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1. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

 

Ilmu Kimia merupakan salah satu ilmu yang memiliki karakteristik yang sama de-

ngan IPA.  Ilmu Kimia adalah ilmu yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, 

mengapa, dan bagaimana gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, 

struktur dan sifat perubahan, dinamika, dan energetika zat yang melibatkan kete-

rampilan dan penalaran.  Hakikat ilmu kimia adalah sebagai produk, proses, dan 

sikap.  Produk dari ilmu kimia adalah pengetahuan yang berupa konsep, fakta, 

teori, prinsip dan hukum-hukum, sedangkan proses ilmu kimia berupa kegiatan 

ilmiah yang dilakukan untuk menyempurnakan pengetahuan tentang alam maupun 

untuk menemukan pengetahuan baru.  Pembelajaran kimia harus memperhatikan 

karakteristik ilmu kimia sebagai proses, produk dan sikap.  Pembelajaran tersebut 

harus diarahkan pada proses pembelajaran yang mengaktifkan siswa dan membe-

rikan pengalaman belajar secara langsung yang dapat melatih kemampuan berpi-

kir siswa melalui pengembangan keterampilan proses sains (KPS).   

 

KPS adalah keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh ilmuwan untuk mem-

peroleh dan mengembangkan produk kimia yang meliputi keterampilan  
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mengamati (observasi), mengklasifikasikan, mengukur, inferensi, prediksi, dan 

mengkomunikasikan.   

 

Faktanya, pembelajaran kimia yang sering diterapkan guru guru di sekolah cende-

rung hanya menyampaikan konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori tanpa 

mengajarkan keterampilan proses sains sehingga tidak tumbuh sikap ilmiah dalam 

diri siswa.  Padahal pembelajaran yang melatihkan Keterampilan Proses Sains 

dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa.  

 

Fakta di atas diperkuat dengan hasil observasi di SMAN 8 Bandar Lampung bah-

wa pembelajaran kimia yang diajarkan masih berpusat pada guru (teacher center-

ed learning).  Pembelajaran yang digunakan masih bersifat konvensional yaitu ce-

ramah, tanya jawab, pemberian tugas sehingga membuat siswa tidak aktif dalam 

pembelajaran kimia.  Meski sering diadakan demostrasi dan praktikum di labora-

torium, akan tetapi praktikum yang dilakukan hanya untuk pembuktian konsep 

bukan membimbing siswa membangun konsep.  Akibatnya penguasaan konsep 

siswa rendah hal ini tercermin dari sedikitnya siswa yang tuntas KKM. 

 

Proses pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher centered) ini tidak sesuai 

dengan hakikat ilmu kimia yang proses pembelajarannya harus berpusat pada sis-

wa (student centered).  Untuk itu, diperlukan suatu proses pembelajaran yang ber-

pusat pada siswa.  Proses pembelajaran yang menekankan keterampilan proses 

sains (KPS) sesuai dengan hakikat kimia.  Hal ini dikarenakan siswa terlibat aktif 

dalam proses pembelajarannya. Salah satu Keterampilan Proses Sains adalah kete-

rampilan mengkomunikasikan.  Keterampilan mengkomunikasikan meliputi kete-

rampilan mengungkapkan gagasan secara lisan maupun tertulis, membuat tabel, 
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membaca tabel, menjelaskan hasil percobaan, mengubah data narasi ke dalam 

bentuk tabel, dan mengubah data dalam bentuk tabel ke dalam bentuk narasi.   

Salah satu model pembelajaran yang dapat melatihkan keterampilan mengkomu-

nikasikan adalah model pembelajaran CORE.  Kata CORE merupakan singkatan 

dari Connecting, Organizing, Reflecting dan Extending yang merupakan fase dari 

model ini sendiri.  Model pembelajaran CORE dikembangkan oleh Calfee.  Pada 

fase connecting guru membimbing siswa dalam menghubungkan konsep lama de-

ngan konsep baru, kemudian fase organizing siswa mengorganisasikan informasi 

infor-masi yang didapatkan pada fase sebelumnya kedalam konsep baru, selanjut-

nya siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran (reflecting) dan melakukan 

pengembangan pemahaman (extending) terhadap konsep baru melalui peristiwa 

sehari hari atau nyata.  Fase fase dalam model CORE  membuat siswa aktif  untuk 

menemukan konsep dan meningkatkan keterampilan mengkomunikasikan.. 

 

Salah satu topik yang dipelajari siswa kelas XI SMA pada semester genap adalah 

kelarutan dan hasil kali kelarutan.  Kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa 

pada konsep ini adalah memprediksi terbentuknya endapan dari suatu reaksi berda-

sarkan prinsip kelarutan dan data hasil kali kelarutan (Ksp) serta melakukan percoba-

an untuk menentukan hasil kali kelarutan serta memprediksi terbentuknya endapan 

dari suatu reaksi berdasarkan prinsip kelarutan dan data hasil kali kelarutan (Ksp).  

Topik ini sangat berkaitan dalam kehidupan sehari hari seperti penghilangan kesada-

han air, kasus sidik jari dan penggunaan BaSO4 dalam bidang kesehatan. Oleh karena 

itu sangat penting bagi siswa untuk memahami topik ini.  Siswa tidak hanya mahami 

topik tetapi juga mampu menkomunikasikannya baik secara lisan ataupun tertulis. 
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berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian yang berjudul “ Efektivitas 

Model  Pembelajaran CORE dalam Meningkatkan Keterampilan Mengkomunikasi-

kan dan Penguasaan Konsep Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam peneli-

tian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana efektivitas model pembelajaran CORE pada materi kelarutan dan 

hasil kelarutan dalam meningkatkan keterampilan mengkomunikasikan ? 

2. Bagaimana efektivitas model pembelajaran CORE pada materi kelarutan dan 

hasil kelarutan dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa ? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran CORE  pada materi kelaru-

tan dan hasil kali kelarutan dalam meningkatkan keterampilan mengkomuni-

kasikan. 

2. Mendeskripsikan efektivitas model pembelajaran CORE  pada materi kelaru-

tan dan hasil kali kelarutan dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu: 

 

1. Siswa 

 

Dapat menarik minat belajar dan memotivasi siswa, membangkitkan per-

hatian siswa pada materi pelajaran, melibatkan siswa secara aktif dalam 

proses pembelajaran, serta memberikan suasana belajar yang lebih menye-

nangkan  

2. Guru 

 

Sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan dan penerapan model pem-

belajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran kimia, terutama pada 

materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. 

3. Sekolah 

 

Sumbangan pemikiran dan informasi dalam upaya meningkatkan mutu 

pembelajaran kimia di sekolah. 

 

 

E. Ruang Lingkup 

 

 

 

Untuk membatasi penelitian yang dilakukan, maka ruang lingkup penelitian ini 

yaitu sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran CORE  dikatakan efektif meningkatkan keterampilan  

mengkomunikasikan dan penguasaan konsep kelarutan dan hasil kali kela-

rutan apabila secara statistik terdapat perbedaan  N-gain yang signifikan 

antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 
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2. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran CORE  yang kembangkan oleh Calfee.  Model pembelajaran 

CORE  terdiri dari 4 fase yaitu (1) Fase Connecting (menghubungkan), (2) 

Fase Organizing (mengorganisasikan), (3) Fase Reflecting (merefleksikan)  

(4) Fase Extending (penguatan konsep).  

3. Indikator keterampilan mengkomunikasikan yang diamati dalam penelitian 

ini adalah mendiskusikan hasil percobaan, memberikan data hasil percoba-

an atau pengamatan dalam bentuk tabel, membuat tabel, membaca tabel, 

menjelaskan hasil percobaan, mengubah data narasi ke dalam bentuk tabel, 

mengubah data dalam bentuk tabel ke dalam bentuk narasi, dan mengung-

kapkan gagasan secara tertulis. 

 


