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Abstrak–Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh model pembelajaran 

Connecting, Organizing, Reflecting, Extending (CORE) terhadap kemampuan koneksi 

matematis siswa SMP kelas VIII. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

eksperimen semu, dimana seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Banjarmasin sebagai 
populasinya. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sehingga 

diambil kelas VIII D sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII C sebagai kelas kontrol. 

Adapun untuk pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan tes. Teknik analisis 

data menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan koneksi matematis 

siswa SMP kelas VIII yang dibelajarkan dengan model pembelajaran CORE berada pada 

kriteria cukup, sedangkan kemampuan koneksi matematis siswa SMP kelas VIII yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran langsung berada pada kriteria kurang. Model 

pembelajaran CORE berpengaruh signifikan terhadap kemampuan koneksi matematis siswa 
SMP kelasVIII. 

 
Kata kunci: model pembelajaran CORE, koneksi matematis 

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu hal yang memiliki peranan penting dalam kehidupan. 

Pelaksanaan pendidikan mempunyai komponen-komponen perencanaan, penerapan dan penilaian untuk 

merepresentasikan suatu proses yang terus berputar (cylical) dan berkelanjutan (continual) dimana guru 

berusaha meningkatkan kualitas mengajar mereka, yakni mendorong sebanyak mungkin pembelajaran 

siswa [5]. Proses belajar siswa disekolah dengan komponen-komponen tersebut menentukan keberhasilan 

dari tujuan pendidikan. 

Di dalam dunia pendidikan disekolah, kurikulum dan proses pembelajaran merupakan hal 

penting yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan, kurikulum dan proses pembelajaran merupakan tiga 

konsep yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya[12]. 

Pembelajaran merupakan sebuah proses yang disadari yang cenderung bersifat permanen dan mengubah 

perilaku [11]. Pada proses tersebut terjadi pengingatan informasi yang kemudian disimpan dalam memori 

dan organisasi kognitif. Selanjutnya keterampilan tersebut diwujudkan secara praktis pada keaktifan 

siswa dalam merespon dan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada siswa ataupun 

lingkungannya 

Selain terdapat proses pembelajaran, terdapat pula proses belajar. Belajar merupakan kegiatan 

yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. [7] mengemukakan 

bahwa belajar terjadi karena interaksi seseorang dengan lingkungannya yang akan menghasilkan suatu 

perubahan tingkah laku pada berbagai aspek, diantaranya pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

Perubahan-perubahan yang terjadi disadari oleh individu yang belajar dan akan digunakan pada 

kehidupan. Menurut Cockroft [1] mengatakan bahwa matematika merupakan salah satu mata pelajaran 

yang selalu digunakan dalam kehidupan. 
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Matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang dibelajarkan di sekolah mulai 

dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Salah satu tujuan pembelajaran matematika 

berdasarkan [2] yaitu siswa diharapkan memiliki kemampuan dalam memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah. Berdasarkan hal tersebut, siswa diharapkan bisa 

mengkaitkan dan menghubungkan konsep matematika dengan konsep sebelumnya, memahami konsep 

matematika itu sendiri. 

Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan peneliti dengan salah satu guru mata pelajaran 

matematika SMP Negeri 30 Banjarmasin. Selama proses belajar mengajar berlangsung masih banyak 

siswa yang kesulitan menggali dan menggunakan konsep untuk menghubungkan ide-ide antar 

matematika, memahami keterkaitan matemtatika dengan topik lain dan mengaplikasikan matematika 

kedalam konten permasalahan sehari-hari. Hal tersebut juga dapat dilihat pada nilai Ulangan Tengah 

Semester siswa Kelas VIII yang dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) kurang dari 50% 

dengan standar nilai KKM sekolah tersebut 70. 

Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap salah satu guru mata 

pelajaran matematika SMP Negeri 30 Banjarmasin, ketika guru mengajar dikelas, dimana dari 

pengamatan diperoleh bahwa guru menerapkan pembelajaran langsung ketika mengajar dan terlihat 

bahwa guru masih menjadi pusat dalam kegiatan pembelajaran. Namun, guru juga berusaha untuk 

meminimalkan perannya sebagai pusat perhatian dalam pembelajaran dengan cara tanya jawab dan 

meminta siswa untuk menjelaskan hasil jawabannya di depan kelas. Menggunakan alat dan media 

sebagai proses penunjang belajar mengajar. Hal ini dilakukan guru agar siswa dapat berpartisipasi aktif 

sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

Dengan mengacu pada lima standar kemampuan dasar matematika menurut NCTM [10] pada 

penelitian ini digunakan salah satu standar kemampuan dasar matematika yaitu kemampuan koneksi 

(connections). Dengan kemampuan koneksi, siswa dituntut untuk lebih memahami konsep matematika 

serta bisa mengubungkan konsep-konsep yang ada dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan NCTM 

kemampuan koneksi matematis adalah mengetahui, menggunakan, dan membuat hubungan antara dan di 

antara ide-ide matematika dan dalam konteks di luar matematika untuk membangun pemahaman 

matematika. 

Salah satu model pembelajaran yang bisa dijadikan solusi pada proses belajar tersebut adalah 

metode Connecting, Organizing, Refleting, Extending (CORE). Model Pembelajaran CORE adalah 

model pembelajaran yang mengharapkan siswa dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dengan 

cara menghubungkan (Connecting) dan mengorganisasikan (Organizing) pengetahuan baru dengan 

pengetahuan lama kemudian memikirkan kembali konsep  yang sedang dipelajari (Reflecting) serta 

diharapkan siswa dapat memperluas pengetahuan mereka selama proses belajar mengajar berlangsung 

(Extending) [3] 

Adapun penelitian yang telah dilaksanakan oleh I Dewa (2015) menunjukkan bahwa 

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa lebih baik  dengan menggunakan model CORE 

dari pada menggunakan pembelajaran konvensional. Selain kemampuan komunikasi matematis terdapat 

fakta-fakta empiris bahwa siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran CORE aktif dalam 

belajar, melatih daya ingat siswa tentang suatu konsep/informasi, dan mampu mengkomunikasikan 

masalah matematika yang diberikan. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, peneliti merasa tertarik untukmengadakan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran Connecting, Organizing, Reflecting, Extending 

(CORE) Terhadap Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Kelas VIII SMP Negeri 30 Banjarmasin 

Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, didapatkan tujuan 

penelitian yaitu mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis siswa dengan model pembelajaran 

Connecting, Organizing, Reflecting, Extending (CORE) dikelas VIII SMP Negeri 30 Banjarmasin Tahun 

Pelajaran 2017/2018, mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis siswa dengan model pembelajaran 

langsung dikelas VIII SMP Negeri 30 Banjarmasin Tahun Pelajaran 2017/2018 dan menganalisis 

pengaruh model pembelajaran Connecting, Organizing, Reflecting, Extending (CORE) terhadap 

kemampuan koneksi matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Banjarmasin Tahun Pelajaran 

2017/2018. 
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II. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah quasi eksperimen (eksperimen semu). 

Quasi eksperimen terdiri atas dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Penelitian ini menggunakan desain Nonequivalent Grup Posstest Only Design. Design ini, hanya 

melakukan posttest dan tidak melakukan pretest terhadap kedua kelas. Hasil posttest dari kedua kelas 

dibandingkan untuk melihat pengaruh dari perlakuan yang diberikan. 

Populasi pada penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII SMP Negeri 30 Banjarmasin tahun 

pelajaran 2017-2018 yang berjumlah 207 siswa, yang terdiri dari 6 kelas. Pada penelitian ini, teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sample yaitu penentuan sampel dengan tujuan 

tertentu [6]. Tujuan dari penelitian ini adalah pengambilan sampel berdasarkan kelas dengan guru 

pengajar matematika yang sama dan tidak mempunyai perbedaan yang signifikan terhadap nilai rata-rata 

UTS. Sebelum menentukan sampel dari kelas tersebut, terlebih dahulu dilakukan menentukan pasangan 

kelas yang mempunyai perbedaan nilai rata-rata UTS paling kecil. Kemudian akan dilakukan uji beda 

pada pasangan kelas yang mempunyai perbedaan nilai rata-rata UTS paling kecil. Berdasarkan uji beda 

diperoleh bahwa pasangan kelas tersebut tidak mempunyai perbedaan nilai rata-rata UTS yang signifikan. 

Berdasarkan hasil tersebut, kelas yang digunakan ketika penelitian adalah kelas VIII C dan VIII D. Kelas 

VIII D sebagai kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran CORE dan kelas VIII C 

sebagai kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran langsung. 

Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan tes/ Dokumentasi 

dilakukan untuk mengetahui informasi mengenai kemampuan awal siswa kelas VIII SMP Negeri 30 

Banjarmasin dari nilai UTS pada semester genap tahun 2017-2018 yang digunakan sebagai salah satu 

pertimbangan peneliti dalam mengambil dua kelas sebagai sampel dalam penelitian ini, kemudian 

informasi berupa data identitas atau profil sekolah juga digunakan sebagai tambahan informasi guna 

menunjang untuk keperluan dalam penelitian ini. Tes prestasi atau achievement test adalah tes yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu. Tes prestasi diberikan 

sesudah seseorang yang dimaksud mempelajari hal-hal sesuai dengan yang diteskan [12]. Dalam tes ini 

didapat data nilai kemampuan koneksi matematis siswa sesuai dengan indikator. Bentuk tes yang 

digunakan berupa tes uraian (essay) dengan materi bangun ruang sisi datar. 

Adapun pedoman penilaian didasarkan pedoman penskoran rubrik untuk kemampuan koneksi 

matematis yang dimodifikasi dari sumarmo [8] sebagai berikut: 

 

Tabel 1 Pedoman Penskoran Rubrik Tes Kemampuan Koneksi Matematis Siswa 

Reaksi terhadap soal atau masalah Skor 

Tidak menuliskan jawaban 0 

Jawaban hampir tidak mirip atau sesuai dengan pernyataan, 

persoalan, atau dengan masalah 
1 

Jawaban ada beberapa yang mirip/sesuai dengan pernyataan, 

persoalan atau dengan masalah tetapi koneksinya tidak jelas 2 

Jawaban ada beberapa yang mirip/sesuai dengan pernyataan, 

persoalan atau dengan masalah dan koneksinya jelas tapi kurang 

lengkap 

3 

Jawaban mirip/sesuai dengan pernyataan, persoalan atau dengan 

masalah tetapi kurang lengkap 
4 

 Jawaban mirip/sesuai dengan pernyataan, persoalan atau dengan 

masalah secara lengkap 
5 

Adaptasi (Sumarmo,2017) 

 

Penelitian ini menggunakan seperangkat instrumen sebagai alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data berupa soal kemampuan koneksi matematis untuk diberikan kepada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Instrumen penelitian ini terdiri dari empat butir soal berbentuk uraian. 

Adapun cara perhitungan skor akhir adalah dengan membandingkan skor yang diperoleh dengan nilai 

maksimum kemudian dikalikan 100 atau dengan rumus [9]. 

 

𝑁 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 

Keterangan: 

𝑁 = nilai akhir. 
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Setelah mendapatkan skor hasil tes kemampuan koneksi matematika siswa per indikator, 

dilakukan persentasi hasil skor, dengan pemberian kategori skor untuk mengetahui peningkatan kategori 

per indikator kemampuan koneksi matematika siswa. Kualifikasi hasil persentase skor analisis diadaptasi 

menurut Suherman [8] terdapat pada Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2 Kualitas Pemcapaian Kemampuan Koneksi Matematis 

Persentasi Pencarapian (%) Interpretasi 

0-40 Sangat Kurang 

40-54 Kurang 

55-69 Cukup 

70-84 Baik 

85-100 Sangat Baik 

Hasil tes digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat koneksi matematis yang dimiliki 

siswa. Pada penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistika deskriptif dan statistika 

inferensial. Statistika deskriptif terdiri dari persentase dan rata-rata kemampuan koneksi matematis tiap 

indikator. Sedangkan statistika inferensial yang digunakan terdiri dari uji pendahuluan dan uji beda. Nilai 

ulangan tengah semester (UTS) dan nilai kemampuan koneksi matematis merupakan data yang dianalisis. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rangkuman hasil evaluasi kemampuan koneksi matematis siswa  untuk tiap indikator koneksi 

matematis di kelas eksperimen dan kelas kontrol ditunjukkan pada Tabel 3 berikut. 

 

Tabel 3 Rata-rata Pencapaian Tiap Indikator Pemahaman Konsep Siswa pada 

 Mata Pelajaran Matematika di Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

No Indikator Koneksi Matematis 

Persentase 

Pencapaian Kelas 

Eksperimen (%) 

Persentase 

Pencapaian Kelas 

Kontrol (%) 

1 
Mengenali hubungan antar ide-ide 

dalam matematika 
82,94 

82,90 

 

2 

Memahami keterkaitan ide-ide 

matematika dan membentuk ide-ide 

matematika baru yang lain sehingga 

menghasilkan suatu keterkaitan yang 

menyeluruh 

71,50 50,30 

3 

Menggunakan matematika kedalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

41,80 8,20 

Rata-rata 65,40 47,20 

 
Berdasarkan Tabel 3, hasil analisis kemampuan koneksi matematis siswa di kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dapat diketahui bahwa rata-rata pencapaian tiap indikator kemampuan koneksi 

matematis siswa kelas eksperimen lebih tinggi, yaitu 65,40% dan termasuk ke dalam kriteria cukup 

sedangkan kelas kontrol 47,20% dan termasuk ke dalam kriteria kurang. Adapun untuk selisih rata-rata 

pencapaian indikator kemampuan pemahaman konsep siswa kedua kelas yaitu 18,20%. Kemudian dapat 

dilihat juga, bahwa setiap indikator kemampuan koneksi matematis siswa dikelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol. 

Kemampuan koneksi matematis siswa di kelas yang menerapkan model pembelajaran CORE, 

terdapat dua indikator yang termasuk ke dalam kriteria baik yaitu pada indikator pertama dan kedua. 

Adapun indikator pertama yaitu mengenali hubungan antar ide-ide dalam matematika, sedangkan 

indikator kedua yaitu memahami keterkaitan ide-ide matematika dan membentuk ide-ide matematika 

baru yang lain sehingga menghasilkan suatu keterkaitan yang menyeluruh. Walaupun kedua indikator ini 

termasuk ke dalam kriteria yang sama, tetap saja hanya ada satu indikator yang mempunyai nilai rata-rata 

pencapaian kemampuan koneksi matematis paling tinggi yaitu sebesar 82,94% yang dicapai indikator 

pertama. Pada indikator pertama menunjukkan hasil yang sangat dominan dan ini menunjukkan bahwa 

indikator tersebut terasah di kelas eksperimen. Hal ini terlihat banyaknya siswa mampu menerapkan 
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konsep matematika dengan jelas, pada materi bangun ruang isi datar yaitu balok, untuk mendapatkan 

unsur yang ditanyakan. 

Indikator selanjutnya yang termasuk kriteria baik adalah indikator kedua. Indikator ini dilihat 

berdasarkan soal nomer dua dan tiga.  Hal yang pertama dan perlu dianalisis dari jawaban siswa adalah 

apa saja yang diketahui dari soal, apa yang ditanyakan, dan prosedur atau cara apa yang tepat untuk 

menyelesaikannya. Kebanyakan siswa sudah mampu memahami hubungan atar topik matematika. Selain 

itu beberapa siswa juga sudah dapat menghubungan matematika dengan konsep lain seperti menerapkan 

rumus phytagoras dan debit. Namun ada juga siswa yang masih belum lengkap menuliskan alasannya 

untuk menemukan jawaban dari permasalahan soal tersebut 

Indikator yang ketiga termasuk kedalam kriteria kurang  yaitu menggunakan matematika 

kedalam kehidupan sehari-hari.  Indikator ketiga ini tergolong sulit karena selain harus menemukan 

model matematika dalam permasalah  tersebut, siswa juga harus menemukan hubungan-hubungan yang 

ada pada soal dengan unsur yang belum diketahui. Pada indikator ini banyak siswa yang belum 

menemukan konsep awal dari soal tersebut, sehingga siswa tidak dapat menuliskan atau menyusun model 

matematika dari permasalahan sehari-hari dalam materi bangun ruang sisi datar. Namun, ada juga 

beberapa siswa yang sudah dapat menemukan hubungan konsep matematika dan dapat menyusun model 

matematika tersebut tetapi masih belum lengkap 

Berdasarkan analisis kemampuan koneksi matematis siswa di kelas yang menerapkan model 

pembelajaran langsung. Diketahui bahwa dari tiga indikator kemampuan koneksi matematis, indikator 

pertama yaitu mengenali hubungan antar ide-ide dalam matematika termasuk kriteria baik. Indikator 

kedua yaitu memahami keterkaitan ide-ide matematika dan membentuk ide-ide matematika baru yang 

lain sehingga menghasilkan suatu keterkaitan yang menyeluruh termasuk dalam kriteria kurang. 

Sedangkan indikator ketiga termasuk dalam kriteria sangat kurang yaitu menggunakan matematika 

kedalam kehidupan sehari-hari. Pada indikator pertama, dapat dilihat beberapa siswa mampu menuliskan 

jawaban dengan lengkap dan ada juga siswa yang mampu menuliskan koneksi pada jawaban,  namun 

masih kurang teliti saat menghitung hasil akhir 

Sedangkan untuk indikator kedua yang terdapat pada soal nomer dua dan tiga yaitu memahami 

keterkaitan ide-ide matematika dan membentuk ide-ide matematika baru yang lain sehingga 

menghasilkan suatu keterkaitan yang menyeluruh termasuk dalam kriteria kurang. Hal ini disebabkan 

beberapa siswa hanya mampu mengidentifikasi unsur yang ditanyakan namun masih belum mengetahui 

koneksi yang harus dibentuk. Ada juga siswa yang sudah mampu mengidentifikasi unsur yang ditanyakan 

dan menuliskan koneksi namun kurang tepat. Indikator yang ketiga yaitu menggunakan matematika 

kedalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam kriteria sangat kurang dengan persentasi rata-rata 8,20%. 

Pada indikator ini banyak siswa yang belum memahami permasalahan pada soal, sehingga tidak dapat 

menuliskan jawaban. Namun ada pula siswa yang mampu mengidentifikasi unsur yang diketahui dan 

ditanyakan, namun masih kurang lengkap menuliskan koneksi pada jawaban 

Berdasarkan hasil analisis kemampuan koneksi matematis di kelas yang menerapkan model 

pembelajaran CORE dan kelas yang menerapkan model pembelajaran langsung, diperoleh nilai ratarata 

pencapaian kemampuan koneksi matematis siswa dimana di kelas yang menerapkan model pembelajaran 

CORE sebesar 65,40%  yang termasuk ke dalam katagori cukup dan di kelas yang menerapkan model 

pembelajaran langsung sebesar 47,20%  yang termasuk ke dalam kriteria kurang. Hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan koneksi matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran CORE lebih tinggi 

terhadap kemampuan koneksi matematis siswa dibandingkan di kelas yang menerapkan model 

pembelajaran langsung. 

Hal diatas juga didukung berdasarkan hasil analisis statistika menggunakan uji beda yaitu uji t 

yang sebelumnya telah diuji dengan uji pendahuluan diperoleh bahwa nilai pemahaman konsep siswa 

berdistribusi normal tetapi variansinya tidak homogen dengan taraf signifikansi α = 5%, walaupun 

demikian tetap bisa menggunakan uji t sebagaimana yang diuangkapkan oleh Kadir (2015) dan 

menunjukkan nilai signifikansi 0,00 < 0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan 

antara rata-rata nilai evaluasi kemampuan koneksi matematis siswa  dengan menerapkan model 

pembelajaran CORE dibandingkan rata-rata nilai evaluasi kemampuan koneksi matematis siswa  dengan 

menerapkan model pembelajaran langsung. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1. Kemampuan koneksi matematis siswa dengan menerapkan model pembelajaran CORE termasuk ke 

dalam kriteria cukup. 
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2. Kemampuan koneksi matematis siswa dengan menerapkan model pembelajaran langsung termasuk 

ke dalam kriteria kurang. 

3. Model pembelajaran CORE lebih berpengaruh terhadap kemampuan koneksi matematis siswa. 

Dimana nilai rata-rata kemampuan keneksi matematis siswa dikelas eksperimen lebih tinggi dari 

nilai rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa kelas kontrol. 

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut. 

1. Model pembelajaran CORE dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas karena dapat 

mengembangkan kemampuan koneksi matematis siswa. 

2. Pembelajaran matematika dengan model pembelajaran CORE juga dapat membuat siswa lebih aktif 

dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat menjadi faktor pendorong yang penting untuk 

mengembangkan kemampuan koneksi matematis siswa karena siswa ikut berpartisipasi secara aktif 

untuk memperoleh pengetahuan yang dipelajari. 

3. Bagi guru matematika yang ingin menerapkan model pembelajaran CORE pada mata pelajaran 

matematika diharapkan memperhatikan kesiapan siswa untuk belajar termasuk diantaranya siswa 

perlu memiliki pemahaman konsep yang baik terhadap konsep sebelumnya karena ini akan menjadi 

modal siswa untuk menemukan konsep baru, kemudian untuk menyiapkan lembar kerja kelompok 

untuk menemukan konsep baru dan kesesuaikan materi pembelajaran yang ingin dipelajari juga 

diperhatikan karena mungkin ada materi pembelajaran yang sulit jika diterapkan dengan model 

pembelajaran CORE. 

4. Sebelum melakukan evaluasi akhir sebaiknya juga memeriksa lagi kemampuan siswa dengan 

melakukan refleksi dengan memberikan tugas. Dengan ini diharapkan, mampu mengetahui apakah 

semua siswa dapat menerapkan materi yang sebelumnya, untuk menghubungkan (koneksi)  materi 

yang dipelajari sebagai jawaban dari permasalahan yang ditanyakan masih ada yang belum 

memahami apa yang telah dipelajari. 

5. Bagi siswa diharapkan dalam kegiatan diskusi kelompok lebih aktif lagi agar mampu memiliki 

kemampuan koneksi matematis yang baik. 

6. Dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut khususnya penelitian yang berhubungan 

dengan hasil penelitian ini dengan mengingat berbagai keterbatasan yang ada dalam penelitian ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

[1] Abdurrahman, M. 2012. Anak Kesulitan Belajar: Teori, Diagnosis, dan Remediasinya. Rineka Cipta, Jakarta. 

[2] BSNP. 2006. Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Permendiknas RI No. 22 Tahun 

2006. Jakarta 

[3] Budiyanto, M. A. 2016. Sintaks 45 Model Pembelajaran dalam Student Centered Learning (SCL). Universitas 

Muhammadiyah Malang, Malang. 

[4] Dewa, I.G. 2015 .Pengaruh Model Pembelajaran CORE Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

SMA Kelas X. Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Undiksha Vol 3, No 1. Diakses melalui 
https://ejournal.undiksha.ac,id pada tanggal20 April 2018. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ULM. 

2016. Pedoman Penulisan Ilmiah. FKIP ULM, Banjarmasin. 

[5] Fawaid, A. 2009. Methods fot Teaching Metode-Metode Pengajaran Meningkatkan belajar siswa TK-SMA. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

[6] Jakni. 2016. Metodologi Penelitian Eksperimen Bidang Pendidikan. Alfabeta, Bandung. 

[7] Jihad, A., & Haris, A. 2013. Evaluasi Pembelajaran. Multi Pressindo, Yogyakarta. 

[8] Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum SMP 

[9] Ramadhani, Sendi. 2015. Pembelajaran Matematika dengan pendekatan Problem Solving untuk Meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah dan koneksi matematis.  Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia. 

[10] Sudijono, A. 2015. Pengantar Statistika Pendidikan. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 

[11] Thobroni, M. 2015. Belajar & Pembelajaran. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta. 

[12] Warso, A.W.D.D. 2014. Proses Pembelajaran Penilaiannya Di SD/ MI/ SMP/ MTs/ SMA/ MA/ SMK Sesuai 

Kurikulum 2013. Graha Cendekia, Yogyakarta. 

[13] Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta, Jakarta 

 

https://ejournal.undiksha.ac,id/

