
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor 506/C/PP/2004 tentang 

penilaian perkembangan peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

Depdiknas menyatakan bahwa aspek penilaian matematika dalam rapor 

dikelompokkan menjadi 3 aspek yaitu: (1) pemahaman konsep; (2) penalaran dan 

komunikasi; (3) pemecahan masalah. Berarti, pemahaman konsep di sini sangat 

diperlukan untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi yang telah 

diajarkan. Dalam hal ini, siswa tidak hanya menghafal rumus saja, tetapi siswa 

juga mampu memahami suatu konsep, mengklasifikasikan objek menurut sifat-

sifat tertentu, memberi contoh dan bukan contoh, menyajikan konsep, 

mengembangkan syarat perlu suatu konsep, serta mengaplikasikan konsep. 

Dengan memahami konsep yang benar, maka siswa akan dapat menyerap, 

menguasai, dan menyimpan materi yang dipelajarinya dalam jangka waktu yang 

lama. Selain itu, siswa juga akan dapat menyelesaikan soal-soal matematika dan 

mampu  menerapkan pembelajaran tersebut di dunia nyata. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dalam mengikuti 

pembelajaran dan wawancara dengan guru mata pelajaran matematika di SMP 

Negeri 2 Patikraja pada tanggal 26 November 2012 dapat dilihat bahwa tes awal 

siswa di SMP Negeri 2 Patikraja belum sesuai dengan yang diharapkan. Ini 
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terlihat dari hasil tes kemampuan pemahaman konsep yang diberikan kepada 

semua siswa kelas VII SMP Negeri 2 Patikraja tahun pelajaran 2012/2013 yang 

masih terbilang rendah. Hal ini ditunjukkan pada nilai tes kemampuan awal 

pemahaman konsep dengan jumlah siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau 

sama dengan 70 sebanyak 47,06 % dan jumlah siswa yang memperoleh nilai 

kurang dari 70 sebanyak  52,94 %.   

Pada awal wawancara, guru matematika kelas VII SMP Negeri 2 Patikraja 

mengatakan bahwa siswa kelas VII kurang memahami materi yang sedang 

diajarkan. Pembelajaran yang ada di SMP Negeri 2 Patikraja selama ini masih 

menggunakan paradigma lama yaitu menggunakan pembelajaran konvensional 

dimana dalam pembelajaran masih berpusat pada guru. Siswa di tempatkan 

sebagai objek belajar yang  berperan sebagai penerima informasi secara pasif, 

lebih banyak belajar secara individual dengan menerima, mencatat, dan 

menghafal materi pelajaran. Sehingga menyebabkan siswa tidak aktif, bosan 

dalam proses pembelajaran dan kemampuan pemahaman konsep siswa menjadi 

rendah. Sedangkan paradigma baru saat ini berpusat pada siswa. Dimana 

pembelajaran yang dilakukan bertujuan untuk memberdayakan siswa agar aktif 

dalam belajar.   

Pembelajaran CORE adalah suatu model diskusi yang memiliki empat 

tahapan pengajaran yaitu connecting, organizing, reflecting, dan extending.  

Model ini menekankan pada kemampuan berpikir siswa untuk menghubungkan, 

mengorganisasikan, mendalami, mengelola, dan mengembangkan informasi yang 
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didapat. Kegiatan menghubungkan di sini maksudnya yaitu menghubungkan 

konsep lama ke konsep baru dari setiap materi. Siswa dilatih untuk mengingat 

konsep pada materi lama dan menggunakan konsep materi lama tersebut untuk 

digunakan dalam konsep materi yang baru. Kegiatan mengorganisasikan ide-ide, 

dapat melatih kemampuan siswa untuk mengorganisasikan, mengelola informasi 

yang telah dimilikinya. Kegiatan refleksi, merupakan kegiatan memperdalam, 

menggali informasi untuk memperkuat konsep yang telah dimilikinya. Jadi siswa 

akan selalu ingat dengan konsep yang ada, baik konsep lama maupun baru. 

Dari uraian di atas, maka penulis ingin mengujicobakan suatu 

pembelajaran yang baru untuk mengetahui apakah kemampuan pemahaman 

konsep matematika dengan menggunakan pembelajaran tersebut lebih baik dari 

pembelajaran yang biasa dilakukan di sekolah tersebut yaitu pembelajaran 

konvensional. Pembelajaran yang akan diujicobakan yaitu dengan menerapkan 

pembelajaran CORE. 

Dari hasil penelitian Wijayanti (2012) menunjukkan bahwa peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mendapat pengajaran 

dengan pembelajaran CORE lebih tinggi dari siswa yang mendapat pengajaran 

dengan pembelajaran konvensional. Karena pada aspek pemahaman konsep di 

SMP Negeri 2 Patikraja belum teramati, maka saya tertarik untuk melakukan 

penelitian ini. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dirumuskan 

masalah : Apakah kemampuan pemahaman konsep matematika dengan 

pembelajaran CORE lebih baik dari pembelajaran konvensional pada siswa kelas 

VII SMP Negeri 2 Patikraja tahun pelajaran 2012/2013. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan 

pemahaman konsep matematika dengan pembelajaran CORE lebih baik dari 

pembelajaran konvensional pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Patikraja tahun 

pelajaran 2012/2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaaat : 

1. Bagi siswa 

Dapat memperoleh pemahaman konsep matematika yang lebih baik. 

2. Bagi guru 

Guru mendapat pengetahuan dalam kegiatan belajar mengajar dengan 

menerapkan pembelajaran CORE. 

3. Bagi sekolah 

Dapat mengembangkan pembelajaran CORE demi terwujudnya pemahaman 

konsep siswa. 
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