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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Kegiatan pembelajaran bukanlah hanya sebatas menyampaikan informasi, 

melainkan suatu kegiatan untuk menambah pengetahuan yang akan bernilai 

ibadah bagi guru dan peserta didik sehingga menjadi pribadi yang lebih baik 

untuk masa depan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Zalzalah 

ayat 7 sebagai berikut:  

              

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya 

Dia akan melihat (balasan)nya.” (QS. Az-Zalzalah: 7)
 1

 

 

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang mengerjakan kebaikan 

dalam hal ini guru sebagai pemberi ilmu dan peserta didik sebagai orang yang 

menuntut ilmu di nilai sebagai suatu ibadah yang akan mendapatkan balasan 

kebaikan dari Allah SWT.   

Keutamaan mengajar bagi guru dan belajar bagi peserta didik  

diterangkan dalam sebuah hadits: 

َعْه أَ ِبْي ُهَرْيَرةَ يَقُْىُل َسِمْعُت َرُسْىَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َو َسلََّم يَقُْىُل أاَلَّ إِنَّ الدُّْويَا 

أَْو ُمتَعَلِّمٌ  مٌ ِذْكُرهللاِ َوَما َواالَهُ َوَعا لِ َمْلعُْى وَةٌ َمْلعُْىٌن َما فِْيَها إاِلَّ   

Artinya: Abu Hurairoh meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, 

“Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia dan segala isinya terkutuk, 
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kecuali dzikir kepada Allah dan apa yang terlibat dengannya, orang 

yang tahu (guru) atau orang yang belajar.” (HR. At-Tirmidzi)
 2
 

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT mengutuk semua 

makhluk yang ada di dunia, kecuali makhluk yang selalu mengingat-Nya dan 

yang terlibat dengan-Nya serta orang yang tahu (guru) atau orang yang sedang 

menuntut ilmu (peserta didik). Dalam hadits tersebut ditegaskan bahwa orang 

yang tahu (guru) dan orang yang belajar (peserta didik) adalah orang yang 

selamat dari kutukan Allah. Namun tidak semua orang berpredikat guru dijamin 

Rasulullah selamat dari kutukan.  

Guru yang dimaksudkan yaitu guru yang mengajarkan ilmu dengan ikhlas 

untuk mendapatkan ridho Allah SWT, guru yang mengamalkan ilmunya dan 

guru yang mengajarkan ilmu kebaikan kepada-Nya bukan bermaksud untuk 

menyesatkan peserta didik. Karena tujuan pembelajaran yaitu menyuruh berbuat 

baik dan mencegah dari perbuatan mungkar. Sebagaimana diterangkan dalam 

Surah Al-Hajj ayat 41 yang menjelaskan: 

                        

                   

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di 

muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan 

zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang 
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mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (QS. Al-Hajj: 

41)
 3

 

Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. 

Belajar merujuk pada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai subjek 

penerima pelajaran (sasaran didik), sedangkan mengajar merujuk pada apa yang 

harus dilakukan oleh guru sebagai pengajar.
4
 Salah satu tempat yang 

memfasilitasi kegiatan belajar mengajar yaitu sekolah. Sekolah sebagai tempat di 

mana guru dan  saling berinteraksi secara terorganisir dalam menyampaikan ilmu 

pengetahuan dan kegiatannya, serta materinya sudah diatur oleh pemerintah. 

Salah satu ilmu yang dipelajari oleh peserta didik di sekolah yaitu matematika.  

Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang 

memegang peranan penting dalam dunia pendidikan.  Pendidikan formal 

matematika sudah diajarkan mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai 

perguruan tinggi. Dengan belajar matematika seseorang dapat berpikir logis, 

matematis dan objektif. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

RI Nomor 22 Tahun 2006, dijelaskan bahwa tujuan pelajaran matematika di 

sekolah adalah agar  memiliki kemampuan sebagai berikut:
5
 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, 

akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 
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3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh. 

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah.
6
 

 

Salah satu aspek yang ditekankan dalam kurikulum adalah meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Pemecahan masalah merupakan 

bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting karena dalam proses 

pembelajaran maupun penyelesaiannya, peserta didik dimungkinkan memperoleh 

pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki 

untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin.
7
 

Kemudian berdasarkan hasil tes yang dikeluarkan oleh Program for 

International Student Assesment (PISA) 2015, tes yang diselenggarankan oleh 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ini, 

Indonesia berada pada peringkat 63 dari 69 negara, Indonesia masih berada pada 

peringkat bawah.
8
 Hasil penelitian dan penilaian yang dilakukan oleh lembaga 

internasional PISA, menunjukkan bahwa betapa kurangnya prestasi belajar 

matematika peserta didik. Prestasi belajar matematika yang dimaksudkan 
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tersebut tentu mencakup seluruh kompetensi matematika (doing math), karena 

standar soal yang digunakan oleh PISA termasuk kemampuan pemecahan 

masalah matematis.  

Begitu juga berdasarkan hasil wawancara dengan wawancara yang 

dilakukan terhadap salah seorang guru Matematika kelas X di SMA Negeri 1 

Tambang yaitu Ibu Ermawati, S.Pd. Beliau menuturkan bahwa, “Peserta didik 

belum mampu menyelesaikan soal-soal yang tidak rutin dan soal-soal yang 

berbeda dengan dengan contoh soal. Maka untuk membuktikan hal tersebut, 

peneliti melakukan tes terhadap peserta didik kelas X1 SMA Negeri 1 Tambang 

dengan memberikan 3 soal pemecahaman masalah matematika. Hasil tes tersebut 

menunjukkan nilai tes kemampuan pemecahan masalah rata-rata masih dibawah 

KKM. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang telah disebutkan sebelumnya 

bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik masih tergolong 

rendah. 

Pentingnya kemampuan pemecahan masalah oleh peserta didik dalam 

pembelajaran matematika yang dikemukakan oleh Branca adalah : (1) 

Kemampuan penyelesaian masalah merupakan tujuan umum pengajaran 

matematika; (2) pemecahan masalah meliputi metode, prosedur dan strategi 

merupakan proses utama dalam kulrikulum matematika dan; (3) pemecahan 

masalah merupakan kemampuan dasar dalam pembelajaran matematika.
9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Satu diantara keputusan yang perlu diambil guru adalah pemilihan bahan ajar 

                                                           
9
Nindy Citroresmi, dkk, Pengembangan Modul Matematika Berbasis Masalah untuk 

Meningkatkan Kemampuan Penyelesaian Maslaah dan Berpikir kreatif matematis siswa (Jurnal FKIP  

Program Studi Magister Pendidikan Matematika Untan)  



6 
 

yang digunakan. Penggunaan bahan ajar sangat penting dalam menunjang 

keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajar dan hasil akhir yang 

diperoleh peserta didik. Penggunaan bahan ajar yang kurang baik akan 

berdampak pada menurunnya hasil akhir yang diperoleh peserta didik.  Hal yang 

demikian terjadi pada seorang guru matematika di SMA Negeri 1 Tambang yang 

telah mengaplikasikan bahan ajar berupa modul dalam pembelajaran, akan tetapi 

hasil akhir yang diperoleh peserta didik setelah menggunakan modul tersebut 

masih jauh dari yang diharapkan. Sehingga dengan alasan terebut penggunaan 

modul dihentikan dan beralih ke buku paket dari penerbit. Oleh sebab itu, perlu 

dilakukan perbaikan pada modul tersebut, agar peserta didik lebih mudah 

memahami suatu materi, serta dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan 

menggunakan kemampuan pemecahan masalah matematis.  

Berdasarkan uraian permasalah-permasalahan yang terjadi, peneliti 

termotivasi untuk mengembangkan modul yang dapat memfasilitasi kemampuan 

pemecahan masalah matematis peserta didik sebagai salah satu sumber bahan 

ajar. Pengembangan modul matematika tersebut merupakan salah satu langkah 

untuk memfasilitasi memampuan pemecahan masalah matmatis peserta didik 

yang sangat penting bagi keilmuan matematika yang akan dipelajari pada tahap 

selanjutnya. 

Dalam pengaplikasian modul pada pembelajaran matematika diperlukan 

suatu model pembelajaran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan 

memilih model pembelajaran yang lebih menekankan keaktifan pada diri peserta 

didik untuk membangun pengetahuannya sendiri dan mampu menyelesaikan 
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soal-soal yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Soal-soal tersebut 

merupakan soal-soal rutin, soal rutin biasanya mencakup aplikasi suatu prosedur 

matematika yang sama atau mirip dengan hal yang baru dipelajari.
10

  

Adanya model pembelajaran yang tepat merupakan hal penting yang 

mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah agar peserta didik dapat 

mengembangkan ide-idenya dalam merencanakan strategi penyelesaian masalah. 

Model CORE adalah model pembelajaran alternatif  yang digunakan untuk 

mengaktifkan peserta didik dalam membangun pengetahuannya sendiri.
11

 CORE 

merupakan model pembelajaran yang mencakup empat proses yaitu Connecting 

peserta didik diajak untuk menghubungkan pengetahuan baru yang akan 

dipelajari dengan pengetahuannya terdahulu. Organizing membawa peserta didik 

untuk dapat mengorganisasikan pengetahuannnya. Kemudian dengan Reflecting, 

peserta didik dilatih untuk dapat menjelaskan kembali informasi yang telah 

mereka dapatkan. Terakhir, yaitu Extending diantaranya dengan kegiatan diskusi, 

pengetahuan peserta didik akan diperluas
12

. 

Model CORE ini menawarkan sebuah proses pembelajaran  yang 

memberi ruang bagi peserta didik untuk berpendapat, melatih daya ingatnya 

terhadap suatu konsep, mencari solusi,  dan membangun pengetahuannya sendiri. 

Hal ini memberikan pengalaman yang berbeda sehingga diharapkan  dapat 

memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik.   
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Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk memperbaiki 

kualitas pembelajaran matematika peserta didik SMA Negeri 1 Tambang dengan 

mengembangkan modul berbasis model CORE yang valid dan praktis. 

Penggunaan modul yang valid dan praktis diharapkan bisa mempermudah 

peserta didik kelas X dalam membangun pengetahuannya sendiri dan 

menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan pemecahan masalah. 

Sehingga penulis memilih penelitian dengan judul “Pengembangan Modul 

Berbasis Model Connecting Organizing Reflecting Extending untuk 

Memfasilitasi Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Peserta Didik 

Sekolah Menengah Atas” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka 

permasalahan yang akan diulas dalam proposal ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat validitas modul berbasis model CORE untuk 

memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik 

Sekolah Menengah Atas? 

2. Bagaimana tingkat kepraktisan modul berbasis CORE untuk 

memfasilitasi kemampuan pemecahan matematis peserta didik Sekolah 

Menengah Atas? 

3. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah  matematis peserta didik 

setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan modul matematika 

berbasis model CORE? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan tingkat validitas modul berbasis model CORE untuk 

memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik 

Sekolah Menengah Atas. 

2. Mendeskripsikan tingkat kepraktisan modul berbasis model CORE untuk 

memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik 

Sekolah Menengah Atas. 

3. Mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah  matematis peserta 

didik setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan modul 

berbasis model CORE. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Produk yang dikembangkan berupa modul yang disesuaikan dengan 

kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan mempunyai penampilan 

yang menarik serta mudah dipahami.  

2. Modul disusun sesuai dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan 

indikator pembelajaran 

3. Peserta didik dapat menemukan arahan yang terstruktur untuk memahami 

materi yang diberikan. Pada saat bersamaan, peserta didik diberi materi  serta 

tugas yang berkaitan dengan materi tersebut. 
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4. Soal-soal latihan yang terdapat pada modul diberikan dalam bentuk  

pemecahan masalah yang harus dipecahkan peserta didik untuk menuntun 

mengelola pola pikir secara terarah. 

5. Modul berbasis model CORE memenuhi kriteria valid berdasarkan penilaian 

ahli media pembelajaran dan ahli materi pembelajaran pada aspek syarat 

teknis, syarat didaktik, syarat kontruksi, dan model CORE.  

6. Modul ini dilengkapi dengan materi Program Linier yang terdapat contoh 

dan latihan, uji kompetensi, dan kunci jawaban. 

7. Modul berbasis model CORE memenuhi kriteria praktis berdasarkan 

pandangan peserta didik pada aspek minat, tampilan modul, proses 

penggunaan, model CORE, kemampuan pemecahan masalah, waktu, dan 

evaluasi. 

 

E. Pentingnya Pengembangan  

Pembelajaran matematika pada materi SMA Kelas X khususnya, 

biasanya menggunakan modul tanpa memperhatikan kondisi dan kemampuan 

peserta didik. Selama ini, modul yang diberikan dalam pembelajaran matematika 

belum mengutamakan tujuan memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari proses pembelajaran yang berlangsung 

disekolah-sekolah. Modul yang masih digunakan disekolah-sekolah pada saat ini 

berupa Modul yang menekankan pada rumus-rumus tanpa penjelasan terkait 

diperolehnya rumus tersebut, sehingga tidak semua peserta didik mau 

mengerjakan modul tersebut. Pembelajaran yang menggunakakn modul seperti 



11 
 

ini akan sangat membosankan bagi peserta didik dan memiliki keterbatasan 

dalam meningkatkan kompetensi peserta didik.  

Untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

dalam pembelajaran matematika SMA Kelas X diperlukan adanya dorongan 

untuk melakukan serangkaian aktivitas pembelajaran. Hal ini dapat membantu 

peserta didik mengembangkan cara berfikir dan kemampuan memecahkan 

masalah yang akan digunakan sebagai konsep sehingga peserta didik itu lebih 

mandiri. Selain itu pembelajaran ini sangat melibatkan peserta didik secara 

langsung dalam belajar sehingga pengetahuan yang diperoleh lebih gampang 

diserap dan lebih tahan lama karena mereka menemukannya sendiri. Akibatnya 

dapat meningkatkan prestasi mereka. 

Pada modul matematika berbasis model CORE ini tidak mengharapkan 

peserta didik sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghapal materi 

pelajaran, akan tetapi peserta didik mampu memecahkan masalah matematika, 

mencari, dan akhirnya menyimpulkan penyelesaian yang terarah dengan 

pemikiran yang ilmiah. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian  

Mengingat banyaknya pengembangan modul dengan model tertentu 

untuk memfasilitasi kemampuan berpikir matematis tertentu dan kesemuanya 

bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, modul yang 

dikembangkan ini yang diutamakan adalah proses peserta didik bukan hasil 

akhir. Sehingga dapat menciptakan kepercayaan diri peserta didik sebab mereka 
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bisa mengerjakan dengan kreatifitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan. Modul yang dikembangkan adalah modul matematika 

berbasis model CORE yang memuat materi ruang dimensi tiga. Materi tersebut 

merupakan salah satu materi yang sesuai dengan setiap tahapan pembelajaran 

dari model CORE. Dengan menggunakan modul tersebut untuk memfasilitasi 

kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik maka peneliti 

berasumsi modul berbasis model CORE pada materi SMA Kelas X yang 

dikembangkan ini nantinya dapat memberi ruang bagi peserta didik untuk 

berpendapat, melatih daya ingatnya terhadap suatu konsep, mencari solusi,  dan 

membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini memberikan pengalaman yang 

berbeda sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematis peserta didik.   

Untuk menghindari meluasnya pembahasan, maka diperlukan adanya 

batasan masalah. Keterbatasan penelitian pengembangan ini dapat dibatasi pada 

aspek berikut ini :  

1. Modul yang dikembangkan adalah modul matematika berbasis model CORE 

untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematis peserta 

didik. 

2. Modul yang dikembangkan dibatasi untuk pembelajaran materi ruang 

dimensi tiga pada peserta didik SMA kelas X.  

 

 

 



13 
 

G. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi perbedaan  penafsiran dalam peristilahan yang 

digunakan dalam skripsi ini,  maka diberikan beberapa definisi operasional untuk 

istilah-istilah sebagai berikut:  

1. Penelitian pengembangan adalah metode penelitian dalam mengembangkan 

suatu produk baru. 

2. Modul adalah salah satu bentuk bahan ajar berbasis cetakan yang dirancang 

untuk belajar secara mandiri oleh peserta didik, dilengkapi petunjuk untuk 

belajar sendiri sehingga peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar 

sendiri tanpa kehadiran pengajar secara langsung. 

3. Model CORE adalah model pembelajaran yang memiliki empat tahapan 

pengajaran yaitu  Connecting, Organizing, Reflecting, dan Extending. 

4. Pemecahan masalah adalah suatu proses atau upaya individu untuk merespon 

atau mengatasi halangan atau kendala ketika suatu jawaban atau metode 

jawaban belum tampak jelas. 

5. Modul matematika berbasis model CORE dikatakan valid apabila 

pengembangan modul sesuai dengan prosedur dan memenuhi syarat didaktik, 

syarat konstruksi dan syarat teknis berdasarkan angket pengujian validitas 

yang dilakukan oleh validator dosen. 

6. Modul berbasis model CORE dikatakan praktis apabila dapat diterapkan 

dengan mudah dalam pembelajaran dan berada dalam kategori baik atau 

sangat baik berdasarkan angket praktikalitas. 
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7. Modul berbasis model CORE dikatakan memfasilitasi kemampuan 

pemecahan masalah matematika jika peserta didik yang mengikuti tes 

kemampuan pemecahan masalah matematis memiliki persentase tingkat 

penguasaan dengan kategori sedang atau tinggi. 

  


