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ABSTRAK 
 

Penelitian dilatarbelakangi dari kenyataan bahwa pembelajaran IPA di SD masih didominasi 

oleh peran guru dalam menjelaskan materi. Akibatnya siswa menjadi pasif, dan berdampak pada 

kemampuan siswa dalam memahami materi dan hasil belajar yang diperoleh masih rendah. 

Penelitian tersebut bertujuan (1) Untuk mengetahui pengaruh tanpa model CORE didukung 

media gambar organ pencernaan terhadap kemampuan mengidentifikasi fungsi organ pencernaan 

manusia siswa kelas V SDN kampungdalem. (2) Untuk mengetahui pengaruh model CORE didukung 

media gambar organ pencernaan manusia terhadap kemampuan mengidentifikasi fungsi organ 

pencernaan manusia siswa kelas V SDN kampungdalem. (3) Untuk mengetahui perbedaan pengaruh 

tanpa model CORE  didukung media gambar organ pencernaan dengan penggunaan model CORE 

didukung media gambar organ pencernaan terhadap kemampuan mengidentifikasi fungsi organ 

pencernaan manusia siswa kelas V SDN kampungdalem. 

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian eksperimen dengan desain 

penelitian Pretest-posttest control group. Subyek penelitian 69 siswa kelas V SDN Kampungdalem 

Kota Kediri yakni kelas kontrol 37 siswa dan kelas eksperimen 32 siswa. Instrumen yang digunakan 

adalah perangkat pembelajaran dan tes berupa soal pilihan ganda. 

Simpulan dari penelitian ini adalah (1) Terdapat pengaruh signifikan pembelajaran tanpa model 

CORE didukung media gambar organ pencernaan terhadap kemampuan mengidentifikasi fungsi organ 

pencernaan manusia. (2) Terdapat pengaruh sangat signifikan pembelajaran menggunakan model 

CORE didukung media gambar organ pencernaan terhadap kemampuan mengidentifikasi fungsi organ 

pencernaan  manusia. (3) Terdapat perbedaan pengaruh signifikan penggunaan model CORE  

didukung media gambar organ pencernaan dan tanpa model CORE didukung media gambar organ 

pencernaan terhadap kemampuan mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia. 

 

Kata Kunci : Model CORE, Media Gambar, Hasil Belajar, Mengidentifikasi Fungsi Organ 

Pencernaan Manusia. 
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I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan kebutuhan 

manusia sepanjang hayat. Setiap 

manusia membutuhkan pendidikan, 

sampai kapanpun dan di manapun ia 

berada. Kemajuan suatu bangsa sangat 

ditentukan oleh kualitas dan sistem 

pendidikan yang digunakan. Dalam hal 

ini kinerja lembaga pendidikan dan guru 

harus ditingkatkan salah satunya melalui 

pembaharuan dibidang pendidikan. 

Pembaharuan dalam bidang pendidikan 

menurut semua komponen yang terlibat 

di dalamnya untuk senantiasa 

mempersiapkan diri secara matang 

dengan mengembangkan kemampuan 

pribadi melalui pengetahuan, 

keterampilan dan keahlian. Hal ini 

sejalan dengan (UU Sisdiknas No. 20 

Tahun 2003 pasal 3) 

“Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. 

Pendidikan IPA diharapkan dapat 

menjadikan tempat bagi siswa untuk 

mempelajari alam sekitar dan dirinya 

sendiri. Tujuan pembelajaran IPA di 

sekolah dasar tidak bermaksud 

menjadikan peserta didik sebagai ahli 

di bidang IPA, namun agar peserta 

didik paham akan ilmu-ilmu dan 

literasi IPA. Pembelajaran IPA 

seharusnya diorientasikan pada 

berbagai aktivitas yang mendukung 

terjadinya pemahaman konsep, prinsip 

dan prosedur yang kaitannya dengan 

konteks kehidupan mereka sehari-hari 

di luar sekolah, sehingga pembelajaran 

IPA menjadi bermakna. 

Berdasarkan hasil observasi yang 

di lakukan peneliti di kelas V SDN 

Kampungdalem Kota Kediri diperoleh 

informasi bahwa umumnya 

pembelajaran IPA yang dilakukan 

masih bersifat ceramah dan guru masih 

melakukan transfer pengetahuan 

kepada siswa, sehingga siswa 

menghafal materi yang diberikan oleh 

guru. Mereka menjadi tidak 

mengetahui cara mendapatkan konsep-

konsep yang baru. Hal tersebut 

menyebabkan anak tidak mampu 

berpikir kritis terhadap suatu masalah 

yang diberikan, apalagi melakukan 

penemuan. Guru juga masih terlihat 
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membantu siswa dalam 

mengoneksikan materi pelajaran 

sebelumnya dengan materi yang akan 

disampaikan. Kondisi ini sangat 

memungkinkan siswa kurang aktif dan 

kreatif dalam proses pembelajaran 

karena guru satu-satunya menjadi 

pusat perhatian dan sumber belajar 

siswa. Hendaknya siswa mampu 

berperan aktif dalam mengonstruksi 

pengetahuannya sendiri. Proses 

pembelajaran yang bersifat searah dan 

tidak ada timbal balik antara siswa dan 

guru akan menyebabkan siswa mudah 

bosan saat menerima materi yang 

diberikan.  

Hasil belajar mata pelajaran IPA 

siswa SDN Kampungdalem Kota 

Kediri masih rendah, akibat dari 

kurang optimalnya proses 

pembelajaran. Terbukti dari tingginya 

jumlah siswa yang mengikuti remidi 

pada materi mengidentifikasi organ 

pencernaan manusia. Dari hal tersebut 

dapat diketahui terdapat masalah hasil 

belajar yang rendah akibat dari proses 

pembelajaran yang kurang optimal 

pada mata pelajaran IPA materi 

mengidentifikasi organ pencernaan 

manusia. Dilihat dari permasalah yang 

terjadi pada siswa kelas V di SDN 

Kampungdalem Kota Kediri, peneliti 

mencoba memberikan solusi 

pemecahan masalah yaitu dengan 

meggunakan model pembelajaran 

CORE (Connecting, Organizing, 

Reflecting, Extending). Model 

pembelajaran CORE adalah salah satu 

model pembelajaran yang belandaskan 

pada teori konstruktivisme bahwa 

peserta didik harus dapat 

mengkonstruksikan pengetahuannya 

sendiri, melalui interaksi diri dengan 

lingkungannya. Model pembelajaran 

CORE (Connecting, Organizing, 

Reflecting, Extending) cocok 

digunakan dalam proses pembelajaran 

IPA karena berorientasi pada aktivitas 

siswa sehingga membuat siswa 

menjadi aktif dan terlibat secara 

langsung dalam setiap proses 

pembelajaran. Langkah-langkah dalam 

penggunaan model CORE 

(Connecting, Organizing, Reflecting, 

Extending) yaitu dimulai dengan guru 

mengawali pembelajaran dengan 

kegiatan yang menggugah minat 

belajar siswa, hal ini agar siswa 

mempunyai minat dan ketertarikan 

pada pembelajaran yang akan 

diberikan. Guru menyampaikan konsep 

lama yang akan dihubungkan dengan 

konsep baru. Dengan bimbingan guru 

siswa mengorganisasikan ide-ide untuk 

memahami materi. Kelas dibagi 

menjadi beberapa kelompok secara 
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heterogen. Siswa memikirkan kembali, 

mendalami, dan menggali informasi 

yang sudah didapatkan dan 

dilaksanakan dalam kegiatan belajar 

kelompok siswa. Dengan pembelajaran 

kelompok, diharapkan siswa dapat 

meningkatkan pikiran kritisnya, 

kreatif, dan menumbuhkan rasa sosial 

yang tinggi (Suyitno dalam Sohimin, 

2014:200). Kemudian pembelajaran 

dilanjutkan melalui tugas individu. 

Dengan tugas individu siswa 

megembangkan, memperluas, dan 

menemukan pengetahuan. 

Selain model pembelajaran 

diperlukan juga media pembelajaran 

yang relevan untuk menunjang 

pemahaman materi yang disampaikan. 

Media pembelajaran sangat di perlukan 

guru dan membantu mempermudah 

guru dalam memberi pemahaman 

materi kepada siswa. Hamalik (dalam 

Arsyad, 2007:15) mengemukakan 

pendapat bahwa 

“Pemakaian media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat 

yang baru, dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis 

terhadap siswa”. 

Salah satu media pembelajaran 

yang digunakan dapat berupa media 

pembelajaran visual yaitu media 

gambar atau perumpamaan. Media 

gambar memegang peran penting 

dalam proses pembelajaran, karena 

dapat memperkuat ingatan siswa. 

Media gambar dapat menumbuhkan 

minat siswa dan dapat memberikan 

hubungan antara isi materi pelajaran 

dengan dunia nyata. 

 Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti merasa perlu melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Model CORE (Connecting, 

Organizing, Reflecting, Extending) 

Didukung Media Gambar Organ 

Pencernaan Terhadap Kemampuan 

Mengidentifikasi Fungsi Organ 

Pencernaan Manusia Siswa Kelas V 

SDN Kampungdalem Kota Kediri”.   

Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Bagaimana kemampuan 

mengidentifikasi fungsi organ 

pencernaan manusia yang diajar 

dengan tanpa model CORE 

(Connecting, Organizing, Reflecting, 

Extending) didukung media gambar 

organ pencernaan siswa kelas V SDN 

Kampungdalem Kota Kediri ? (2) 

Bagaimana kemampuan 

mengidentifikasi fungsi organ 

pencernaan manusia yang diajar 

dengan model CORE (Connecting, 

Organizing, Reflecting, Extending) 
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didukung media gambar organ 

pencernaan siswa kelas V SDN 

Kampungdalem Kota Kediri ? (3) 

Adakah pengaruh penggunaan model 

CORE (Connecting, Organizing, 

Reflecting, Extending) didukung 

media gambar pencernaan dan tanpa 

menggunakan model pembelajaran 

CORE (Connecting, Organizing, 

Reflecting, Extending) didukung 

media gambar organ pencernaan 

terhadap kemampuan mengidentifikasi 

fungsi organ pencernaan manusia  

siswa kelas V SDN Kampungdalem 

Kota Kediri ? 

Objek dalam penelitian ini adalah 

SDN Kampungdalem Kota Kediri. 

Subjek penelitian dilakukan pada siswa 

kelas V. Perlakuan yang digunakan 

adalah penggunaan model 

pembelajaran CORE (Connecting, 

Organizing, Reflecting, Extending) 

didukung media gambar organ 

pencernaan. Aspek yang diteliti yaitu 

kemampuan siswa mengidentifikasi 

fungsi organ pencernaan manusia. 

Materi pokok yang digunakan dalam 

penelitian yaitu pada Standar 

Kompetensi 1.3 mengidentifikasi 

fungsi organ pencernaan manusia. 

Masa penelitian yaitu semester 1 tahun 

ajaran 2016/2017. 

 

II. METODE 

 Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode eksperimen. . Bentuk penelitian 

yang digunakan yaitu model True 

Experimental Design. Menurut Sugiyono 

(2012:75) mengatakan “Ciri utama dari 

true experimental adalah bahwa sampel 

yang digunakan untuk eksperimen 

maupun sebagai kelompok kontrol 

diambil secara random dari populasi 

tertentu”. Adanya kelompok pembanding 

terhadap kelompok yang diberi 

perlakuan, serta adanya pengontrolan 

terhadap kondisi guna meminimalisir 

pengaruh variabel lain.  

 Menurut Sugiyono (2012:75) 

“Terdapat dua design true experimental 

yaitu Posttest Only Control Design dan 

Pretest Group Design”. Dalam penelitian 

ini menggunakan bentuk Pretest-Posttest 

Control Group  Design.  
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Adapun desain dari Pretest-Posttest 

Control Group  Design menurut 

Sugiyono (2012:76) sebagai berikut. 

Tabel  2.1 : Pretest-Posttest Control 

Group secara Random  

Kelom 

pok 
Tes Awal Perlakuan 

Tes 

Akhir 

R1 O1 X O2 

R2 O3 -  O4 

 

Keterangan :   

R1 = Kelompok eksperimen dipilih secara 

random / acak.  

R2 = Kelompok kontrol dipilih secara 

random / acak.  

O1 = Pretest kelompok eksperimen 

(sebelum diberi perlakuan) 

O3 = Pretest kelompok Kontrol (sebelum 

diberi perlakuan)  

X = Perlakuan dengan model CORE 

(connecting, organizing, 

reflecting, exstending) didukung 

media gambar organ pencernaan. 

- = Perlakuan tanpa model CORE  

(connecting, organizing, reflecting, 

exstending) didukung media gambar 

organ pencernaan. 

O2  = Hasil posttest kelompok 

Eksperimen (setelah diberi 

perlakuan)  

O4  = Hasil Posttest kelompok 

Kontrol (setelah diberi perlakuan)   

 

Penelitian ini dilaksanakan di 

SDN Kampungdalem 3 dan SDN 

Kamungdalem 4 Kota Kediri. Populasi 

merupakan kumpulan dari keseluruhan 

pengukuran, yang terdiri dari obyek/ 

subyek yang sedang diteliti. Menurut 

Arikunto (2013: 173) “populasi adalah 

keseluruhan subyek penelitian”. Sejalan 

dengan Sugiyono (2012: 80) “Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas: obyek/ subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

 Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas V SDN 

Kampungdalem 3 dan SDN 

Kampungdalem 4  Kota Kediri dengan 

jumlah  69 Bentuk penelitian yang 

digunakan yaitu model True 

Experimental Design bentuk Pretest-

Posttest Control Group  Design. 

Pendekatan penelitian ini yaitu 

pendekatan kuantitatif. siswa. Sampel 

dalam penelitian ini adalah keseluruhan 

populasi yang ada di kelas V SDN 

Kampungdalem 3 dan SDN 

Kampungdalem 4 dengan jumlah  69 

siswa. Sampel dalam penelitian ini 

diambil dengan teknik sampling jenuh. 

Teknik pengumpulan data menggunakan 

teknik tes. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik 
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analisis deskriptif dan analisis uji t 

Independet Sampel T-test. 

 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Tabel 4.18 Uji Ketuntasan 

Hipo-

tesis  
Kelas 

Rata-

rata 

Post-

test 

K

K

M 

Perban-

dingan 

rata-

rata 

dengan 

KKM 

A B C D E 

1 Kontrol  72,16 7

5 

72,16<

75 

2 Eksperi

men 

79,84 7

5 

79,84>

75 

Tabel 4.19 Rangkuman Pengujian 

Hipotesis 3 

Hipo-

tesis 

Df th t-tabel P  Ket 

5% 

A D E F G H 

3 67 2,7

15 

1,996 <0,0

5 

Sig

nifi

kan 

1. Berdasarkan analisis deskriptif 

pada hipotesis 1 maka diperoleh 

nilai rata-rata posttest kelompok 

kontrol yaitu 72,16 berada di 

bawah KKM 75.  

2. Berdasarkan analisis deskriptif 

pada hipotesis 2 maka diperoleh 

nilai rata-rata posttest kelompok  

eksperimen yaitu 79,84 berada di 

atas KKM 75. 

3. Berdasarkan analisis data uji t-tes 

pada hipotesis 3 didapatkan hasil 

nilait-hitung =2,715 > t-tabel 

1,996 (5%) yang berarti Ho 

ditolak.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah. 

1. Kemampuan mengidentifikasi 

fungsi organ pencernaan manusia 

yang diajar dengan tanpa model 

CORE (Connecting, Organizing, 

Reflecting, Exending) didukung 

media gambar organ pencernaan 

terhadap siswa kelas V SDN 

Kampungdalem Kota Kediri kurang 

baik. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan nilai rata-ratanya 72,16 

berada di bawah KKM 75. 

2. Kemampuan mengidentifikasi 

fungsi organ pencernaan manusia 

yang diajar dengan model CORE 

(Connecting, Organizing, 

Reflecting, Exending) didukung 

media gambar organ pencernaan 

terhadap siswa kelas V SDN 

Kampungdalem Kota Kediri baik. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan 

nilai rata-ratanya 79,84 berada di 

atas KKM 75. 

3. Terdapat perbedaan pengaruh 

signifikan penggunaan model 

CORE (Connecting, Organizing, 
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Reflecting, Exending) didukung 

media gambar organ pencernaan 

dan tanpa model CORE 

(Connecting, Organizing, 

Reflecting, Exending) didukung 

media gambar organ pencernaan 

terhadap kemampuan 

mengidentifikasi fungsi organ 

pencernaan manusia  siswa kelas V 

SDN Kampungdalem Kota Kediri. 

Pengaruh tersebut dapat dibuktikan 

dari nilai rata-rata hasil tes siswa. 

Nilai rata-rata siswa yang 

pembelajarannya tanpa model 

CORE (Connecting, Organizing, 

Reflecting, Extending) didukung 

media gambar organ pencernaan 

(kelompok kontrol) adalah 72,16. 

Sedangkan rata-rata siswa yang 

pembelajarannya menggunakan  

model CORE (Connecting, 

Organizing, Reflecting, Extending) 

didukung media gambar organ 

pencernaan (kelas eksperimen) 

adalah 79,84.  
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