mengklafikasikan objek menurut sifat-sifat
tertentu sesuai dengan konsep adalah
kemampuan peserta didik
mengelompokkan suatu objek menurut
jenisnya berdasarkan sifat-sifat yang
terdapat dalam materi. Contoh: peserta
didik belajar suatu materi dimana peserta
didik dapat mengelompokkan suatu objek
dari materi tersebut sesuai sifat-sifat yang
ada pada konsep. 3) Kemampuan
memberi contoh dan bukan contoh adalah
kemampuan peserta didik untuk dapat
membedakan contoh dan bukan contoh
dari suatu materi. Contoh: peserta didik
dapat mengerti contoh yang benar dari
suatu materi dan dapat mengerti yang
mana contoh yang tidak benar.

4) Kemampuan menyajikan konsep
dalam berbagai bentuk representasi
matematika adalah kemampuan peserta
didik memaparkan konsep secara
berurutan yang bersifat matematis.
Contoh: pada saat peserta didik belajar di
kelas, peserta didik mampu
mempresentasikan/memaparkan suatu
materi secara berurutan. 5) Kemampuan
mengembangkan syarat perlu atau syarat
cukup dari suatu konsep adalah
kemampuan peserta didik mengkaji mana
syarat perlu dan mana syarat cukup yang
terkait dalam suatu konsep materi. Contoh:
peserta didik dapat memahami suatu
materi dengan melihat syarat-syarat yang
harus diperlukan/mutlak dan yang tidak
diperlukan harus dihilangkan.
6) Kemampuan menggunakan,
memanfaatkan dan memilih prosedur
tertentu adalah kemampuan peserta didik
menyelesaikan soal dengan tepat sesuai
dengan prosedur. Contoh: dalam belajar
peserta didik harus mampu menyelesaikan
soal dengan tepat sesuai dengan langkah-
langkah yang benar. 7) Kemampuan
mengklafikasikan konsep atau algoritma
ke pemecahan masalah adalah kemampuan
peserta didik menggunakan konsep serta
prosedur dalam menyelesaikan soal yang
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
Contoh: dalam belajar peserta didik
mampu menggunakan suatu konsep untuk
memecahkan masalah.

Untuk memahami konsep
matematika bukanlah hal yang mudah,
berdasarkan observasi yang dilakukan
peneliti saat mengikuti Program
Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP N 32
Medan  masih terdapat siswa yang
mengalami kesulitan saat mengerjakan
soal yang sama, ini dikarenakan kurangnya
kemampuan pemahaman konsep
matematis yang dimiliki siswa.
Sebagaimana juga yang dikemukakan
Ruseffendi (2006:156) bahwa terdapat
banyak peserta didik yang setelah belajar
matematika, tidak mampu memahami
bahkan pada bagian yang paling sederhana
sekalipun, banyak konsep yang dipahami
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secara keliru sehingga matematika
dianggap sebagai ilmu yang sukar, ruwet,
dan sulit. Padahal pemahaman konsep
merupakan bagian yang paling penting
dalam pembelajaran matematika. Artinya
dalam mempelajari matematika peserta
didik harus memahami konsep matematika
terlebih dahulu agar dapat menyelesaikan
soal-soal dan mampu mengaplikasikan
pembelajaran tersebut di dunia nyata.
Konsep-konsep dalam matematika
terorganisasikan secara sistematis, logis,
dan hirarkis dari yang paling sederhana ke
yang paling kompleks. Pemahaman
terhadap konsep-konsep matematika
merupakan dasar untuk belajar matematika
secara bermakna.

Untuk mencapai pemahaman
konsep peserta didik dalam matematika
bukanlah suatu hal yang mudah karena
pemahaman terhadap suatu konsep
matematika dilakukan secara individual.
Setiap peserta didik mempunyai
kemampuan yang berbeda dalam
memahami konsep-konsep matematika.
Namun demikian peningkatan pemahaman
konsep matematika perlu diupayakandemi
keberhasilan peserta didik dalam belajar.
Salah satu upaya untuk mengatasi
permasalah tersebut, guru dituntut untuk
profesional dalam merencanakan dan
melaksanakan pembelajaran. Oleh karena
itu, guru harus mampu mendesain
pembelajaran matematika dengan metode,
teori atau pendekatan yang mampu
menjadikan siswa sebagai subjek belajar
bukan lagi objek belajar.

Model pembelajaran matematika
meliputi suatu model pembelajaran yang
luas dan menyeluruh.Sagala (2003:176)
mengemukakan bahwa model
pembelajaran adalah kerangka konseptual
yang melukiskan prosedur yang sistematis
dalam mengorganisasikan pengalaman
belajar untuk mencapai tujuan tertentu, dan
berfungsi sebagai pedoman bagi para
perancang pembelajaran dan para pengajar
dalam merencanakan aktivitas belajar
mengajar.

Model pembelajaran mempunyai
empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh
strategi,metode,atau prosedur
pembelajaran. Ciri-ciri tersebut adalah : 1)
Rasioanal, teoritik, logis yang disusun oleh
para pencipta dan pengembang. 2)
Landasan pemikiran tentang apa dan
bagaimana siswa belajar. 3) Tingkah laku
belajar yang diperlukan agar model
tersebut dapat dilaksanakan dengan
berhasil. 4) Lingkungan belajar yang
diperlukan, agar tujuan pembelajaran
tersebut dapat tercapai.

Salah satu model pembelajaran
yang berpengaruh terhadap pemahaman
konsep matematika adalah model
pembelajaran CORE (Connecting,
Organizing, Reflecting, Extending). Dalam
Connecting, siswa diajak untuk dapat
menghubungkan pengetahuan baru dengan
pengetahuannya terdahulu. Organizing
membantu siswa untuk dapat
mengorganisasikan pengetahuannya.
Reflecting, siswa dilatih untuk dapat
menjelaskan kembali informasi yang telah
mereka dapatkan. Terakhir yaitu Extending
atau proses memperluas pengetahuan
siswa.

Model CORE merupakan model
pembelajaran yang mempunyai empat
komponen yaitu Connecting (koneksi
informasi lama dan baru), Organizing
(mengorganisasi ide untuk memahami
materi), Reflecting (memikirkan kembali,
menggali dan menjelaskan kembali),
Extending (mengembangkan, memperluas,
dan menemukan). Hal ini juga
dikemukakan oleh Ngalimun
(2012:96).Model pembelajaran ini
dipopulerkan oleh Robert C. Calfee.

Adapun kempat komponen pada
model CORE tersebut lebih jelasnya
sebagai berikut: 1). Connecting. Connect
menurut bahasa berarti menghubungkan,
menyambungkan. Menghubungkan suatu
konsep yang akan dipelajari dengan yang
sudah diketahui oleh peserta didik. Dengan
koneksi yang baik, diharapkan peserta
didik akan mengingat informasi dan
menggunakan pengetahuan untuk
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menghubungkan dan menyusun ide-
idenya.Guru mengaktifkan latar belakang
pengetahuan sebelumnya dengan meminta
siswa untuk secara aktif merefleksikan,
berbagi dengan teman yang lain, dan
menulis dari pengetahuan dan
pengalamannya sebagaimana ini
diterapkan dengan topik yang sedang
dipelajari. 2). Organizing. Organize secara
bahasa berarti mengatur,
mengorganisasi(kan), mengorganisir,
mengadakan. Maksudnya peserta didik
mengorganisasikan informasi informasi
yang telah diperoleh untuk menyusun
suatu ide atau rencana. Kegiatan ini dalam
proses pembelajaran meliputi penyusunan
ide-ide setelah peserta didik menemukan
keterkaitan dalam masalah yang diberikan,
sehingga terciptanya strategi dalam
menyelesaikan masalah. 3). Reflecting.
Reflect secara bahasa berarti
menggambarkan, membayangkan,
mencerminkan, mewakili, memantulkan,
dan memikirkan. Refleksi merupakan
respon terhadap kejadian, aktivitas atau
pengetahuan yang baru diterima. Dalam
pembelajaran, kegiatan ini dilakukan
ketika berada dalam satu kelompok dengan
memaparkan idenya dalam diskusi.
Kegiatan merefleksikan pada proses
pembelajaran ini juga dilaksanakan dengan
perwakilan dari kelompok diskusi untuk
bisa memaparkan hasil diskusinya di
depan kelas, dan yang lain memperhatikan
dengan menyimpulkan materi baru
tersebut,sehingga peserta didik bisa saling
menghargai dan mengoreksi pekerjaan
orang lain. 4). Extending. Extend secara
bahasa berarti memperpanjang,
menyampaikan, mengulurkan,
memberikan dan memperluas. Dalam
proses pembelajaran, peserta didik dapat
memperluas pengetahuannya lewat
berdiskusi, sehingga terdapat pemahaman-
pemahaman baru yang berasal teman
sekolompoknya. Dan ketika peserta didik
menerapkan pengetahuannya untuk
menyelesaikan soal secara individu. Pada
fase ini, diberikan kesempatan bagi peserta
didik untuk mensintesis pengetahuan

mereka, mengorganisasikannya dengan
cara yang baru dan mengubahnya mnjadi
aplikasi yang baru. Oleh karena itu peserta
didik harus bekerja dan bekerja sama
secara efektif dan kooperatif untuk
mencapai kesuksesan.

Adapun alasan mengapa
menggunakan model pembelajaran CORE
(Connecting, Organizing, Reflecting,
Extending) dikarenakan bahwa model
pembelajaran CORE ini memiliki beberapa
kelebihan yaitu siswa lebih aktif dalam
belajar, dalam proses belajar mengajar
dapat melatih siswa mengenai daya ingat
mengenai suatu konsep dan membiasakan
siswa untuk memahami suatu konsep,
selain itu memberikan pengalaman belajar
kepada siswa, karena siswa banyak
berperan aktif dalam pembelajaran
sehingga pembelajaran menjadi bermakna.

Selain penggunaan model
pembelajaran CORE, teori belajar menurut
Jerome S. Brunner juga mendukung
terhadap kemampuan pemahaman konsep
matematika siswa. Dasar pemikiran teori
Bruner memandang bahwa manusia
sebagai pemroses, pemikir dan pencipta
informasi. Bruner menyatakan belajar
merupakan suatu proses aktif yang
memungkinkan manusia untuk
menemukan hal-hal baru di luar informasi
yang diberikan kepada dirinya. Ada tiga
proses kognitif yang terjadi dalam belajar,
yaitu (1) proses perolehan informasi baru,
(2) proses mentransformasikan informasi
yang diterima dan (3) menguji relevansi
dan ketepatan pengetahuan. Belajar
matematika adalah belajar mengenai
konsep-konsep dan struktur-struktur
matematika yang terdapat di dalam materi
yang dipelajari, serta mencari hubungan
antara konsep-konsep dan struktur-struktur
matematika itu. Bruner, melalui teorinya
itu, mengungkapkan bahwa dalam proses
belajar anak sebaiknya diberi kesempatan
memanipulasi benda-benda atau alat
peraga yang dirancang secara khusus dan
dapat diotak-atik oleh siswa dalam
memahami suatu konsep matematika.
METODE PENELITIAN
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Jenis penelitian ini adalah equasi
experimental research, dengan
menentukan satu kelas sampel penelitian
yang diambil secara acak (random)
sebagai kelas eksperimen. Dalam
penelitian ini cara pengambilan data yang
dilakukan yaitu dengan mengenakan
kepada satu kelas eksperimen suatu
kondisi perlakuan (treatment). Lokasi
penelitian ini dilaksanakan di SMP N 24
Medan Jln. Metal Krakatau Ujung.
Penelitian ini dilaksanakan tanggal 18 Mei
sampai 27 Mei 2015 tepatnya pada
semester genap Tahun Ajaran 2014/2015.

Desain penelitian yang digunakan
adalah One-shot case study. Perlakuan
yang diberikan pada kelas eksperimen
adalah penggunaan model  pembelajaran
CORE (Connecting, Organizing,
Reflecting, Extending). Peneliti hanya
mengadakan treatment satu kali yang
diperkirakan sudah mempunyai pengaruh.
Kemudian diadakan post-test dan
mengambil kesimpulan.

Tabel 3.1. Tabel One-shot
case study

Kelompok Pre-
Test

Treatment Post-Test

Eksperimen - X O
Keterangan:
X = Treatment atau perlakuan.
O = Hasil Post-Test sesudah
treatment.

Menurut Sugiyono ( 2010:80)
populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri dari objek/subjek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Populasi dalam peneliti ini adalah seluruh
siswa kelas VII SMP N 24 Medan.
Sedangkan sampel adalah sebagian yang
diambil dari populasi. Menurut Arikunto
(2002:109) mengatakan bahwa ”Sampel
adalah sebagian atau wakil populasi yang
diteleiti. Penentuan sampel dilakukan
dengan cara merandom seluruh kelas VII
SMP N 24 Medan, yang terdiri dari 6 kelas
dimana populasi diasumsikan homogen
atau semua populasi mendapatkan

perlakuan yang sama, tanpa
memperhatikan strata yang ada dan tidak
berdasarkan renking secara keseluruhan.
Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah Cluster Random
Sampling, yaitu pengambilan anggota
sampel dari populasi yang dilakukan
dengan merandom kelas. Variabel dalam
penelitian ini terdiri dari 2 jenis yaitu
variabel bebas dan variabel terikat. Yang
menjadi variabel bebasnya adalah model
pembelajaran CORE dan variabel
terikatnya adalah kemampuan pemahaman
konsep pada materi ajar aritmatika sosial.

Teknik pengumpulan data terdiri
dari obertvasi dan tes. Observasi dilakukan
untuk mengamati seluruh kegiatan yang
terjadi selama proses pembelajaran
berlangsung. Hal yang akan diamati pada
kegiatan observasi adalah hal-hal yang
sesuai dengan model pembelajaran CORE
(Connecting, Organizing, Reflecting,
Extending). Metode pemberian tes
digunakan untuk memperoleh data
kemampuan pemahaman konsep yang
diajar dengan menggunakan model
pembelajaran CORE (Connecting,
Organizing, Reflecting, Extending). Tes
berisikan serentetan pertanyaan atau
latihan serta alat lain yang digunakan
untuk mengukur keterampilan,
pengetahuan intelegensi, kemampuan atau
bakat yang dimiliki oleh individu atau
kelompok. Soal tes terdiri dari banyak
butir tes (item) yang masing-masing
mengukur satu jenis variabel. Tes yang
digunakan adalah tes berbentuk essay.
Karena tes berbentuk essay dapat
mengukur kemampuan pemahaman
konsep yang diketahui oleh siswa terhadap
materi yang dipelajari.

Sebelum instrumen digunakan
maka terlebih dahulu harus memenuhi uji
persyaratan tes, yaitu valid dan reliabel.
Selain itu soal juga memenuhi kriteria
tingkat kesulitan soal dan daya pembeda
soal. Uji persyaratan tersebut meliputi: Uji
Validitas. Tes yang digunakan dalam
penelitian perlu dilakukan uji validitas
agar ketetapan penilaian terhadap konsep
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yang dinilai sesuai. Valid berarti instrumen
tersebut dapat digunakan untuk mengukur
apa yang hendak diukur. Instrument yang
mempunyai validitas internal atau rasional
bila kriteria yang ada dalam instrument
secara rasional (teoritis) telah
mencerminkan apa yang hendak diukur.
Validitas internal yang berupa test harus
memenuhi validitas konstruk dan validitas
isi. Validitas konstruk adalah uji validitas
dengan meminta pendapat para ahli
tentang instrument yang telah disusun,
mungkin para ahli akan memberi
keputusan: instrumen dapat digunakan
tanpa perbaikan, ada perbaikan, dan
mungkin dirombak total. Validitas isi
dilakukan dengan cara menyusun test
bersumber dari materi dan tujuan
pembelajaran. Secara teknis pengujian
validitas konstruksi dan validitas isi dapat
dibantu dengan menggunakan kisi-kisi
instrument, dengan kisi-kisi instrument
pengujian validitas dapat dilakukan dengan
mudah dan sistematis.

Validitas adalah suatu ukuran yang
menunjukkan tingkat kevalidan atau
kesahihan suatu instrument. Test yang
digunakan dalam penelitian perlu
dilakukan uji validitas. Pada penelitian ini
digunakan validitas isi (content validity)
berarti test disusun dengan materi dan
tujuan pembelajaran. Pengujian validitas
ini menggunakan Korelasi Product
Moment, apabila validitas rhitung > rtabel

maka butir tersebut dapat dikatakan valid.
Rumus r Product Moment :

(Arikunto, 2009:72)
Keterangan:

rxy = Koefisien korelasi antara variabel X
dan Y yang dikorelasikan
N     = Banyaknya testi (subjek)
∑ X = Jumlah nilai setiap butir soal
∑ Y = Jumlah nilai total
Kriteria pengujian : taraf signifikan

dengan N = 30,
jika

maka soal dikatakan valid.

Uji Reliabilitas. Reliabilitas adalah
keajegan atau ketetapan. Suatu tes dapat
dikatakan mempunyai taraf kepercayaan
tinggi jika test tersebut dapat memberikan
hasil yang tetap. Untuk menentukan
apakah test hasil belajar bentuk uraian
memiliki reliabilitas yang tinggi, maka
peneliti menggunakan rumus Alpha. Untuk
perhitungan reliabilitas tes dengan
menggunakan rumus Alpha sebagai
berikut:

Dengan keterangan:
= Reliabilitas yang dicari
= Banyaknya butir soal

= Jumlah varians skor tiap-tiap
butir soal

= Varians Total
Sebelum menghitung reliabilitas tes,
terlebih dahulu dicari varians setiap soal
dan varians total. Dengan menggunakan
rumus Alpha varians sebagai berikut:

Kriteria pengujian : taraf signifikan
dengan dk = N-2, jika

maka soal dinyatakan

reliabel.
Tingkat Kesukaran Soal. Soal yang

baik adalah soal yang tidak terlalu mudah
atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu
mudah tidak merangsang siswa untuk
mempertinggi usaha untuk
memecahkannya dan soal yang terlalu
sukar akan menyebabkan siswa menjadi
putus asa dan tidak mempunyai semangat
untuk mencoba lagi karena di luar
jangkauannya. Bilangan yang
menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu
soal disebut indeks kesukaran. Besarnya
indeks kesukaran antara 0,00 sampai
dengan 1,0. Indeks kesukaran ini
menunjukkan taraf kesukaran soal.

Untuk mengetahui indeks
kesukaran soal dihitung dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:
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Dengan Keterangan:
= Indeks kesukaran soal
= Jumlah skor individu

kelompok atas
= Jumlah skor individu

kelompok bawah
= 27% x banyak subjek x 2
= Skor tertinggi

Kriteria Indeks Kesukaran.
Menurut ketentuan yang sering diikuti,
indeks kesukaran sering diklasifikasikan
sebagai berikut:
a. Soal dengan TK  0,00 sampai 0,30

adalah sukar
b. Soal dengan TK 0,31 sampai 0,70

adalah sedang
c. Soal dengan TK 0,71 sampai 1,00

adalah mudah
Daya Pembeda. Untuk mencari

daya pembeda atas instrumen yang disusun
pada variabel kemampuan pemahaman
konsep matematika siswa dengan rumus
sebagai berikut:

Dengan Keterangan:
DB = Daya Pembeda
M1 = Rata-rata kelompok atas
M2 = Rata-rata kelompok bawah

 2
1X = Jumlah kuadrat kelompok atas

 2
2X = Jumlah kuadrat kelompok bawah

N1 = 27% x N
Daya beda dikatakan signifikan jika
DBHitung> DBTabel pada tabel distribusi t
untuk dk = N – 2 pada taraf nyata 5%.

Teknik analisis data dimulai dari
menghitung rata-rata skor masing-masing
kelompok sampel dapat digunakan rumus :

Dengan keterangan:
: Mean
: Skor

: Jumlah sampel

Untuk menghitung standar deviasi
atau simpangan baku dapat digunakan
rumus :

  
 1

22
2




  

nn

xxn
S ii ( Sudjana,

2001:94)
Dimana :
S2 = simpangan baku atau standar

deviasi
S = Varians
n = banyak data
xi = skor

Uji normalitas ialah mengadakan
pengujian apakah sampel berasal dari
populasi yang berdistribusi normal.
Pengujian dilakukan dengan uji normalitas
dari data yang menggunakan rumus
Liliefors. Jika data berdistribusi normal
maka dilakukan teknik analisis regresi
linier sederhana, namun jika data
berdistribusi normal maka dilakukan
teknik pengujian data dengan korelasi
pangkat.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengamatan kelas pada
sampel dengan menggunakan model
pembelajaran CORE terhadap kemampuan
pemahaman konsep matematis siswa
diperoleh nilai terendah 63 dan nilai
tertinggi 92. Nilai rata-rata 76,89 dengan
simpangan baku 10,56. Setelah data hasil
observasi dan data Post-Test diperoleh
maka dilakukan analisis data untuk
mengetahui perbedaan kedua kelompok
tersebut. Untuk mengetahui apakah
perbedaan hasil data observasi dan data
Post-Test signifikan atau tidak dengan
menggunakan analisis statistik. Adapun
langkah-langkah yang dilakukan antara
lain:

Untuk menentukan data normal
atau tidak normal digunakan dengan uji
statistik dengan aturan Liliefors. Formulasi
Hipotesisnya adalah:
H0 : data berdistribusi normal
H1 : data tidak berdistribusi normal
Dengan Kriteria Pengujian:
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Terima Ho apabila Ltabel > Lhitung, Tolak
Ho apabila Ltabel ≤  Lhitung

Dari hasil perhitungan dengan
menggunakan aturan Liliefors untuk
lembar observai diperoleh harga Lhitung

0,1409, dengan menggunakan tabel Uji
Liliefors untuk n = 35 dan taraf signifikan
0.05 maka harga Ltabel sebesar 0,1498 (
lampiran 31). Selanjutnya harga Lhitung

dibandingkan dengan harga Ltabel, dan hasil
perbandingannya Ltabel > Lhitung dengan
demikian disimpulkan Ho diterima. Hal ini
menunjukan bahwa data hasil observasi
berdistribusi normal. Dari hasil
perhitungan dengan menggunakan aturan
Liliefors untuk data post-test diperoleh
harga Lhitung 0,135, dengan menggunakan
tabel Uji Liliefors untuk n = 35 dan taraf
signifikan 0.05 maka harga Ltabel sebesar
0,1498 (lampiran 31). Selanjutnya harga
Lhitung dibandingkan dengan harga Ltabel,
dan hasil perbandingannya Ltabel > Lhitung

dengan demikian disimpulkan Ho
diterima. Hal ini menunjukan bahwa data
Post-Test berdistribusi normal.

Regresi sederhana bertujuan
untuk mengetahui apakah kedua variabel
mempunyai hubungan yang linier dengan
persamaan Ŷ= a + bx. Dari hasil
perhitungan diperoleh a sebesar 18,68 dan
b sebesar 0,73 sehingga didapat persamaan
regresi: Ŷ= 18,68 + 0,73x. Dari
perhitungan diperoleh b bernilai positif
sebesar 0,73 maka dapat disimpulkan
kedua variabel tersebut mempunyai
hubungan linear yang positif. Untuk
menguji kelinearan dan Hipotesis Regresi,
dilakukan dengan uji regresi sederhana X
dan Y. Dari perhitungan analisis varians
disusun tabel ANAVA diperoleh FHitung

sebesar selanjutnya dibandingkan
dengan FTabel. Nilai FTabel nya adalah 2,39.
Dengan demikian FHitung < FTabel atau
0,038 < 2,39 maka Ho diterima dan Ha
ditolak sehingga model regresi linier.

Berdasarkan tabel ANAVA pada
lampiran 24 diperoleh Fhitung = 16,72
selanjutnya dikonsultasikan pada Ftabel.
Nilai Ftabel nya yaitu 4,14. Jika α = 5%,
maka Df pembilang 1 dan Df penyebut 33,

dari daftar distribusi F didapat F0.95(1.33) =
4,14. Dengan demikian karena Fhitung >
Ftabel atau 15,907 > 4,14 maka Ho ditolak
dan Ha diterima. sehingga model regresi
berarti. Jadi dapat disimpulkan bahwa
model regresi linier dan berarti sehingga
diartikan bahwa terdapat pengaruh model
pembelajaran CORE terhadap pemahaman
konsep siswa. Berdasarkan hasil
perhitungan koefisien korelasi (Lampiran
25) dengan menggunakan rumus Product
Momen diperoleh koefisien korelasi
sebesar . Maka dapat disimpulkan
berdasarkan tingkat keeratan hubungan
dari Guilford Emperical Rulesi bahwa
variabel X (model pembelajaran CORE)
dan variabel Y (kemampuan pemahaman
konsep matematis siswa) memiliki
hubungan yang kuat. Berdasarkan hasil
perhitungan koefisien determinasi (r2) =

% . Yang berarti bahwa %
variabel Y (kemampuan pemahaman
konsep matematis siswa) dapat
diterangkan dengan variabel X (model
pembelajaran CORE) sedangkan sisanya
44,9 % dipengaruhi oleh variabel yang
tidak diteliti atau variabilitas yang inheren.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Yang menjadi kesimpulan dalam
penelitian ini yaitu ada pengaruh model
pembelajaran CORE yang didukung teori
belajar Bruner terhadap kemampuan
pemahaman konsep matematis siswa pada
materi ajar aritmatika sosial dikelas VII
SMP N 24 Medan.
Saran

Saran yang dapat penulis
sampaikan berdasarkan penelitian ini
adalah:
1. Guru dapat mempertimbangkan

menggunakan model pembelajaran
CORE yang didukung teori belajar
Jerome Bruner dalam proses
pembelajaran .

2. Guru sebaiknya memberikan lebih
banyak lagi soal kemampuan
pemahaman konsep agar dapat
merangsang siswa untuk memahami
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konsep dari materi yang diajarkan dan
mampu menghubungkan konsep
tersebut dengan materi yang lain.

3. Karena beberapa keterbatasan dalam
melaksanakan penelitian ini, maka
disarankan ada penelitian lanjut yang
meneliti tentang model pembelajaran
CORE terhadap kemampuan
pemahaman konsep matematis siswa.
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