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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan 

manusia, melalui pendidikan seseorang akan menjadi manusia yang mampu 

mengembangkan segala potensi yang dimilikinya hingga mencapai kualitas diri 

yang lebih baik. Dalam mengembangkan potensi tersebut siswa harus dibekali 

ilmu mulai tingkat pendidikan dasar, Susanto (2013: 70) menyatakan pendidikan 

dasar tidak semata-mata membekali siswa berupa kemampuan membaca, menulis 

dan berhitung saja, tetapi juga harus mengembangkan potensi pada siswa baik 

potensi mental, sosial, dan spiritual. Dalam semua tingkatan pendidikan mulai 

bangku pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi tidak lepas dengan 

diajarkannya pembelajaran matematika.  

Seiring dengan perkembangan zaman, Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan terus melakukan perbaruan dalam dunia pendidikan mengenai 

kurikulum yang sebelumnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menjadi 

Kurikulum 2013 dengan tujuan tidak lain untuk perbaikan dari yang sebelumnya 

telah diterapkan. Budiman, et al (2017: 126) menjelaskan bahwa kelemahan dari 

KTSP yaitu belum mampu mengembangkan kompetensi secara utuh sesuai 

dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang 

dikembangkan dalam KTSP belum menyeimbangkan kemampuan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan sehingga implementasi dari pengetahuan yang 

didapatkan siswa belum direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.  

Hakim (2017: 286) juga menyebutkan beberapa perbedaan bahwa pada 

KTSP materi mata pelajaran matematika langsung dijelaskan ke materi abstrak, 

menggunakan rumus yang harus dihafal untuk menyelesaikan permasalahan, tidak 

membiasakan siswa untuk berpikir kritis, serta tiap jenis konten pembelajaran 

diajarkan secara terpisah. Hakim (2017: 288) juga menjelaskan bahwa dalam 

kurikulum 2013 matematika diajarkan mulai pengamatan konkret ke semi konkret 

hingga abstraksi permasalahan, siswa tidak hanya bisa menggunakan rumus saja 

tetapi juga memahami asal usulnya, dirancang supaya siswa harus berpikir kritis
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untuk menyelesaikan permasalahan, dan bermacam jenis konten pembelajaran 

diajarkan terkait serta terpadu satu sama lain.  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 

tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, bahwa salah 

satu prinsip pembelajaran dari verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Hal 

tersebut merupakan salah satu ciri khas dari kurikulum 2013 yang tidak hanya 

menerima pembelajaran saja, tetapi juga diaplikasikan dalam kehidupan nyata 

agar pembelajaran yang telah diperoleh bermakna dalam diri siswa, begitu juga 

halnya dengan pembelajaran matematika yang selalu berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari. Pada kurikulum 2013 matematika kelas tinggi telah  berdiri sendiri 

bukan lagi menjadi menyatu pada tema agar konsep matematika yang diajarkan 

dapat dipahami secara mendalam. Sedangkan pada kelas rendah matematika 

masih menyatu dengan mata pelajaran lain. 

Penerapan konsep matematika yang selalu melekat dalam kehidupan 

sehari-hari dapat dilihat pada proses jual beli, mengukur tinggi badan, menimbang 

berat buah-buahan dan masih banyak kegiatan lainnya yang menerapkan konsep 

matematika. Melihat begitu pentingnya pembelajaran matematika, diharapkan 

siswa mampu menguasai konsep dasar matematika sejak usia sekolah dasar. Hal 

tersebut sejalan dengan Susanto (2013: 183) bahwa tujuan pembelajaran 

matematika yaitu agar siswa tidak hanya terampil menggunakan matematika, 

tetapi dapat menerapkannyadalam kehidupan sehari-hari. 

Retnasari, et al (2016: 392) menyatakan bahwa salah satu permasalahan 

yang muncul dalam pembelajaran matematika adalah kurangnya kemampuan 

koneksi matematis siswa di sekolah dasar. Penyebab hal tersebut yaitu guru hanya 

mengajarkan siswa dengan pendekatan ekspositori dan jarang memberikan soal 

matematika yang berkaitan dengan kehidupan siswa. Akibatnya, siswa tidak 

menyukai pelajaran matematika dan beranggapan bahwa matematika yang 

diajarkan hanya berupa rumus sehingga siswa belum memahami kegunaan rumus 

yang telah didapatkan. Hal tersebut merupakan faktor yang menjadikan sebagian 

siswa berasumsi bahwa mata pelajaran matematika sulit dan menakutkan sehingga 

kurang diminati banyak siswa. 
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Berdasarkan hasil riset Programme for International Students Assessment 

(PISA) 2015 bahwa posisi Indonesia enam peringkat ke atas bila dibandingkan 

posisi peringkat kedua dari bawah pada tahun 2012, Indonesia berada pada 

peringkat ke 63 dari 70 negara. Sementara hasil survei oleh the International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) yang mengukur 

matematika dan ilmu pengetahuan alam dalam Trend in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) 2015 menempatkan Indonesia pada 

posisi 45 dari 50 negara pada bidang matematika.  

Meskipun mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun 

sebelumnya, namun kemampuan siswa Indonesia dalam menyelesaikan 

permasalahan masih rendah, salah satu penguasaan ilmu yang menjadi aspek 

utama dalam penilaian internasional baik PISA maupun TIMSS adalah 

kemampuan literasi matematika (Susanti dan Salmaini, 2017). Literasi 

matematika menekankan penggunaan matematika dalam  kehidupan sehari-hari.  

Siswa masih bingung bahwa matematika saling berkaitan antarkonsepnya 

sehingga berpengaruh terhadap kemampuan koneksi matematis siswa (Afifah, et 

al, 2017: 933). Hal tersebut juga senada dengan Retnasari, et al (2016: 392) yang 

menjelaskan bahwa rata-rata hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa SDN 

I Sukaraja masih mendapat nilai kurang dari 60. Salah satu faktor penyebabnya 

yaitu guru jarang memberikan siswa soal matematika yang berbentuk cerita dan 

belum dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. 

Laurens (2016: 86) menyatakan bahwa pembelajaran yang tidak 

mengaitkan matematika dengan kehidupan nyata siswa merupakan salah satu 

penyebab rendahnya hasil belajar siswa. Aktivitas yang dilakukan dalam 

keseharian secara tidak langsung memanfaatkan konsep matematika, misalnya 

kebiasaan bangun pagi, kebiasaan berbelanja, dan lain sebagainya. Kebiasaan 

yang menunjukkan budaya masyarakat sekitar yang dikaitkan dengan konsep 

matematika disebut dengan etnomatematika. Pembelajaran tanpa memanfaatkan 

kebiasaan atau budaya yang ada disekitar siswa dengan mengaitkan konsep 

matematika tidak akan dirasakan manfaatnya dalam diri siswa sehingga 

pembelajaran menjadi kurang bermakna dan hasil belajar siswa kurang maksimal. 
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Selain dikaitkan dengan budaya kehidupan siswa, faktor lain yang 

mempengaruhi keberhasilan siswa yaitu pemanfaatan media yang digunakan 

dalam proses pembelajaran. Penggunaan media yang kurang tepat akan 

mengakibatkan pencapaian hasil belajar yang kurang maksimal. Dalam 

pembelajaran matematika perlu adanya media yang memberikan pengalaman baru 

bagi siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi dan perhatian siswa. Toheri dan 

Aziz (2012: 53) menyatakan bahwa media belajar audio visual dapat memberikan 

ketertarikan dan ketidakbosanan dalam proses pembelajaran matematika sehingga 

minat dan perhatian siswa besar sekali pengaruhnya terhadap hasil belajar.    

Permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya sama halnya yang terjadi 

di SD 2 Demaan. Hasil observasi pembelajaran matematika yang dilakukan di 

kelas IV SD 2 Demaan pada Senin, 5 November 2018, ditemukan bahwa guru 

kelas masih beracuan pada buku sehingga siswa kurang tertarik dalam mengikuti 

pembelajaran matematika. Pembelajaran yang dilakukan juga belum 

menggunakan model, hanya memanfaatkan media papan tulis dalam menjelaskan 

materi. Guru sudah mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, namun 

belum mengaitkannya dengan budaya lokal Kudus. Metode yang sering 

digunakan guru yaitu ceramah, tanya jawab, dan terkadang memberikan soal yang 

dikaitkan dengan suatu masalah berupa soal cerita. Keterampilan kinerja proses 

siswa dalam menyelesaikan masalah masih kurang, karena siswa masih bingung 

dalam menyelesaikan tugas tanpa mengetahui prosedur yang benar. Hal tersebut 

dibuktikan dengan hasil observasi keterampilan kinerja proses siswa SD 2 

Demaan dengan rata-rata 48 yang masih dalam kategori rendah.  

Proses pembelajarannya hampir sama yaitu penjelasan materi setelah itu 

mengerjakan soal yang terdapat pada buku pegangan siswa dan terkadang guru 

juga memberikan soal tambahan selain dari buku pegangan siswa. Selain itu, guru 

juga meminta siswa maju untuk praktik menggambar bangun datar di depan kelas. 

Meskipun begitu, ada sebagian siswa yang duduk dibelakang tidak 

memperhatikan temannya yang sedang maju dan berbicara diluar konteks 

pembelajaran matematika dengan teman sebangkunya. 
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Hasil wawancara yang dilakukan pada Senin, 5 November 2018. 

Wawancara dilkukan dengan guru kelas IV dan beberapa siswa kelas IV SD 2 

Demaan. Hasil wawancara dengan guru menunjukkan bahwa pembelajaran 

matematika yang telah dilakukan guru masih dominan ceramah, namun guru 

pernah mengaitkan pembelajaran matematika dengan kehidupan nyata. Akan 

tetapi, belum pernah mengaitkannya dengan budaya lokal daerah tempat tinggal 

siswa. Permasalahan yang dihadapi adalah ada beberapa siswa yang masih 

bingung jika dikaitkan dengan kehidupan nyata yang biasanya diberikan melalui 

soal cerita. Sehingga banyak siswa yang hasil belajarnya masih rendah. Hal 

tersebut menjukkan bahwa kemampuan koneksi matematis siswa kelas IV SD 2 

Demaan masih rendah.  

Keterampilan siswa dalam menyelesaikan masalah soal cerita juga masih 

rendah, siswa masih bingung dalam menganalisis soal cerita serta belum tahu 

langkah yang akan digunakan untuk menyelesaikannya. Selain itu, guru hanya 

menggunakan media papan tulis dalam menjelaskan materi sehingga belum begitu 

menarik antusias siswa untuk lebih termotivasi mengikuti pembelajaran 

matematika. Guru juga belum pernah menggunakan media audio visual dalam 

menyampaikan materi kepada siswa. Ketika beberapa siswa ditanya mengenai 

minat belajar matematika, mereka menjawab kurang menyukai mata pelajaran 

matematika karena terlalu sulit dan membingungkan.    

Berdasarkan hasil tes studi pendahuluan tentang sifat-sifat bangun datar 

yang dilakukan oleh peneliti pada hari Rabu, 7 November 2018, diperoleh rata-

rata skor klasikal koneksi matematis yaitu 52,58 dengan kriteria kurang. KKM 

mata pelajaran matematika kelas IV SD 2 Demaan adalah 68. Siswa kelas IV SD 

2 Demaan berjumlah 26 siswa, namun hanya 7 siswa yang memperoleh nilai 

diatas KKM dengan presentase ketuntasan klasikal 26,92% dengan kriteria 

kurang.  

Kurangnya pencapaian kemampuan koneksi matematis dibuktikan dengan 

analisis masing-masing indikator koneksi matematis dengan hasil menunjukkan 

bahwa indikator 1) mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur 

mendapatkan skor rata-rata klasikal 76,92 dengan kriteria cukup, 2) memahami 
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hubungan di antara topik matematika mendapatkan skor rata-rata klasikal 48,85 

dengan kriteria kurang, 3) menerapkan matematika dalam bidang studi lain atau 

kehidupan sehari-hari matematika mendapatkan skor rata-rata klasikal 50,38 

dengan kriteria kurang, 4) memahami representasi ekuivalen suatu konsep 

mendapatkan skor rata-rata klasikal 39,23 dengan kriteria kurang, 5) mencari 

hubungan satu prosedur dengan prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen 

mendapatkan skor rata-rata klasikal 63,65 dengan kriteria kurang, 6) menerapkan 

hubungan antartopik matematika, dan antara topik matematika dengan topik di 

luar matematika mendapatkan skor rata-rata klasikal 43,08 dengan kriteria kurang. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada satu indikator koneksi matematis yang 

sudah tercapai yaitu indikator mencari hubungan berbagai representasi konsep dan 

prosedur, namun kemampuan koneksi matematis siswa kelas IV SD 2 Demaan 

masih tergolong rendah karena lima indikator lainnya belum tercapai. 

Permasalahan rendahnya kemampuan koneksi matematis di SD 2 Demaan 

yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu adanya usaha yang dapat mendukung 

pemecahan masalah tersebut. Dengan demikian salah satu upaya untuk 

meningkatkan kemampuan koneksi matematis yaitu lebih menekankan 

pembelajaran matematika ke dalam kehidupan sehari-hari siswa. Salah satu model 

yang mendukung hal ini adalah Connecting, Organizing, Reflecting, Extending 

(CORE) karena model tersebut mempunyai karakteristik mengaitkan konsep yang 

dimiliki siswa dengan konsep baru sehingga dapat mengatasi permasalahan siswa 

yang belum mengaitkan konsep matematika dengan konsep matematika lain 

maupun dengan kehidupan sehari-hari.  

Model pembelajaran CORE adalah suatu model pembelajaran yang 

membangun kemampuan siswa dengan cara menghubungkan pengetahuan yang 

dimilikinya, kemudian memikirkan kembali secara mendalam konsep yang 

sedang dipelajari (Lestari dan Yudhanegara, 2017: 52). Dari pernyataan tersebut, 

siswa akan mengaitkan dan mengorganisasikan pengetahuan yang dimiliki ke 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa lebih konkret dalam menerapkan 

konsep matematika yang telah didapatkannya.  



 
 

7 
 

Wicaksana, Wirya, dan Margunayasa (2014) mengkolaborasikan model 

pembelajaran CORE dengan koneksi matematis menjadikan pembelajaran 

menjadi lebih bermakna dan dapat meningkatkan hasil belajar matematika. 

Beberapa komponen dalam model CORE memiliki hubungan dengan kemampuan 

koneksi matematis, salah satunya adalah connecting yaitu mengaitkan informasi 

lama dan baru antartopik dan konsep matematika, mengoneksikan antar displin 

ilmu lain, dan mengoneksikan dengan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut 

berkaitan dengan indikator koneksi matematis yaitu kemampuan menghubungkan 

antartopik matematika dan juga mendorong tercapainya indikator koneksi 

matematis utamanya menghubungkan konsep matematika dalam kehidupan nyata.  

Upaya dalam menunjang model pembelajaran CORE yaitu 

mengombinasikan model dengan penggunaan media dalam meningkatkan 

kemampuan koneksi matematis dan keterampilan siswa. Seiring berkembangnya 

ilmu pengetahuan dan tekonolgi, perlu adanya inovasi dalam dunia pendidikan 

dalam memanfaatkan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. Hal tersebut 

menuntut agar mampu menggunakan alat-alat yang disediakan oleh sekolah, dan 

tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan perkembangan 

dan tuntutan zaman (Kustandi dan Bambang, 2013: 6).  

Senada dengan Richardo, R. (2016: 784) menyebutkan bahwa salah satu 

kompetensi yang harus dimiliki guru di abad-21 yaitu mampu memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Selain itu, 

memanfaatkan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi modern juga 

diharapkan agar siswa semakin tertarik dalam menerima materi pembelajaran.  

Media berbasis teknologi modern dapat berupa media audio visual. Media 

audio visual merupakan salah satu jenis media yang dapat menarik perhatian 

siswa karena menggabungkan antara penglihatan dan pendengaran sehingga 

materi yang didapatkan siswa mudah untuk diingat. Fujiyanto, et al (2016: 843) 

menjelaskan bahwa media audio visual dapat mempertinggi perhatian siswa 

dengan tampilan yang menarik. Selain itu, media audio visual dapat menampilkan 

realitas materi sehingga dapat memberikan pengalaman yang nyata pada siswa 

dan mendorong adanya aktivitas diri.  
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Penggunaan media audio visual dalam pembelajaran matematika, peneliti 

mengintegrasikan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam pembelajaran 

matematika atau biasa disebut dengan etnomatematika. Hardiarti (2017: 100) 

menjelaskan berbagai konsep matematika dapat digali dan ditemukan dalam 

budaya sehingga dapat memperjelas bahwa matematika dan budaya saling 

berkaitan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber belajar 

matematika yang konkret dan ada disekitar siswa.  

Pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan terobosan progresif 

dunia pendidikan dalam membangkitkan potensi daerah yang bermanfaat bagi 

masyarakat sekitar (Asmani, 2012: 96). Relevansi dunia pendidikan dengan 

terobosan ini dapat menambah semangat siswa dalam menimba ilmu dan 

mengembangkan pengetahuannya sesuai dengan potensi lokal dearahnya. Hal ini 

sangat berkatian erat dengan menghubungkan konsep matematika dalam 

kehidupan nyata yang dapat diintegrasikan melalui keunggulan lokal daerah 

sekitar tempat tinggal siswa. Ulya dan Rahayu (2017: 19) menyatakan bahwa 

etnomatematika sebagai pendekatan pembelajaran memudahkan siswa dalam 

memahami konsep matematika karena berkaitan langsung dengan budaya siswa 

sendiri sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan.  

Keunggulan lokal daerah yang dikaitkan dengan konsep matematika dapat 

berupa hasil sumber daya alam, potensi geografis, potensi budaya, dan potensi 

historis. Penerapan etnomatematika membuat matematika lebih bermakna bagi 

kehidupan siswa, siswa lebih dekat dengan budaya dan masalah dalam kehidupan 

nyata sehingga dapat meningkatkan kemampuan matematika siswa (Rahayu dan 

Ulya, 2017: 91). Pembelajaran berbasis keunggulan lokal tersebut juga 

mendorong tercapainya salah satu indikator matematis yaitu menghubungkan 

konsep matematika dengan kehidupan nyata siswa. Siswa tidak lagi berpikir 

abstrak konsep matematika yang didapatkan, namun secara tidak langung siswa 

mengaitkannya dengan kehidupan yang ada disekitarnya sekaligus dapat 

mengenal lebih dalam dan  melestarikan keunggulan lokal daerah setempat. 

Salah satu media yang dapat menjembatani perkembangan teknologi 

informasi saat ini dan pemanfaatan keunggulan budaya lokal yaitu Audio Visual 
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Etnomatematika (AVE). AVE merupakan media berbasis audio visual dengan 

mengombinasikan slide, gambar, suara, serta berintegrasi pada keunggulan lokal 

daerah setempat. Penggunaan media ini sesuai dengan karakteristik model CORE 

dimana pada tahap connecting yang menekankan siswa untuk menerapkan konsep 

matematika dengan kehidupan sehari-hari yang dapat dikaitkan dengan 

keunggulan lokal daerah tempat tinggalnya.  

Selain diterapkan pada tahap connecting, media AVE juga diterapkan pada 

tahap model CORE lainnya. Siswa dapat berpikir secara konkret melalui media 

AVE, karena dengan disajikannya gambar dan pengorganisasian ide atau konsep 

matematika dalam pemecahan masalah dapat menuntun siswa mengaitkan pada 

kehidupan nyata sehingga mampu mengeksplor kemampuan koneksi matematis 

dan keterampilan kinerja siswa. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai 

rendahnya kemampuan koneksi matematis dan keterampilan kinerja proses siswa 

maka peneliti menerapkan model CORE Berbantuan Audio Visual 

Etnomatematika (AVE). Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Pengaruh Model 

CORE Berbantuan Audio Visual Etnomatematika (AVE) Terhadap Kemampuan 

Koneksi Matematis dan Keterampilan Kinerja Proses Siswa Kelas IV”.    

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalah dalam 

penelitian sebagai berikut. 

1. Apakah terdapat perbedaan rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa 

kelas IV SD 2 Demaan sebelum dan sesudah diterapkannya model CORE 

berbantuan AVE pada materi keliling dan luas bangun datar? 

2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata keterampilan kinerja proses siswa kelas 

IV SD 2 Demaan sebelum dan sesudah diterapkannya model CORE 

berbantuan AVE pada materi keliling dan luas bangun datar? 

3. Apakah terdapat pengaruh keterampilan kinerja proses terhadap kemampuan 

koneksi matematis siswa kelas IV SD 2 Demaan pada materi keliling dan luas 

bangun datar? 
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4. Apakah kemampuan koneksi matematika dan keterampilan kinerja proses 

siswa kelas IV SD 2 Demaan yang diajarkan dengan model CORE 

berbantuan AVE telah mencapai KKM? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dapat 

dituliskan sebagai berikut. 

1. Untuk menguji perbedaan rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa 

kelas IV SD 2 Demaan sebelum dan sesudah diterapkannya model CORE 

berbantuan AVE pada materi keliling dan luas bangun datar. 

2. Untuk menguji perbedaan rata-rata keterampilan kinerja proses siswa kelas 

IV SD 2 Demaan sebelum dan sesudah diterapkannya model CORE 

berbantuan AVE pada materi keliling dan luas bangun datar. 

3. Untuk menguji pengaruh keterampilan kinerja proses terhadap kemampuan 

koneksi matematis siswa kelas IV SD 2 Demaan pada materi keliling dan luas 

bangun datar. 

4. Untuk menguji pencapaian KKM pada kemampuan koneksi matematika dan 

keterampilan kinerja proses siswa kelas IV SD 2 Demaan yang diajarkan 

dengan model CORE berbantuan AVE. 

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka hasil penelitian diharapkan akan 

memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah pemahaman dan 

wawasan mengenai penggunaan model CORE berbantuan AVE terhadap 

kemampuan koneksi matematis dan keterampilan kinerja siswa pada materi 

keliling dan luas bangun datar. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan 

sebagai sumber referensi atau rujukan bagi pihak-pihak yang terkait seperti 

dinas pendidikan, sekolah, dan institusi pendidikan lainnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematis melalui 

penerapan model CORE berbantuan AVE pada materi keliling dan 

luas bangun datar. 

2) Dapat memudahkan siswa dalam memahami keliling dan luas bangun 

datar dengan kegiatan pembelajaran yang dikaitakan dalam kehidupan 

sehari-hari dan keunggulan lokal, sehingga siswa juga lebih mengenal 

serta meningkatkan rasa cinta terhadap keunggulan lokal daerah 

setempat. 

3) Dapat menumbuhkan keterampilan kinerja siswa selama proses 

pembelajaran sehingga pembelajaran matematika lebih bermakna 

dalam diri siswa. 

b. Bagi Guru 

1) Menambah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menggunakan 

media AVE terhadap kemampuan koneksi matematis serta 

keterampilan kinerja siswa pada materi keliling dan luas bangun datar. 

2) Sebagai alternatif dalam melakukan variasi mengajar dengan 

menggunakan model CORE. 

3) Sebagai acuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran 

menggunakan model CORE berbantuan media AVE. 

c. Bagi Sekolah 

1) Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan inovasi 

pembelajaran matematika di sekolah dasar. 

2) Sebagai cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran baik guru 

maupun siswa di sekolah. 

d. Bagi Peneliti 

1) Dapat memperoleh pengalaman saat menerapkan model CORE 

berbantuan media AVE terhadap kemampuan koneksi matematis dan 

keterampilan kinerja siswa pada materi keliling dan luas bangun datar. 
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2) Sebagai bekal peneliti sebagai calon guru dalam melaksanakan praktik 

mengajar khususnya pada pembelajaran matematika di sekolah dasar. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SD 2 Demaan. 

2. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2018/2019. 

3. Sampel penelitian pada penelitian ini yaitu 25 siswa kelas IV SD 2 Demaan. 

4. Cakupan materi pada penelitian ini adalah materi semester 2 Kurikulum 2013 

dengan kompetensi dasar 3.9 Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas 

daerah persegi, persegipanjang, dan segitiga serta hubungan pangkat dua 

dengan akar pangkat dua, serta kompetensi dasar 4.9 Menyelesaikan masalah 

berkaitan dengan keliling dan luas persegi, persegipanjang, dan segitiga 

termasuk melibatkan pangkat dua dengan akar pangkat dua. Dengan indikator 

pembelajaran meliputi 1) mengidentifikasi berbagai bangun datar persegi, 

persegipanjang, dan segitiga, 2) melakukan eksplorasi pengukuran bangun 

datar persegi, persegipanjang, dan segitiga untuk menentukan keliling dan luas 

bangun datar persegi, persegipanjang, dan segitiga, 3) menggunakan rumus 

untuk menentukan keliling dan luas bangun datar, 4) serta menyelesaikan 

masalah yang melibatkan keliling dan luas daerah persegi, persegipanjang, 

dan segitiga, dan 5) Menyajikan penyelesaian permasalahan yang melibatkan 

keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang, dan segitiga. 

5. Permasalahan yang mendasari penelitian ini yaitu rendahnya kemampuan 

koneksi matematis pada materi geometri bangun datar dan keterampilan 

kinerja proses. 

6. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah menggunakan model 

CORE berbantuan AVE. 
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F. Definisi Operasional Variabel 

Untuk menghindari kesalahpahaman pemakaian variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan masing-masing variabel dalam definisi 

operasional sebagai berikut.   

1. Pengaruh Model Pembelajaran CORE 

Model pembelajaran CORE berbantuan media AVE terhadap 

kemampuan koneksi matematis siswa dikatakan berpengaruh jika: (1) terdapat 

perbedaan kemampuan koneksi matematis siswa kelas IV SD 2 Demaan 

sebelum dan sesudah diterapkannya model CORE berbantuan media AVE, (2) 

terdapat perbedaan keterampilan kinerja proses siswa kelas IV SD 2 Demaan 

sebelum dan sesudah diterapkannya model CORE berbantuan media AVE, (3) 

terdapat pengaruh keterampilan kinerja proses terhadap kemampuan koneksi 

matematis siswa kelas IV SD 2 Demaan (4) kemampuan koneksi matematis 

dan keterampilan kinerja proses siswa kelas IV SD 2 Demaan yang diajarkan 

dengan model CORE berbantuan media AVE mencapai KKM lebih dari 68. 

2. Model CORE 

Model CORE merupakan model pembelajaran yang mengaitkan dan 

mengorganisasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam kehidupan sehari-hari 

agar siswa lebih konkret dalam menerapkan konsep matematika. Langkah 

model CORE terdiri dari empat tahap yaitu Connecting (menghubungkan 

informasi lama dengan informasi baru), Organizing (mengorganisasikan 

pengetahuan), Reflecting (menjelaskan kembali informasi yang telah 

diperoleh), dan Extending (memperluas pengetahuan). 

3. Media Audio Visual Etnomatematika (AVE) 

Media Audio Visual Etnomatematika (AVE) yaitu media pembelajaran 

matematika audio visual dengan mengintegrasikan keunggulan lokal daerah 

setempat. Media ini dibuat melalui microsoft power point yang dikemas 

berbentuk CD sehingga mudah untuk disimpan dan digunakan. Cara 

menggunakan media ini yaitu dengan menggunakan LCD projector dan 

laptop. Media ini digunakan saat semua tahap CORE.  
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4. Kemampuan Koneksi Matematis 

Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan mengaitkan 

konsep antartopik matematika dengan bidang studi lain maupun dengan 

aplikasi dunia nyata. Indikator koneksi matematis mencakup enam indikator 

yaitu 1) mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur, 2) 

memahami hubungan di antara topik matematika, 3) menerapkan matematika 

dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari, 4) memahami representasi 

ekuivalen suatu konsep, 5) mencari hubungan satu prosedur dengan prosedur 

lain dalam representasi yang ekuivalen, dan 6) menerapkan hubungan 

antartopik matematika, dan antara topik matematika dengan topik di luar 

matematika.    

5. Keterampilan Kinerja Proses 

Keterampilan kinerja proses adalah kemampuan siswa dalam 

mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya dengan cara 

melakukan sesuatu. Aspek yang diukur dalam penilaian kierja meliputi (1) 

kualitas dalam menyelesaikan pekerjaan, (2) keterampilan menggunakan alat-

alat, (3) kemampuan menganalisis dan merencanakan prosedur kerja, (4) 

kemampuan mengambil keputusan berdasarkan aplikasi informasi yang 

diberikan, dan (5) kemampuan membaca, menggunakan diagram, gambar, dan 

simbol.
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