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ABSTRAK 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan (action research) sebanyak 
tiga putaran. Setiap putaran terdiri dari empat tahap yaitu: rancangan, kegiatan 

dan pengamatan, refleksi, dan refisi. Sasaran penelitian ini adalah siswa  Kelas 
XII .  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap pengaruh 

pembelajaran model permainan terhadap hasil belajar matematika serta ingin 
mengetahui seberapa jauh pemahaman dan penguasaan mata pelajaran 

matematika setelah diterapkannya Pembelajaran model permainan.   
Dari hasil analis didapatkan bahwa prestasi belajar siswa mengalami 

peningkatan dari siklus I sampai siklus III yaitu, siklus I (56%), siklus II (80%), 

siklus III (90%). Simpulan dari penelitian ini adalah metode CORE  dapat 
berpengaruh positif terhadap motivasi belajar Siswa 30, serta model 

pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif matematika. 
 
Kata Kunci : CORE, Pembelajaran, Matematika 

 

PENDAHULUAN 

Pada zaman dahulu matematika didefinisikan sebagai  ilmu pengetahuan 
yang mempelajari tentang bilangan dan bangun (datar dan ruang), isinya lebih 
menekankan pada materi matematikanya, namun kecenderungan pada saat ini 

matematika lebih dikaitkan dengan kemampuan berpikir. De Lange (Shaddiq, 
2016: 5) menyatakan :  

Mathematics could be seen as the language that describes patterns – both 
patterns in nature and patterns invented by the human mind. Those patterns can 
either be real or imagined, visual or  mental, static or dynamic, qualitative or 

quantitative, purely utilitarian or of little more than recreational interest. They can 
arise from the world around us, from depth of space and time, or from the inner 

workings of the human mind.   
Matematika dapat dilihat sebagai bahasa yang menerangkan pola, pola di 

alam dan pola yang ditemukan melalui pemikiran manusia. Pola-pola tersebut bisa 

berbentuk real (nyata) ataupun berbentuk imajinasi, dapat dilihat ataupun 
dirasakan, statis atau dinamis, kualitatif atau kuantitatif, berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari atau tidak lebih dari sekedar keperluan rekreasi. Hal-hal 
tersebut dapat muncul dari lingkungan sekitar, dari  kedalaman ruang dan waktu, 
atau dari hasil dari kedalaman kerja pikiran manusia. Oleh karena itu, jelaslah 
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kebutuhan siswa terhadap matematika di masa kini atau di masa yang akan datang 
lebih kepada kemampuan berpikir dan bernalar, tidak hanya sekedar kemampuan 
geometri dan berhitung. NRC telah menyatakan (Shaddiq, 2016:6) di era 

komunikasi dan teknologi yang serba canggih dibutuhkan pekerja cerdas bukan 
pekerja keras. Dibutuhkan para pekerja yang telah disiapkan untuk mampu 

mencerna idea- idea baru, mampu menyesuaikan terhadap perubahan, mampu 
menangani ketidakpastian, mampu menemukan keteraturan dan mampu 
memecahkan masalah yang tidak lazim.       

Lembaga Pendidikan seperti di SMA Negeri 2 Berau diharapakn juga 
menghubungkan nilai pelajaran di kelas yaitu matematika dengan nilai teknologi 

dan humanisasi. Hal itu nantinya akan menju pada pembelajaran yang contekstual. 
Dalam pembelajaran tersebut, amtematika sebagai dasar ilmu yang bisa diterapkan 
dalam kehidupan siswa. Siswa selama ini hanya melihat matematika sebagai ilmu 

murni saja, tidak ada kaitan dengan nilai humanis maupun kemasyarakatan dan 
teknologi. Maka keadaan itu, seharusnya bisa dirubah dengan melihat medel 

pembelaajran yang sesuai. Guru sebagai katalisator pendidik dpat mengoptimalkan 
potensi siswa dan mengarahkan kontens materi matematika menuju ke nilai 
praktis. 

Disinilah yang selama ini terjadi lost oriented, dimana nilai matematika tidak 
mampu diterjemahkan dalam nilai praktis. Guru membuat sebuah terobosan 

dengan mengambil sebuah metode yang mana anak bisa memahami dan 
mempratekkannya. 

Untuk mencapai hal itu, ada beberapa kompetensi atau kemampuan yang 

menurut De Lange (Shaddiq, 2016:6) harus dipelajari dan dikuasai para siswa 
selama proses pembelajaran matematika di kelas, yaitu: 

1. Berpikir dan bernalar secara matematis (mathematical thinking and reasoning).  
2. Berargumentasi secara matematis (mathematical argumentation). alam arti 

memahami pembuktian, mengetahui bagaimana membuktikan, mengikuti dan 

menilai rangkaian argumentasi, memiliki kemampuan menggunakan heuristics 
(strategi), dan menyusun argumentasi.  

3. Berkomunikasi secara matematis (mathematical communication). apat 
menyatakan pendapat dan idea secara lisan, tulisan, maupun bentuk lain serta 
mempu memahami pendapat dan idea orang lain.  

4. Pemodelan (modeling). Menyusun model matematis dari suatu keadaan atau 
situasi, menginterpretasi model matematis dalam konteks lain atau pada 

kenyataan sesungguhnya, bekerja dengan model-model, memvalidasi model, 
serta menilai model matematis yang sudah disusun.  

5. Penyusunan dan pemecahan masalah (problem posing and solving). Menyusun, 

memformulasi, mendefinisikan, dan memecahkan masalah dengan berbagai 
cara.  

6. Representasi (representation). Membuat, mengartikan, mengubah, 
membedakan, dan menginterpretasi representasi dan bentuk matematika lain; 
serta memahami hubungan antar bentuk atau representasi tersebut.  

7. Simbol (symbols). Menggunakan bahasa dan operasi yang enggunakan simbol 
baik formal maupun teknis. 
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8. Alat dan teknologi (tools and technology). Menggunakan alat bantu dan alat 
ukur, termasuk menggunakan dan mengaplikasikan  teknologi jika diperlukan.  

Model CORE merupakan salah satu model pembelajaran dengan metode  

diskusi. Model CORE mencakup empat proses, yaitu  Connecting, Organizing, 
Reflecting  dan Extending  (Calfee et al, dalam Jacob, 2005:13). Dengan 

connecting, siswa diajak untuk dapat menghubungkan pengetahuan baru yang 
akan dipelajari dengan pengetahuannya terdahulu.  Organizing membawa siswa 
untuk dapat mengorganisasi pengetahuannya. Kemudian dengan reflecting, siswa 

dilatih untuk dapat menjelaskan kembali informasi yang telah mereka dapatkan. 
Terakhir, extending, di antaranya dengan diskusi, pengetahuan siswa akan 

diperluas.      
Pada pelaksanaannya di sini, model pembelajaran CORE ini menggunakan 

pendekatan keterampilan metakognitif. Pembelajaran  yang dilaksanakan 

diupayakan melalui  empat tahap yaitu diskusi awal, diskusi kelas, kerja mandiri, 
dan penyimpulan.   

Dari latar belakang diatas, makapenulis akhirnya mengambil sebuah judul” 
Implementasi Model Pembelajaran CORE (Connecting, Organizing, Reflecting  
dan Extending) Guna Meningkatkan Pemahaman PeluangMata Pelajaran 

Matematika Pada Siswa Kelas XII SMA Negeri 2 Berau  Tahun Pelajaran 
2016/2017” 

 
Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 
1. Bagaimana penerapan melalui model pembelajaran CORE (Connecting, 

Organizing, Reflecting dan Extending) berpengaruh positif dalam meningkatkan 
belajar siswa kelas XII SMA Negeri 2 Berau ? 

2. Bagaimana penerapan model pembelajaran CORE (Connecting, Organizing, 

Reflecting mempunyai pengaruh positif pada siswa kelas XII SMA Negeri 2 
Berau ? 

3. Apakah penerapan model pembelajaran CORE (Connecting, Organizing, 
Reflecting dan Extending) dapat meningkatkan pemahaman pelajaran 
matematika ? 

 
Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat 
diketahui tujuan penelitian sebagai berikut : 
1. Ingin mengetahui peningkatan penerapan model pembelajaran CORE 

(Connecting, Organizing, Reflecting dan Extending) memiliki dampak positif 
dalam meningkatkan belajar siswa kelas XII SMA Negeri 2 Berau. 

2. Ingin mengetahui peningkatan penerapan model pembelajaran CORE 
(Connecting, Organizing, Reflecting dan Extending) berpengaruh positif 
terhadap belajar siswa kelas XII SMA Negeri 2 Berau. 

3. Ingin mengetahui penerapan model pembelajaran CORE (Connecting, 
Organizing, Reflecting dan Extending) yang dapat meningkatkan pemahaman 

pelajaran matematika. 
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KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian Pembelajaran Matematika  

Pengertian belajar menurut Fontana (Suherman, 2001:8) adalah “Proses 

perubahan tingkah laku individu yang relatif tetap sebagai hasil dari pengalaman”, 
sedangkan pembelajaran merupakan upaya penataan lingkungan yang memberi 

nuansa agar program belajar tumbuh dan berkembang secara optimal. Hudoyo 
(Sriyanti, 2008: 9) menyatakan “Seseorang dikatakan belajar matematika apabila 
pada diri orang tersebut terjadi suatu kegiatan yang dapat mengakibatkan 

perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan matematika.”   
Sedangkan menurut Suherman, dkk., (Sriyanti, 2008:  9) matematika itu 

sendiri adalah disiplin ilmu tentang cara berpikir  dan mengubah logika, baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif. Pada matematika diletakkan dasar bagaimana 
mengembangkan cara berpikir dan bertindak melalui aturan yang disebut dalil 

(dapat dibuktikan) dan aksioma (tanpa pembuktian).  Selanjutnya dasar tersebut 
dianut dan digunakan oleh bidang studi ilmu lain.  

Sumarmo (1987) menyatakan bahwa pembelajaran matematika hendaknya 
mengutamakan pada pengembangan daya matematika (mathematical power) siswa 
yang meliputi kemampuan menggali, bernalar secara logis, menyelesaikan soal 

yang tidak rutin, menyelesaikan masalah, berkomunikasi secara matematis dan 
mengaitkan ide matematis dengan kegiatan intelektual lainnya.   

 
Model CORE  (Connecting, Organizing, Reflecting  dan Extending)  

Model CORE merupakan model pembelajaran dengan metode diskusi, 

yang di dalamnya terkandung unsur mengemukakan pendapat, tanya jawab antar 
siswa, atau sanggahan. CORE merupakan singkatan dari Connecting, Organizing, 

Reflecting  dan Extending,  yang mana sintaknya adalah (C) koneksi informasi 
lama-baru dan antar konsep, (O) organisasi ide untuk memahami materi, (R) 
memikirkan kembali, mendalami, dan menggali, (E) mengembangkan, 

memperluas, menggunakan, dan menemukan.  Harmsen (Priatna, 2009:21) 
menyimpulkan elemen-elemen tersebut digunakan untuk menghubungkan 

informasi lama dengan informasi baru, mengorganisasikan sejumlah materi yang 
bervariasi, merefleksikan segala sesuatu yang siswa pelajari dan mengembangkan 
lingkungan belajar.  

a. Connecting  
Connect secara bahasa berarti  come or bring together  yakni datang dan bawa 

bersama-sama.  Connecting berarti menghubungkan. Diskusi menentukan 
koneksi untuk belajar. Untuk mengambil bagian dalam diskusi siswa harus 
mengingat dan menggunakan pengetahuan metakongnitifnya untuk 

menghubungkan dan menyusun idea- ideanya (Jacob, 2005:13). Katz & Nirula 
(Priatna, 2009:21) menyatakan bahwa  connecting, merupakan bagaimana suatu 

konsep/idea dihubungkan dengan idea lain dalam suatu diskusi kelas.   
b. Organizing   

Organize secara bahasa berarti arrange in a system that works well yaitu 

disusun ke dalam suatu sistem sehingga dapat bekerja dengan baik. Siswa 
mengorganisasikan informasi- informasi yang diperolehnya. Diskusi membantu 

mengorganisasikan pengetahuan. Sebagai partisipan,  siswa berusaha untuk 
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mengerti dan berkontribusi terhadap diskusi, mereka diperkuat dengan 
menghubungkan dan mengorganisasikan apa yang mereka ketahui (Jacob, 
2005:13). Dalam hal ini, Katz & Nirula (Priatna, 2009:21) menyatakan tentang 

bagaimana seseorang mengorganisasikan idea-idea mereka dan apakah 
organisasi tersebut membantu siswa memahami konsep.   

c. Reflecting  
Reflect secara bahasa berarti  think deeply about something and express. Siswa 
memikirkan secara mendalam terhadap konsep yang dipelajarinya dan dengan 

segera. Sagala (2006:11) mengemukakan bahwa  refleksi adalah cara berpikir 
kebelakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan dalam hal belajar di masa 

lalu. Siswa mengedepankan apa yang harus dipelajarinya sebagai struktur 
pengetahuan yang baru, yang merupakan penganyaan atau revisi dari 
pengetahuan sebelumnya. Siswa mengekspresikan apa yang telah dipelajarinya 

dalam bentuk penyimpulan. Dengan proses ini dapat dilihat kemampuan siswa 
menjelaskan informasi yang telah mereka dapatkan. Akan terlihat bahwa tidak 

setiap siswa memiliki pemahaman yang sama. Dalam hal ini contohnya, 
seorang siswa mengekspresikan atau mengutarakan pemahamannya kepada 
anggota kelompok lainnya mengenai materi yang diajarkan pada macam-

macam fungsi ini.    
d. Extending  

Extend secara bahasa berarti  make longer and larger  yakni membuat panjang 
dan luas. Diskusi dapat membantu memperluas pengetahuan. Perluasan 
pengetahuan yang dimaksud tentu saja harus disesuaikan dengan kondisi dan 

kemampuan siswa. Guthrie (Jacob, 2005:13) menyatakan bahwa pengetahuan 
deklaratif dan prosedural siswa diperluas dengan cepat sehingga mereka dapat 

meneliti jawaban atas pertanyaan yang mereka miliki; pengetahuan 
metakognitif meningkat sehingga mereka melakukan strategi berdiskusi untuk 
memperoleh informasi sesama temannya dan guru, serta mencoba untuk 

menjelaskan temuannya kepada teman-temannya.  
 

Pendekatan Keterampilan Metakognitif  

Istilah metakognitif merupakan kata sifat dari metakognisi. Livingston 
(1997:1) menyatakan bahwa metakognisi secara sederhana sering diartikan sebagai 

“berpikir tentang berpikir”. Sedangkan menurut Suzana (2003: 28) metakognisi 
merupakan kemampuan individu dalam menyusun kesadaran terhadap proses 

berfikirnya sendiri agar apa yang dilakukannya dapat terkontrol secara optimal. 
Para siswa dengan pengetahuan metakognitifnya sadar akan kelebihan dan 
keterbatasannya dalam belajar. Menurut Jacob (2003: 16) metakognisi merupakan 

suatu aspek penalaran logis yang meliputi kemampuan mahasiswa/siswa untuk  (1) 
Menggunakan suatu strategi sistematik selama melaksanakan pemecahan masalah 

dan (2) Merefleksikan pada evaluasi dan mengevaluasi keproduktivitasan proses 
berpikir mereka sendiri.   

Menurut Elawar (Nindiasari, 2004:18) ada tahap-tahap pembelajaran 

metakognitif diupayakan dalam tiga tahap. Ketiga tahap tersebut adalah:  
1. Diskusi Awal (Introductory Discuccion)  
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Setiap kelompok dibagi Lembar Kerja Siswa (LKS). Guru membimbing siswa 
menanamkan kesadaran dengan bertanya pada diri sendiri saat menjawab 
pertanyaan guru dalam Lembar Kerja Siswa (LKS).  

2. Kerja Mandiri (Independent Work)  
Siswa bekerja sendiri, guru berkeliling kelas memberikan pengaruh timbalbalik 

(feedback) secara individual. Pengaruh timbalbalik metakognitif menuntun 
siswa untuk memusatkan pada kesalahan yang dibuat dan memberikan petunjuk 
agar siswa dapat koreksi sendiri dari kesalahan yang dibuatnya.  

3.  Penyimpulan  
Penyimpulan yang dilakukan oleh siswa merupakan rekapitulasi dari apa yang 

telah dilakukan di kelas. Penyimpulan dilakukan oleh siswa dengan bimbingan 
guru.  

  

Penalaran  

Penalaran merupakan terjemahan dari istilah “reasoning”. Penalaran 

merupakan proses mental (kognitif) dalam mencari alasan-alasan untuk 
mendukung berbagai kepercayaan, konklusi, aksi dan perasaan. Menurut Shurter 
dan Pierce (Suzana, 2003: 3) dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian 

kesimpulan logis berdasarkan  fakta dan sumber yang relevan. Kenedi (Priatna, 
2003: 2) juga mengartikan bahwa penalaran merupakan kemampuan 

mengidentifikasi atau menambahkan argumentasi logis yang diperlukan siswa 
untuk menyelesaikan soal.   

Copi (Jacob, 2000: 1) mengartikan penalaran sebagai bentuk khusus dari 

berpikir dalam upaya pengambilan konklusi yang digambarkan premis. 
Sastrosudirjo (Anggriamurti, 2009: 1) juga mengemukakan bahwa kemampuan 

penalaran meliputi; kemampuan untuk menemukan penyelesaian atau pemecahan 
masalah, kemampuan untuk menarik kesimpulan suatu pernyataan dan melihat 
hubungan implikasi, serta kemampuan untuk melihat hubungan antar idea- idea.   

Penalaran adalah bentuk tertinggi dari pemikiran, oleh karena itu lebih 
rumit dibanding pengertian dan proposisi. Secara sederhana penalaran dapat 

didefinisikan sebagai proses pengambilan kesimpulan berdasarkan proposisi-
proposisi yang mendahuluinya (Anonim, 2016:51).   

Penalaran adalah bentuk khusus dari berpikir dalam  upaya pengambilan 

inferensi dan konklusi yang digambarkan oleh premis (Jacob, 2007a:13). Setiap 
penalaran adalah berpikir, akan tetapi tidak semua berpikir adalah penalaran (Copi 

dalam Jacob, 2007a:13).  
 

Implementasi Model CORE dengan Pendekatan Keterampilan Metakognitif 

untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran Logis Siswa  

Model CORE dan pendekatan keterampilan metakognitif merupakan dua 

hal berbeda yang perpaduannya saling menguntungkan yang diharapkan dapat 
meningkatkan kemampuan penalaran logis siswa. Pada  proses pembelajarannya, 
metode diskusi yang dikembangkan dalam model CORE begitu sederhana dan 

sudah biasa dilakukan di kelas-kelas pada umumnya. Oleh karena itu agar proses 
pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan sehingga siswa tertantang 
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peningkatkan kemampuan penalaran logisnya, diadopsilah tahap-tahap 
pembelajaran metakognitif yang di dalamnya juga terdapat metode diskusi.  

Metode diskusi yang dikembangkan dalam perpaduan model CORE dan 

pendekatan keterampilan metakognitif ini tidak hanya berdiskusi dengan sesama 
anggota kelompok, tetapi juga ada bagian dari pembelajaran di mana siswa 

berdiskusi satu kelas dengan arahan guru. Pembelajaran diakhiri dengan kerja 
mandiri dan penyimpulan yang dilakukan siswa dan guru. Ini merupakan 
sumbangan lain dari pembelajaran metakognitif terhadap kolaborasi model CORE 

dan pendekatan keterampilan metakognitif.  
Di lihat dari aspek lain yaitu dari aspek kognitifnya, terjadi hubungan 

simbiosis mutualisme antara model CORE dan pendekatan keterampilan 
metakognitif. Seperti yang telah diutarakan sebelumnya model CORE mencakup 
empat proses yaitu menghubungkan, mengorganisasikan, menjelaskan kembali dan 

memperluas, sedangkan proses pendekatan keterampilan metakognitif 
menggambarkan tiga hal, yaitu kesadaran, monitoring dan regulasi. Proses-proses 

tersebut, yang ada dalam model CORE dan pendekatan keterampilan metakognitif 
dirasakan saling melengkapi satu sama lain, bahkan ada yang beririsan.      
 

Materi Matematika  

Pada era demokrasi saat ini untuk menduduki suatu jabatan tertentu selalu 

dilakukan dengan pemilihan, bahkan untuk menjadi ketua karang taruna juga harus 
dilakukan dengan pemilihan. Andaikan ada 5 calon ketua karang taruna yaitu 
Amin, Banu, Cory, Dadang, dan Erni, berapakah peluang Banu untuk menjadi 

ketua karang taruna? 
Istilah peluang banyak digunakan dalam kejadian yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. Pada bab ini, kamu akan mempelajari kaidah pencacahan 
dan sifat-sifat peluang dalam pemecahan masalah serta berbagai hal yang terkait 
dengannya. 

 
METODE PENELITIAN  

Tempat, Waktu dan Subyek Penelitian 

Tempat Penelitian  

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan 

penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di 
SMA 2 Berau 

 

Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat 

penelitian ini dilangsungkan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 
sampai bulan Juni semester genap 2016/2017. 

 
Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa-siswi  Kelas XII pada Peluang. 
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Rancangan Penelitian 

Dalam kegiatan penelitian kali ini peneliti bekerja sendirian tanpa 
kolaborasi dengan orang lain. Kehadiran peneliti dalai kegiatan belajar mengajar 

dilakukan seperti biasa seperti tidak ada penelitian. Jadi siswa dibiarkan 
melakukan semua kegiatan seperti biasa.  

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut 
Tim Pelatih Proyek PGSM, PTK adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif 
oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional 

dari tindakan mereka dalam  melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman 
terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan itu, serta memperbaiki kondisi dimana 

praktek pembelajaran tersebut dilakukan (dalam Mukhlis,  2003: 3). 
Sedangkah menurut Muhlis (2003: 5) PTK adalah suatu bentuk kajian yang 

bersifat sistematis reflektif oleh pelaku tindakan untuk memperba iki kondisi 

pembelajaran yang dilakukan. 
Adapun tujuan utama dari PTK adalah untuk memperbaiki/meningkatkan 

pratek pembelajaran secara berkesinambungan, sedangkan tujuan penyertaannya 
adalah menumbuhkan budaya meneliti di kalangan guru (Mukhlis, 2003: 5).  

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka 

penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart  
(dalam Sugiarti, 1997: 6), yaitu berbentuk spiral dari sklus yang satu ke siklus 

yang berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana), action (tindakan), 
observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada siklus 
berikutnya adalah perncanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan 

refleksi. Sebelum masuk pada siklus 1 dilakukan tindakan pendahuluan yang 
berupa identifikasi permasalahan. Siklus spiral dari tahap-tahap penelitian tindakan 

kelas dapat dilihat pada gambar berikut.  
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Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : (1) Silabus (2) 
Rencana Pembelajaran (RPP) (3) Lembar Kegiatan Siswa (4) Tes formatif. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi 
pengolahan cara belajar aktif CORE (Connecting, Organizing, Reflecting dan 
Extending), observasi aktivitas siswa dan guru angket motivasi siswa, dan tes 

formatif. 
 

Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui keefektivan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran 
perlu diadakan analisa data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan 
kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk 

mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon 
siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses 
pembelajaran. 

Untuk mengalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan siswa 
setelah proses belajar mengajar setiap putarannya dilakukan dengan cara 

memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir putaran.  
 
Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistic sederhana yaitu: 

1. Untuk menilai ulangan atau tes formatif  
Peneliti melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa, yang 

selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut sehingga 
diperoleh rata-rata tes formatif dapat dirumuskan: 





N

X
X  

Dengan  : X   = Nilai rata-rata 
     Σ X = Jumlah semua nilai siswa 

      Σ N = Jumlah siswa 
2.  Untuk ketuntasan belajar 

Ada dua kategori ketuntasan belajar yaitu secara perorangan dan secara 

klasikal. Berdasarkan petunju pelaksanaan belajar mengajar kurikulum 1994 
(Depdikbud, 1994), yaitu seorang siswa telah tuntas belajar bila telah mencapai 

skor 65% atau nilai 65, dan kelas disebut tuntas belajar bila di kelas tersebut 
terdapat 85% yang telah mencapai daya serap lebih dari atau sama dengan 65%. 
Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai 

berikut: 

 %100
...

x
Siswa

belajartuntasyangSiswa
P
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Siklus I 

Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 
dari rencana pelajaran 1, soal tes formatif 1 dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung.  
 
Tahap Pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan pada 
tanggal 5 Januari 2017 di Kelas XII dengan jumlah siswa 30 siswa. Dalam hal ini 

peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada 
rencana pelajaran yang telah dipersiapkan. Pengamatan (observasi) dilaksanakan 
bersamaan dengan pelaksaaan belajar mengajar.  

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif I dengan 
tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar 

yang telah dilakukan. Adapun data hasil tes formatif siswa pada siklus I sebagai 
berikut: 

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus I 

No Uraian Hasil Siklus I 

1 
2 
3 

Nilai rata-rata tes formatif 
Jumlah siswa yang tuntas belajar 
Persentase ketuntasan belajar 

72 
17 

56% 

Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2017)  

 
Dari  tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan 

pembelajaran model inkuiri   diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 
72 dan ketuntasan belajar mencapai 56% atau ada 17 siswa dari 30 siswa sudah 
tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara 

klasikal siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai  65 
hanya sebesar 56% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu 

sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena siswa masih merasa baru dan belum 
mengerti apa yang dimaksudkan dan digunakan guru dengan menerapkan 

pembelajaran model buzz strategy group. 
Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh informasi dari 

hasil pengamatan yaitu Guru kurang maksimal dalam memotivasi siswa dan dalam 

menyampaikan tujuan pembelajaran, Guru kurang maksimal dalam pengelolaan 
waktu, Siswa kurang aktif selama pembelajaran berlangsung. 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus I ini masih terdapat 
kekurangan, sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada siklus yaitu Guru 
perlu lebih terampil dalam memotivasi siswa dan lebih jelas dalam menyampaikan 

tujuan pembelajaran. Dimana siswa diajak untuk terlibat langsung dalam setiap 
kegiatan yang akan dilakukan, Guru perlu mendistribusikan waktu secara baik 

dengan menambahkan informasi- informasi yang dirasa perlu dan memberi catatan, 
Guru harus lebih terampil dan bersemangat dalam memotivasi siswa sehingga 
siswa bisa lebih antusias. 
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Siklus II 

Tahap perencanaan 

 Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 2, soal tes formatif 2 dan alat-alat pengajaran yang 
mendukung. 

 
Tahap Pelaksanaan 

 Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II di Kelas III denga n 

jumlah siswa 44 siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar. Adapun 
proses belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan 

revisi pada siklus I, sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus I tidak 
terulang lagi pada siklus II. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan 
dengan pelaksanaan belajar mengajar.  

 Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif II dengan 
tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar 

yang telah dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif II. Adapun 
data hasil tes formatif pada siklus II sebagai berikut : 

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus II 

No Uraian Hasil Siklus II 

1 
2 
3 

Nilai rata-rata tes formatif 
Jumlah siswa yang tuntas belajar 
Persentase ketuntasan belajar 

80 
24 
80% 

  Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2017)  

 
Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 80 

dan ketuntasan belajar mencapai 80% atau ada 24 siswa dari 30 siswa sudah tuntas 
belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar secara 
klasikal telah mengalami peningkatan sedikit lebih baik dari siklus I. Adanya 

peningkatan hasil belajar siswa ini karena setelah guru menginformasikan bahwa 
setiap akhir pelajaran akan selalu diadakan tes sehingga pada pertemuan 

berikutnya siswa lebih termotivasi untuk belajar. Selain itu siswa juga sudah mulai 
mengerti apa yang dimaksudkan dan diinginkan guru dengan menerapkan 
pembelajaran model  CORE . 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar diperoleh informasi dari hasil 
pengamatan yaitu, Memotivasi siswa, Membimbing siswa merumuskan 

kesimpulan/menemukan konsep, Pengelolaan waktu. 
Pelaksanaan kegiatan belajar pada siklus II ini masih terdapat kekurangan-

kekurangan. Maka perlu adanya revisi untuk dilaksanakan pada siklus II yaitu 

Guru dalam memotivasi siswa hendaknya dapat membuat siswa lebih termotivasi 
selama proses belajar mengajar berlangsung, Guru harus lebih dekat dengan siswa 

sehingga tidak ada perasaan takut dalam diri siswa baik untuk mengemukakan 
pendapat atau bertanya, Guru harus lebih sabar dalam membimbing siswa 
merumuskan kesimpulan/menemukan konsep, Guru harus mendistribusikan waktu 

secara baik sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang 
diharapkan, Guru sebaiknya menambah lebih banyak contoh soal dan memberi 
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soal-soal latihan pada siswa untuk dikerjakan pada setiap kegiatan belajar 
mengajar.  

 

Siklus III 

Tahap perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 
dari rencana pelajaran 3, soal tes formatif 3 dan alat-alat pengajaran yang 
mendukung. 

 
Tahap Pelaksanaan 

 Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus III dilaksanakan pada 
tanggal 20 September 2016 di Kelas III dengan jumlah siswa 44 siswa. Dalam hal 
ini peneliti bertindak sebagai pengajar. Adapun proses belajar mengajar mengacu 

pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus II, sehingga 
kesalahan atau kekurangan pada siklus II tidak terulang lagi pada siklus III. 

Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar 
mengajar. 

 Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif III dengan 

tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar 
yang telah dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif III. Adapun 

data hasil  formatif pada siklus III sebagai berikut : 
Tabel 3. Hasil Rekapitulasi Tes Formatif Siswa Pada Siklus III 

No Uraian Hasil Siklus III 

1 

2 
3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 
Persentase ketuntasan belajar 

84 

27 
90% 

      Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2017)  
  

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 84 
dan dari 30 siswa telah tuntas sebanyak 27 siswa dan 3 siswa belum mencapai 

ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai 
sebesar 90% (termasuk kategori tuntas). Hasil pada siklus III ini mengalami 
peningkatan lebih baik dari siklus II. Adanya peningkatan hasil belajar pada siklus 

III ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan 
pembelajaran model buzz group   sehingga siswa menjadi lebih terbiasa dengan 

pembelajaran seperti ini sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi 
yang telah diberikan. 

Pada tahap ini akan dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun 

yang masih kurang baik dalam proses belajar mengajar dengan penerapan 
pembelajaran dengan Metode pembelajaran CORE. Dari data-data yang telah 

diperoleh dapat diuraikan yaitu Selama proses belajar mengajar guru telah 
melaksanakan semua pembelajaran dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek 
yang belum sempurna, tetapi persentase pelaksanaannya untuk masing-masing 

aspek cukup besar, Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa 
aktif selama proses belajar berlangsung, Kekurangan pada siklus-siklus 
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sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan peningkatan sehingga menjadi lebih 
baik, Kemampuan berbicara siswa pada siklus III mencapai ketuntasan.  

Pada siklus III guru telah menerapkan pembelajaran dengan Metode 

pembelajaran  CORE   dengan baik dan dilihat dari aktivitas siswa serta 
kemampuan berbicara siswa pelaksanaan proses belajar mengajar sudah berjalan 

dengan baik. Maka tidak diperlukan revisi terlalu banyak, tetapi yang perlu 
diperhatikan untuk tindakan selanjutnya adalah memaksimalkan dan 
mempertahankan apa yang telah ada dengan tujuan agar pada pelaksanaan proses 

belajar mengajar selanjutnya penerapan model pengajaran Metode pembelajaran  
CORE dapat meningkatkan proses belajar mengajar sehingga tujuan pembela jaran 

dapat tercapai. 
 

Pembahasan 

Ketuntasan Kemampuan berbicara Siswa 

Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

Metode pembelajaran  CORE   memiliki dampak positif dalam meningkatkan 
prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman 
siswa terhadap materi yang disampaikan guru (ketuntasan belajar meningkat dari 

siklus I, II, dan III) yaitu masing-masing 63%, 72%, dan 88%. Pada siklus III 
ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai.  

 
Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran 

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses belajar 

mengajar dengan menerapkan model pengajaran Metode pembelajaran  CORE   
dalam setiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap 

prestasi belajar siswa yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata 
siswa pad setiap siklus yang terus mengalami peningkatan.  
 

Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran 

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada pokok bahasan kisah nabi 
Ibrahim a.s, dan nabi Ismail a.s dengan model pengajaran Metode pembelajaran  
CORE    yang paling dominan adalah, mendengarkan/memperhatikan penjelasan 

guru, dan diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru. Jadi dapat dikatakan 
bahwa aktivitas siswa dapat dikategorikan aktif.  

Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan 
langkah-langkah kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan pengajaran 
konstekstual model pengajaran berbasis masalah dengan baik. Hal ini terlihat dari 

aktivitas guru yang muncul di antaranya aktivitas membimbing dan mengamati 
siswa dalam menemukan konsep, menjelaskan materi yang sulit, memberi umpan 

balik/evaluasi/tanya jawab dimana prosentase untuk aktivitas di atas cukup besar. 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan   

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga siklus, 
dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Eksakta                 Volume IV, Nomor 4, Desember 2018 
 

 

Susiyanto   620 
 

1. Pembelajaran dengan cara belajar aktif CORE (Connecting, Organizing, 
Reflecting  dan Extending) memiliki dampak positif dalam meningkatkan 
prestasi belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar 

siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I (56%), siklus II (80%), siklus III 
(90%). 

2. Penerapan cara belajar aktif CORE (Connecting, Organizing, Reflecting  dan 
Extending) mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan motivasi 
belajar siswa yang ditunjukan dengan rata-rata jawaban siswa yang 

menyatakan bahwa siswa tertarik dan berminat dengan model belajar aktif 
sehingga mereka menjadi termotivasi untuk belajar.  

3. Penerapan cara belajar aktif CORE (Connecting, Organizing, Reflecting  dan 
Extending) bisa meningkatkan pemahaman pelajaran Matematika.  

 

Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses 

belajar mengajar  matematika lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang 
optimal bagi siswa, makan disampaikan saran sebagai berikut: 
1. Untuk melaksanakan belajar aktif memerlukan persiapan yang cukup matang, 

sehingga guru harus mempu menentukan atau memilih topik yang benar-benar 
bisa diterapkan dengan cara belajar aktif CORE (Connecting, Organizing, 

Reflecting  dan Extending) dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh 
hasil yang optimal. 

2. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih 

sering melatih siswa dengan kegiatan penemuan, walau dalam taraf yang 
sederhana,  dimana siswa nantinya dapat menemuan pengetahuan baru, 

memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau mampu 
memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 

3. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya 

dilakukan di sekolah SMA Negeri 2 Berau 
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