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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Kemampuan Literasi Matematika 

Literasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu merupakan 

kemampuan menulis dan membaca. Literasi mampu membantu siswa 

untuk memecahkan suatu permasalahan. Mahdiansyah (2014) menjelaskan 

bahwa literasi yang dalam bahasa inggris literacy berasal dari bahasa Latin 

littera (huruf) yang berarti melibatkan penguasaan sistem-sistem tulisan 

dan konvensi-konvensi yang menyertainya. Abidin, dkk (2017) 

mendefinisikan bahwa literasi merupakan kemampuan dalam 

menggunakan bahasa dan gambar dalam berbagai bentuk untuk membaca, 

menulis, mendengarkan, melihat, menyajikan, serta berpikir kritis tentang 

ide-idenya. Dengan berkembangnya zaman, istilah literasi telah banyak 

digunakan dalam berbagai bidang dengan bidang ilmu kajian bahasa. 

Selain literasi membaca dan menulis dalam matematika terdapat literasi.  

Kemampuan literasi matematika merupakan kemampuan yang 

harus dimiliki oleh siswa. Kemampuan literasi matematika menurut 

OECD (2010) merupakan kemampuan siswa dalam merumuskan, 

menerapkan, menafsirkan matematika dalam berbagai topik maupun 

konsep matematika, algoritma, fakta, menjelaskan dan memprediksi 

fenomena. Sejalan dengan Siswowijoyo (2014), literasi matematika 

merupakan kemampuan yang harus dimiliki individu untuk dapat 
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merumuskan, menafsirkan matematika dalam berbagai konteks dalam 

aspek kehidupan sehari-hari. Literasi matematika menjadikan siswa lebih 

mudah dalam memahami kegunaan matematika dalam berpikir mengambil 

keputusan yang tepat dalam permasalahan sehari-hari (Abidin, dkk, 2017). 

Kemampuan literasi merupakan salah satu domain yang diukur dalam 

studi di Programme for International Student Assessment (PISA). Menurut 

Syawahid (2017), PISA adalah salah satu program penilaian yang 

dilakukan untuk mengkaji kemampuan siswa tidak sebatas pada prestasi 

belajar, tetapi dalam kajian matematika meliputi kemampuan yang 

diistilahkan dengan literasi matematika. PISA menganggap bahwa literasi 

matematika merupakan konteks yang sangat penting yang dibutuhkan oleh 

siswa dalam menyelesaikan permasalahan.  

PISA menguji 3 aspek dalam matematika (OECD, 2010), yaitu:  

a) Kemampuan/ proses matematis 

Kemampuan/ proses matematis diklasifikasikan ke dalam tiga 

kelompok, yaitu:  

(1) Reproduksi/Reproduction, dalam aspek ini siswa menunjukkan 

bahwa mereka mengenal fakta, objek-objek dan sifat-sifatnya, 

menggunakan prosedur rutin, algoritma, dan skil. Item soal yang 

digunakan dalam kelompok Reproduksi berupa pilihan ganda, 

isian singkat, dan soal terbuka (yang terbatas). 

(2) Koneksi/Connections, dalam hal ini siswa dapat menunjukkan 

kemampuan menghubungkan antara beberapa gagasan dalam 
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matematika dan informasi untuk menyelesaikan permasalahan. 

Berupa permasalahan non-routine yang mereka translasikan dari 

konteks ke dalam model matematika. 

(3) Refleksi/Reflections, kemampuan siswa dalam bernalar dengan 

menggunakan konsep matematika dalam menyelesaikan 

permasalahan. Dengan menemukan ide-ide dalam menyelesaikan 

permasalahan tersebut, menganalisis permasalahan, 

menginterpretasi, dan mengembangkan strategi penyelesaian 

masalah sendiri. 

b) Konten 

Konten matematika meliputi materi-materi yang terkait dengan 

pembelajaran matematika di sekolah. Materi tersebut digunakan 

sebagai alat untuk proses memecahkan suatu masalah, siswa akan 

berusaha mengindentifikasi dan mengorganisasikan serta mengaitkan 

dengan pengetahuan matematis yang telah dimiliki. Pada konten 

terbagi menjadi 4 bagian, yaitu:  

(1) Space and Shape (Ruang dan Bentuk), dalam hal ini meliputi dunia 

visual yang melibatkan pola, sifat objek, representasi dari objek, 

pengkodean informasi visual, dan interaksi yang berkaitan dengan 

bentuk riil. Dalam pembelajaran matematika seperti konten 

geometri.  

(2) Change and Relationship (Perubahan dan Hubungan), berkaitan 

dengan representasi dalam bentuk tabel dan grafik dalam 
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menggambarkan, memodelkan, menginterpretasikan perubahan 

dari suatu fenomena. Siswa mampu memecahkan masalah dari 

situasi yang disajikan dan mengubahnya kedalam bentuk solusi 

matematika, menyajikan struktur dan merepresentasi matematika, 

mengidentifikasi variabel dan mengasumsikan untuk membantu 

menyelesaikan masalah. Kategori materi matematika dalam 

Change and Relationship meliputi materi fungsi dan aljabar.  

(3) Quantity (Kuantitas), dalam aspek ini berkaitan dengan bilangan 

dan pola bilangan. Kemampuan untuk memahami ukuran, pola 

bilangan, dan yang berhubungan dengan bilangan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

(4) Uncertaninty (Ketidakpastian), aspek ini berkaitan dengan 

ketidakpastian dalam pengukuran, dan pengetahuan tentang 

kesempatan/peluang. Dalam hal ini matematika dapat diterapkan 

untuk memahami atau memecahkan suatu masalah tertentu 

maupun yang telah disajikan.      

c) Konteks 

Menurut PISA situasi dan konteks terbagi menjadi empat 

konteks: konteks pribadi (personal), pendidikan dan pekerjaan 

(education/occupational), umum (public), dan ilmiah (scientific). 

Komponen konteks menggambarkan situasi dalam permasalahan di 

kehidupan sehari-hari baik dalam permasalahan yang dihadapi siswa 

(personal). Siswa mampu menginterprestasikan permasalahan yang 
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dihadapinya dan mampu memecahkan sendiri.  Permasalahan dalam 

konteks pendidikan maupun pekerjaan (education/occupational), suatu 

permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan siswa di sekolah 

maupun yang berkaitan dengan pekerjaan, dengan memahami 

matematika diharapkan dapat membantu merumuskan, mengklasifikasi 

masalah, serta dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

konteks pendidikan maupun pekerjaan. Konteks umum atau 

masyarakat (public), berkaitan dengan penggunaan matematika dalam 

bermasyarakat. Siswa dapat menggunakan pemikiran, pemahaman 

konsep matematikanya untuk berargumen maupun mengevaluasi 

berbagai keadaan yang relevan dalam masyarakat umum. Dalam 

konteks ilmiah berkaitan dengan kegiatan ilmiah dalam pemahaman 

dan penguasaan teori yang secara abstrak dalam melakukan 

pemecahan masalah. 

Selain tiga aspek dalam matematika yang telah disebutkan 

PISA, menurut Abidin, dkk (2017), diperlukan kemampuan-

kemampuan dasar matematis dalam literasi matematika, yaitu: 

1) Komunikasi (communication) 

Proses literasi matematika terdapat kemampuan dalam 

berkomunikasi. Baik komunikasi tertulis maupun lisan agar siswa 

mampu menyelesaikan suatu permasalahan. Menyelesaikan 

permasalahan dengan mengutarakan gagasan, menjelaskan hasil 
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gagasannya kepada orang lain agar orang lain memahami hasil 

gagasannya. 

2) Matematisasi (mathematising) 

Matematisasi merupakan kemampuan yang mengubah 

permasalahan kehidupan sehari-hari ke dalam kalimat matematika 

maupun menafsirkan model matematika ke dalam permasalahan 

sehari-hari.  

3) Representasi (Representation) 

Kemampuan merepresentasikan suatu objek matematika baik 

berupa grafik, tabel, diagram, persamaan, rumus, gambar untuk 

menyajikan suatu situasi.  

4) Penalaran dan pemberian alasan (Reasoning and Argument) 

Literasi matematika melibatkan kemampuan penalaran dan 

pemberian alasan. Kemampuan penalaran merupakan akar dari 

kemampuan berpikir yang dikembangkan untuk mencari solusi 

yang tepat dari suatu permasalahan. 

5) Strategi untuk menyelesaikan permasalahan (devising strategies for 

Solving Problem) 

Dalam proses literasi matematika untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan memerlukan strategi. Kemampuan dalam memilih 

dan menentukan berbagai strategi dalam menerapkan pengetahuan 

matematis yang telah dipelajari.  
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6) Penggunaan operasi dan bahasa simbol, bahasa formal, bahasa 

teknis (Using Symbolic, Formal and Technical Language and 

Operations) 

Dalam penggunaan operasi dan bahasa simbol, bahas formal, 

bahasa teknis siswa mampu memahami, menafsirkan, 

memanipulasi, memaknai suatu konteks matematika dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. 

7) Penggunaan alat  matematika (using mathematical tools) 

Siswa mampu menggunakan berbagai alat matematika. 

Penggunaan alat-alat matematika membantu siswa dalam 

melakukan aktivitas matematis.    

Menurut Steen (Ojose, 2011), kemampuan yang dibutuhkan 

dalam literasi matematika yaitu: 

(1) Penalaran dan berpikir matematis (Mathematics Thinking and 

Reasoning) 

Pada kemampuan ini siswa berpikir matematis untuk 

merumuskan permasalahan matematika, mengetahui berbagai 

macam jawaban dari berbagai cara dan berbagai macam 

pernyataan, serta memahami suatu konsep tersebut untuk 

mengatasi suatu permasalahan. 

(2) Argumentasi matematis (Mathematical Argumentation) 

Siswa mampu memberikan suatu argumentasi atau alasan 

maupun gagasan matematis untuk menemukan suatu pembuktian 
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yang benar dari suatu permasalahan. Argumentasi matematis 

mampu memberikan kesimpulan yang benar dengan memproses 

informasi matematika yang telah diperoleh serta membuktikan 

hasil kebenarannya.  Dengan memberikan argumen-argumen 

maupun ide-ide yang berbeda, dan mampu mengkomunikasikan 

argumen tersebut untuk menarik suatu kesimpulan dengan 

menuliskan pembuktian matematikanya. 

(3) Komunikasi matematis (Mathematical Communication) 

Kemampuan komunikasi matematis merupakan 

kemampuan siswa dalam menyampaikan suatu informasi 

matematika baik dengan lisan, tulisan, maupun visual dengan 

melibatkan kemampuan membaca, menulis matematika serta 

memahaminya. Dengan demikian siswa mampu memahami hasil 

dari pekerjaan seseorang maupun sebaliknya seseorang tersebut 

akan memahaminya.   

(4) Pemodelan (Modeling) 

Siswa mampu menyusun model matematika,  

menerjemahkan suatu permasalahan sehari-hari dalam bentuk 

susunan matematika, menafsirkan model matematika dalam bentuk 

nyata, mengerjakan suatu permasalahan dengan model, dan mampu 

menganalisis dan merefleksikan bersama model matematika 

tersebut untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Siswa 

menuliskan susunan model matematika dengan algoritma yang 
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benar. Dengan menentukan variabel yang ada dalam masalah 

tersebut sebagai proses mengubah model nyata atau permasalahan 

sehari-hari menjadi model matematika. Dapat berupa operasi 

maupun variabel. 

(5) Merumuskan dan menyelesaikan masalah (Problem Posing and 

Solving) 

Siswa mampu merumuskan, mengungkapkan suatu makna 

dalam konsep matematika, memecahkan masalah dengan berbagai 

cara. Kemampuan individu dalam memahami, mengidentifikasi 

dalam penggunaan matematika kemudian siswa mampu menyusun 

tahapan matematika untuk menyelesaikan permasalahan dalam 

berbagai konteks.  

(6) Representasi (Representation) 

Siswa mampu menafsirkan, menerjemahkan suatu objek 

matematika kedalam bentuk konkret. Siswa menyajikan kembali 

suatu gambaran dari informasi yang sudah diketahui dari 

permasalahan tersebut, membuat representasi dari informasi yang 

diberikan dari persoalan untuk menemukan sebuah solusi dengan 

memilih, menafsirkan, menerjamahkan, menggunakan tabel, 

grafik, rumus maupun benda konkret. 

(7) Simbol (Symbol) 

Siswa mampu menggunakan simbol dan mampu memaknai 

suatu simbol dari penggunaan simbolik dalam konteks matematika. 
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Siswa mampu  memahami dan menerapkan bahasa matematika 

yang digunakan dengan aturan-aturan matematika, pengetahuan 

dari definisi. Penggunaan simbol akan membantu siswa dalam 

merumuskan, memecahkan, serta menafsirkan suatu permasalahan 

matematika.  

(8) Alat dan teknologi (Tools and Technology) 

Penggunaan alat dan teknologi merupakan salah satu 

definisi literasi matematika secara eksplisit, dimana dalam 

kemampuan literasi matematika siswa mampu menggunakan 

konsep-konsep, fakta, dan alat-alat untuk menggambarkan, 

menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Penggunaan alat baik 

secara fisik, software maupun alat hitung. Dengan kecanggihan 

teknologi saat ini, penggunaan teknologi dimanfaatkan untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan dan menemukan suatu alasan 

yang logis. Salah satunya siswa mampu menggunakan kalkulator, 

serta dapat menggunakan komputer dalam pembelajaran seperti 

dalam statistik dan geometri. Dengan demikian siswa berinteraksi 

dengan media yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah 

dan akan membuatnya lebih mudah.  

Dengan demikian, kemampuan literasi matematika adalah suatu 

kemampuan yang dimiliki siswa dalam menggunakan kemampuan 

matematika yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah dalam 

kehidupannya. Peneliti menggunakan konten Space and Shape (bentuk 
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dan ruang) dalam materi bangun ruang sisi datar, dan berpedoman 

pada tiga komponen literasi matematika yang terdiri dari : 

(1) Komunikasi 

Dalam komponen komunikasi, indikatornya meliputi : 

a) siswa mampu memahami dan menuliskan informasi yang telah 

diketahui dan ditanyakan terkait dengan tujuan soal. 

b) Siswa menuliskan rumus yang digunakan untuk menyelesaikan 

soal. 

c) Siswa menuliskan kesimpulan dari jawaban yang diberikan.  

(2) Representasi 

Dalam komponen representasi siswa dapat menyajikan kembali 

suatu masalah matematika dengan menerjemahkan, menafsirkan 

dalam berbagai bentuk baik grafik, tabel, diagram, gambar, rumus 

untuk menyajikan suatu situasi. 

Indikatornya meliputi: 

a) Siswa menggunakan visualisasi untuk menyelesaikan masalah. 

b) Membuat model matematika dengan melibatkan simbol-simbol 

dan ekspresi matematika dalam menyelesaikan masalah. 

(3) Strategi untuk Menyelesaikan Permasalahan 

Siswa merencanakan suatu strategi atau pendekatan yang 

mengarah pada penyelesaian masalah. Dalam komponen ini, siswa 

menyelesaikan persoalan sesuai dengan tahapan yang tepat. 
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2. Pembelajaran Connecting Organizing Reflecting Extending (CORE) 

Pembelajaran CORE merupakan pembelajaran yang merupakan 

singkatan dari empat kata, yaitu connecting, organizing, reflecting, dan 

extending. Model CORE mempunyai empat elemen yang memiliki satu 

kesatuan fungsi dalam pembelajaran. Elemen-elemen tersebut dapat 

menghubungkan (connect) informasi yang telah diketahui dengan 

informasi baru, mengorganisir (organize) informasi atau ide dari berbagai 

materi, merefleksikan (reflect) berbagai informasi yang telah diketahui, 

dan mengembangkan (extend) pengetahuan yang telah dimiliki. Menurut 

Nanmumpuni (2017), pembelajaran CORE adalah pembelajaran yang 

mengkonstruksi siswa untuk menghubungkan dan mengorganisasikan 

pengetahuan, serta memikirkan kembali konsep yang sudah dipelajari. 

Santriani, dkk (2015) mengungkapkan bahwa pembelajaran CORE salah 

satu pembelajaran yang berlandaskan konstruktivisme. Menurut Sanjaya 

(2010), konstruktivisme adalah proses membangun pengetahuan baru dari 

hasil pengalaman yang diperoleh sendiri dengan pengalaman yang 

dikonstruksi dari orang lain.  

Menurut Calfee dan Miller (2004), pembelajaran CORE yang 

memiliki empat elemen: Connect, Organize, Reflect, dan Extend memiliki 

tahapan dimana siswa menghubungkan topik yang telah mereka ketahui 

yang memuat pengetahuan, kemudian mengorganisasikan informasi dari 

topik yang  akan dibahas dari berbagai sumber dan menjadikan konsep. 

Siswa merefleksikan konsep yang telah dibentuk dengan teman untuk 
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menyelesaikan suatu permasalahan. Tahapan akhir penyelesaian rancangan 

dengan mengembangkan dan memperluas pengetahuan yang telah 

dimiliki. 

Langkah-langkah pembelajaran CORE menurut Suyatno (2009), 

yaitu: (1) Pembuka pembelajaran yang menarik, (2) Penyampaian konsep 

lama dengan menghubungkan konsep yang baru (connecting), (3) 

Pengorganisasian ide yang dimiliki siswa untuk memahami materi 

(organizing), (4) Pembagian kelompok secara heterogen, (5) memikir 

kembali serta menggali informasi yang sudah didapat untuk dikembangkan 

(reflecting), (6) mengembangkan, memperluas suatu konsep dengan 

mengerjakan tugas (extending).  

Dengan demikian, pembelajaran CORE merupakan pembelajaran 

yang berlandaskan dengan pengalaman siswa dengan menghubungkan, 

mengorganisasikan, mendalami, mengelola dan mengembangkan 

pengalaman/informasi yang telah dimiliki menjadi sebuah konsep untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan. 

Tahapan pembelajaran CORE, yaitu sebagai berikut: 

1) Connecting 

Connect memiliki arti menyambungkan atau menghubungkan. 

Menurut Lestari dan Yudhanegara (2015) connecting merupakan suatu 

kegiatan yang menghubungkan informasi yang sudah dimiliki dengan 

informasi baru dalam kehidupan sehari-hari secara luas. Sedangkan 

menurut Suyatno (2009), connecting adalah menghubungkan informasi 
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lama dengan informasi baru atau menghubungkan suatu konsep lama 

dengan konsep yang baru. Siswa mengingat kembali informasi/konsep 

yang telah mereka ketahui untuk menghubungkan konsep lama 

tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait informasi yang 

sudah dimiliki. Satriani, dkk (2015) mengungkapkan bahwa 

connecting merupakan tahapan awal dari model CORE dimana siswa 

berusaha untuk membangun keterkaitan dari data yang terkandung 

dalam masalah yang diberikan. Dengan memahami konsep lama dan 

menghubungkan kedalam proses pembelajaran yang baru akan 

memudahkan siswa untuk memahami suatu konsep matematika yang 

baru. 

2) Organizing 

Tahapan kedua yaitu organizing. Organize menurut bahasa 

memiliki arti pengorganisasian, mengatur, mengorganisir. Organizing 

merupakan mengorganisasikan informasi yang diperoleh untuk 

membangun pengetahuan baru (Lestari dan Yudhanegara: 2015). 

Menurut Satriani, dkk (2015) tahapan ini siswa mengorganisasikan 

pengetahuan yang telah dimiliki atau mengeluarkan ide dan 

berpendapat untuk menyusun rencana penyelesaian dari masalah yang 

diberikan. Calfee dan Miller (2004) mengungkapkan bahwa tujuan 

pengorganisasian informasi siswa dapat mengorganisasikan konsep 

lama dengan menggunakan kembali pada tahapan selanjutnya. 

Mengumpulkan informasi dengan berdiskusi bersama guru dan siswa 
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lainnya. Dengan demikian, pengorganisasian yang dilakukan oleh 

siswa dengan mengumpulkan informasi dan membangunnya menjadi 

informasi yang baru akan menjadikan siswa lebih aktif dengan 

berdiskusi bersama siswa lainnya. 

3) Reflecting  

Pada tahap ketiga reflecting, secara bahasa reflecting adalah 

menggambarkan, membayangkan, memikirkan. Menurut Suyatno 

(2009), reflecting merupakan kegiatan siswa untuk memikirkan 

kembali hal-hal yang telah diketahui. Menurut Sagala (2012) refleksi 

merupakan cara berpikir dengan melihat masa lalu yang telah 

dipelajari. Pada tahapan ini siswa mengendapkan pengetahuan baru 

yang merupakan suatu revisi dari pengetahuan sebelumnya yang telah 

dipelajari. Tahap reflecting menjadikan siswa untuk memikirkan 

kembali yang telah dipelajari dalam berkelompok dengan mengoreksi 

hasil diskusi yang mereka lakukan (Calfee dan Miller, 2004). sejalan 

dengan Satriani (2015), kegiatan reflecting merupakan kegiatan siswa 

untuk memikirkan materi yang telah dipelajari berdiskusi dan menilai 

kesalahannya sendiri dan belajar dari kesalahan yang dilakukan hingga 

menarik kesimpulan atas kesalahannya. Dengan merefleksi siswa akan 

lebih memahami konsep yang telah dipelajari dengan memperoleh 

pengetahuan yang baru dari hasil diskusi yang telah dipikirkan dan 

dikoreksi dengan benar.  
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4) Extending  

Extend berarti mengembangkan, memperluas. Menurut Satriani 

(2015) pada tahap ini siswa memperluas secara mandiri pengetahuan 

yang telah dipelajari dengan menyelesaikan suatu permasalahan 

berdasarkan pemikiran pada proses sebelumnya. Suyatno (2009), 

berpendapat bahwa perluasan pengetahuan pada tahapan ini dilakukan 

dengan memperluas konsep yang telah dimiliki atau menggunakan 

konsep yang berbeda sebagai aplikasi konsep yang dipelajari. Baik 

konsep dalam bidang lain maupun ilmu lain dalam kehidupan sehari-

hari. Tahapan ini memberikan siswa untuk menyelesaikan 

permasalahan secara individu dari konsep sebelumnya yang telah 

dipelajarinya dan membangun siswa untuk lebih mandiri dan kreatif 

dalam menyelesaikan persoalan.  

Dari uraian di atas, pembelajaran CORE memiliki beberapa 

keunggulan antara lain: siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, siswa 

lebih mudah dalam mempelajari suatu konsep karena belajar dari 

pengalaman atau informasi yang telah dimiliki, lebih kreatif dan mandiri 

dengan ide-ide yang telah mereka miliki dan diskusikan dengan siswa lain 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan.  

Berikut langkah-langkah pembelajaran CORE: 

Langkah 1: Connecting 

Siswa menghubungkan informasi yang telah diketahui dengan 

informasi yang diperoleh pada saat pembelajaran. 
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Langkah 2: Organizing 

Siswa dikelompok secara heterogen (4-5 orang), kemudian siswa 

mengorganisasikan ide-ide yang diperoleh untuk memahami materi yang 

dilakukan secara berkelompok dengan bimbingan guru. 

Langkah 3: Reflecting 

Siswa menuangkan ide-ide yang telah dimiliki dan berdiskusi 

dengan siswa lain untuk menyelesaikan permasalahan dari ide-ide yang 

telah mereka miliki. Setelah itu, mereka memikirkan kembali hasil diskusi 

mereka dan mengevaluasi apakah terjadi kesalahan dalam mereka 

menggali informasi baru yang mereka hubungkan dengan informasi lama 

dari materi yang telah dipelajari. 

Langkah 4: Extending 

Siswa mengembangkan ide-ide yang telah dimiliki dan dievaluasi 

tersebut dengan mengaplikasikannya dalam permasalahan sehari-hari dan 

guru mengarahkan siswa untuk menemukan hal-hal baru terkait dengan 

materi pembelajaran yang berlangsung. 

B. Penelitian Relevan 

Berikut adalah beberapa penelitian yang berkenaan dengan 

pembelajaran Connecting Organizing Reflecting Extending (CORE) yang 

relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Susilowaty (2016) menyatakan bahwa 

pembelajaran CORE dengan strategi konflik kognitif lebih baik daripada 

pembelajaran konvensional untuk meningkatkan kemampuan pemahaman 

matematis, pemecahan masalah serta kecemasan matematis siswa SMP. Selain 
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itu Multiah (2016) menyebutkan bahwa adanya pengaruh dalam pembelajaran 

CORE yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir aljabar dan self 

regulated learning siswa daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran 

biasa secara keseluruhan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Purwanti 

(2016) dalam skripsinya yaitu: pengaruh pembelajaran Connexting, 

Organizing, Reflecting, Extending (CORE) terhadap kemampuan komunikasi 

matematis siswa kelas VII SMP Muhammadiyah Sokaraja. Penelitian 

eksperimen yang dilakukan dengan posttest memiliki nilai rata-rata untuk 

kelas eksperimen yaitu 81,458 dan rata-rata untuk kelas kontrol sebesar 

75,486. Diperoleh bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran Connexting, Organizing, Reflecting, 

Extending (CORE) lebih baik dari pembelajaran konvensional terhadap 

kemampuan komunikasi matematis.  

Adapun penelitian Satriani (2015) yang menyebutkan bahwa 

penggunaan pembelajaran CORE lebih baik daripada menggunakan 

pembelajaran konvensional. Pembelajaran CORE secara signifikan 

berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah. Pembelajaran CORE 

berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika dengan 

kovariabel penalaran sistematis pada siswa kelas III Gugus Raden Ajeng 

Kartini Kecamatan Denpasar Barat, terdapat kontribusi penalaran sistematis 

secara menyeluruh yang signifikan sebesar 77,1% terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa. Pada kelas eksperimen terdapat 76,2% 

kontribusi penalaran sistematis terhadap kemampuan pemecahan masalah 
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matematika siswa. Pada kelompok kontrol terdapat 77,3% kontribusi 

penalaran matematis terhadap pemecahan masalah siswa.  

Berikut beberapa penelitian terkait kemampuan literasi matematika. 

Penelitian yang dilakukan Soleh (2017), menunjukkan bahwa rata-rata hasil 

tes kemampuan literasi kelas eksperimen dengan menggunakan strategi 

Contextual Teaching and Learning (CTL) lebih tinggi dibanding kelas kontrol 

yang menggunakan pembelajaran ekspositori. Terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan rata-rata hasil tes 

kemampuan literasi yang diperoleh kelas eksperimen adalah 74,7 dan kelas 

kontrol 66,67. Penelitian Pratiwi dan Ramadhani (2017) menunjukkan bahwa 

adanya peningkatan kemampuan literasi matematika siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan Problem Based Learning (PBL) daripada dengan 

pembelajaran biasa. Meskipun hasil posttest yang dilakukan pada siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan PBL (eksperimen) dan kelas kontrol tidak 

terlalu tinggi namun dari analisis post-test yang dilakukan peningkatan 

kemampuan literasi matematis siswa pada kelas eksperimen lebih baik dari 

kelas kontrol.  

Dengan demikian, kemampuan literasi matematika siswa melalui 

pembelajaran berbasis masalah tergolong kualifikasi cukup. Sedangkan 

kemampuan literasi matematika siswa melalui pembelajaran konvensional 

maupun biasa tergolong kualifikasi kurang. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian relevan tersebut adalah peneliti sama-sama menggunakan 

pembelajaran CORE. Perbedaan pada penelitian ini peneliti menggunakan 
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pembelajaran CORE untuk mengetahui pengaruh pembelajaran CORE 

terhadap kemampuan literasi matematika, dengan menggunakan pembelajaran 

CORE apakah akan berpengaruh terhadap kemampuan literasi matematika 

siswa dan lebih baik dibandingkan dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

C. Kerangka Pikir 

Pembelajaran Connecting Organizing Reflecting Extending (CORE) 

adalah pembelajaran yang menekankan kepada pengalaman siswa dengan 

mengkontruksi pengetahuannya sendiri dari informasi yang telah dimiliki 

menghubungkan, mengorganisasikan serta merefleksikan suatu proses belajar 

yang telah dialami dan memperluas pengalaman belajar siswa. Dalam 

pembelajaran ini siswa menyelesaikan suatu permasalahan dengan kreatif, 

kritis dari ide-ide yang telah dimilikinya.  

Pembelajaran CORE memiliki empat tahapan. Tahap pertama yaitu 

connecting, siswa menghubungkan informasi-informasi yang telah diketahui 

dengan informasi yang baru maupun dengan informasi yang akan dipelajari. 

Pada tahap connecting siswa menghubungkan konsep lain serta dapat 

menyajikannya kedalam berbagai bentuk matematikanya. Pada indikator 

kemampuan literasi matematika, indikator pertama yaitu komunikasi 

merupakan salah satu aspek penting dalam connecting. Dengan siswa 

memahami informasi yang sudah diketahui siswa mampu menghubungkan 

dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Siswa mampu 
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mengkomunikasikan gagasan atau ide-ide yang telah dimiliki untuk 

menghubungkan dengan informasi yang baru.  

Pada tahap kedua yaitu organizing, dengan mengorganisasikan 

konsep-konsep maupun ide-ide yang telah dimiliki untuk membangun 

pengetahuan baru. Siswa berdiskusi dengan teman sekelompok agar 

memudahkan mengorganisasikan ide-ide yang telah dimiliki yang terdapat 

dalam indikator kemampuan literasi matematika yaitu komunikasi. Dalam 

indikator kemampuan literasi matematika yang lain, yang termasuk dalam 

tahap organizing yaitu strategi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 

Siswa merencanakan suatu strategi atau mengorganisir informasi untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan dari ide-ide yang telah dimiliki untuk 

menemukan pengetahuan baru serta mampu menyelesaikan suatu 

permasalahan terencana dan sesuai dengan algoritma yang tepat. 

Tahap ketiga yaitu reflecting, dimana siswa memikirkan kembali hal-

hal yang telah diketahui, siswa mampu menjelaskan atau mengkritik konsep 

bersama dengan guru untuk meluruskan kekeliruan dalam mengorganisasikan 

pengetahuan. Dalam aspek reflecting, indikator kemampuan literasi 

matematika yang berperan yaitu komunikasi. Kemampuan komunikasi siswa 

baik lisan maupun tulisan diperlukan dalam tahap reflecting, untuk 

memikirkan kembali dan berpendapat memberikan argumen-argumen yang 

logis untuk menemukan suatu kebenaran matematika. 

Pada tahapan akhir dalam pembelajaran CORE yaitu extending, siswa 

mengembangkan konsep/ide-ide yang telah dimilikinya untuk menyelesaikan 
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suatu permasalahan. Tahapan ini dapat dilakukan dengan individu maupun 

kelompok. Siswa mampu menerapkan konsep yang telah dimilikinya dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam indikator literasi matematika, representasi 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan merupakan salah satu aspek 

extending yang harus dimiliki siswa. Dengan menafsirkan berbagai bentuk 

grafik, tabel, diagram untuk menyajikan suatu situasi serta memperluas 

pengetahuan yang telah dipelajari dengan menyelesaikan suatu permasalahan 

dengan berbagai representasi.  

Dalam pembelajaran CORE terdapat pembelajaran yang 

menghubungkan konsep yang telah pelajari, memikirkan kembali, hingga 

siswa mampu mengembangkan ide-ide/konsep tersebut untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan sesuai dengan indikator kemampuan literasi matematika. 

Dalam kemampuan literasi matematika siswa dapat mengkomunikasikan 

maupun memahami informasi yang telah diketahui dengan berdiskusi 

mengorganisasikan ide-ide yang telah dimiliki untuk menemukan ide-ide yang 

baru menggunakan strategi-strategi yang dimiliki. Siswa mampu 

merepresentasikan permasalahan dari berbagai situasi dengan berbagai cara. 

Dengan demikian, pembelajaran CORE diharapkan dapat membangun 

kemampuan literasi matematika siswa. 

Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Connexting 

Organizing Reflecting Extending (CORE) dapat memberi pengaruh terhadap 

kemampuan literasi matematis siswa. 
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D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan dengan rumusan masalah, kajian teoritik dan kerangka 

pikir, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Pembelajaran Connexting Organizing Reflecting Extending (CORE) 

berpengaruh terhadap kemampuan literasi matematika siswa SMP Negeri 3 

Sokaraja. 
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