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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah siswa yang mendapatkan 

model pembelajaran kooperatif tipe CORE memiliki kemampuan penalaran analogi yang 

lebih baik dan apakah ada perdedaan dari siswa yang mendapatkan model pembelajaran 

konvesional pada pokok bahasan segiempat dan segitiga di kelas VII SMP N I Kepohbaru 

Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019.  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam 

penelitian ini seluruh siswa kelas VII SMP N I Kepohbaru tahun pelajaran 2018/2019. 

Desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara Random (R). Kelas 

yang digunakan untuk kelas eksperimen adalah kelas VII-A sebanyak 32 siswa dan kelas 

kontrol pada penelitian ini adalah kelas VII-C sebanyak 32 siswa. Instrumen penelitian 

yang digunakan untuk memperoleh data adalah tes, wawancara dan dokumentasi. Metode 

tes yang digunakan adalah dengan memberikan soal uraian sebanyak 6 butir soal. 

Wawancara digunakan untuk memperoleh data lebih lengkap mengenai kemampuan 

penalaran analogi siswa pada materi segiempat dan segitiga secara lisan. Metode 

dokumentasi digunakan untuk memeperoleh foto-foto selama pembelajaran berlangsung, 

rekaman wawacara hasil posstest dan data nama-nama siswa yang akan menjadi sampel 

dalam penelitian. Analisis data yang digunakan yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji 

Independent Samples Test. 

Berdasarkan hasil analisis statistik yang digunakan dengan prasyarat normalitas 

dan homogenitas diperoleh hasil bahwa data berdistribusi normal dan homogen. Dari 

hasil rata-rata posttest siswa yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe CORE 

89,38 dan yang dikenai model pembelajaran konvensional 83,66. Hal ini menunjukkan 

kemampuan penalaran analogi siswa yang menggunakan model pembelajaran koopeeratif 

tipe CORE lebih baik dari siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Dari hasil analisis Independent Sampel T-test hasil posttest kemampuan penalaran analogi 

siswa nilai  (𝑠𝑖𝑔 2 − 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑) adalah 0,001 < 0,05 yang berarti terdapat perbedaan antara 

kemampuan penalaran analogi siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatife 

tipe CORE dengan kemampuan penalaran analogi siwa  yang mengunakan pembelajaran 

konvensional. 


