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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Teori Konstruktivisme 

 
 
Teori konstruktivisme lahir dari ide Piaget dan Vygotsky.  Konstruktivisme Piaget 

menekankan pada perkembangan kognitif anak sedangkan konstruktivisme Vygo-

tsky menekankan pada perkembangan sosial anak.  

 

Constructivism (konstruktivisme) merupakan landasan berfikir (filosofi) pendeka-

tan kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi se-

dikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak secara tiba-

tiba.  Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang 

siap untuk diambil dan diingat.  Manusia harus mengkonstruksi sendiri pengeta-

huan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata.  Siswa perlu dibiasakan 

untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan 

bergelut dengan ide-ide.  Esensi dari teori konstruktivisme adalah ide bahwa siswa 

harus menemukan dan menstransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi 

lain (Trianto, 2011). 

 

Piaget menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak 

dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan skemata yang dimiliki-

nya.   
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Proses pembangunan konsep menurut Piaget meliputi: 

a. Skema/skemata adalah struktur kognitif yang dengannya seseorang beradaptasi 

dan terus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya dengan lingku-

ngan.  Skema juga berfungsi sebagai kategori-kategori untuk mengidentifikasi 

rangsangan yang datang dan terus berkembang. 

b. Asimilasi adalah proses kognitif dimana seseorang mengintegrasikan persepsi, 

konsep ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada da-

lam pikirannya.  Asimilasi dipandang sebagai suatu proses kognitif yang me-

nempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau rangsangan baru dalam ske-

ma yang telah ada.  Proses asimilasi ini berjalan terus.  Asimilasi tidak akan 

menyebabkan perubahan/pergantian skemata melainkan perkembangan ske-

mata.  Asimilasi adalah salah satu proses individu dalam mengadaptasikan dan 

mengorganisasikan diri dengan lingkungan baru sehingga pemahaman orang 

itu berkembang. 

c. Akomodasi adalah proses pembentukan skema atau karena konsep awal sudah 

tidak cocok lagi.  Dalam menghadapi rangsangan atau pengalaman baru sese-

orang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru dengan skemata 

yang telah dimiliki.  Pengalaman yang baru itu bisa jadi sama sekali tidak co-

cok dengan skema yang telah ada.  Dalam keadaan demikian orang akan meng-

adakan akomodasi.  Akomodasi terjadi untuk membentuk skema baru yang co-

cok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang telah ada 

sehingga cocok dengan rangsangan itu.  

d. Equilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga se-

seorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya  
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(skemata).  Proses perkembangan intelek seseorang berjalan dari 

disequilibrium menuju equilibrium melalui asimilasi dan akomodasi (Trianto, 

2011). 

 

Asimilasi dan akomodasi akan terjadi apabila seseorang mengalami konflik kogni-

tif atau suatu ketidakseimbangan antara apa yang telah diketahui dengan apa yang 

dilihat atau dialaminya.  Proses ini akan mempengaruhi struktur kognitif.  Menu-

rut Piaget, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, ako-

modasi, dan ekuilibrasi (penyeimbang).  Proses asimilasi merupakan proses peng-

integrasian atau penyatuan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah 

dimiliki oleh individu.  Proses akomodasi merupakan proses penyesuaian struktur 

kognitif ke dalam situasi baru.  Sedangkan proses ekuilibrasi adalah penyesuaian 

berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi.  Proses ekuilibrasi diperlukan 

agar seseorang dapat terus mengembangkan dan menambah pengetahuan sekali-

gus menjaga stabilitas mental dalam dirinya.  Tanpa adanya proses ekuilibrasi, 

maka perkembangan kognitif seseorang akan mengalami gangguan dan tidak tera-

tur (disorganized) (Budiningsih, 2005). 

 

Teori Vygotsky lebih menekankan pada aspek sosial dari pembelajaran.  Vygot-

sky yakin bahwa fungsi mental yang lebih tinggi pada umunya muncul dalam per-

cakapan dan kerjasama antar individu sebelum fungsi mental yang lebih tinggi itu 

terserap ke dalam individu tersebut.  Penafsiran terkini terhadap ide-ide Vygotsky 

adalah siswa seharusnya diberikan tugas-tugas kompleks, sulit, dan realistik dan 

kemudian diberikan bantuan secukupnya untuk menyelesaikan tugas-tugas itu.  

Hal ini bukan berarti bahwa diajar sedikit demi sedikit komponen-komponen sua-
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tu tugas yang kompleks yang pada suatu hari diharapkan akan terwujud menjadi 

suatu kemampuan untuk menyelesaikan tugas kompleks tersebut (Nur & Wikan-

dari,2000). 

 
 

B. Model CORE  

 

 

 

Model CORE dikembangkan oleh  Calfee.  Model ini merupakan gabungan dari 

pemikiran para ilmuwan pembelajaran, termasuk Walter Shewart (Plan-Do-Act-

Check Cycle) dan David Kolb (action learning cycle).  Kata CORE adalah akro-

nim dari Connecting, Organizing, Reflecting  dan Extending.  Pada model ini pe-

ran guru adalah memberikan perhatiaan khusus terhadap pemikiran siswa terma-

suk cara/ proses mereka berpikir melalui diskusi.  Calfee et al (Jacob 2005) men-

jelaskan tentang pentingnya diskusi dalam pembelajaran. 

 

Menurut Harmsen (2005) elemen elemen pada model CORE digunakan untuk 

menghubungkan informasi lama dengan informasi baru, mengorganisasikan infor-

masi informasi yang bervariasi menjadi sebuah konsep utuh, kemudian mereflek-

sikan segala sesuatu yang siswa pelajari dan mengembangkan konsep yang telah 

dipelajari kedalam kehidupan sehari hari.  Penjelasan mengenai model CORE se-

lengkapnya disajikan pada uraian berikut: 

 

a. Connecting 

Connect secara bahasa artinya come or bring together, sehingga connecting dapat 

diartikan dengan menghubungkan.  Pengetahuan yang berguna adalah pengetahu-

an yang bersifat kontekstual, dihubungkan dengan apa yang telah siswa ketahui.  
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Diskusi menentukan koneksi untuk belajar.  Agar dapat berperan dalam suatu dis-

kusi, siswa harus mengingat informasi dan menggunakan pengetahuaannnya yang 

dimilikinya untuk menghubungkan dan menyusun ide-idenya.  Calfee et al (Jacob 

2005:) berpendapat bahwa siswa belajar melaui diskusi belajar yang baik memili-

ki pertalian (coherence).  Di samping itu, Katz & Nirula (2001) menyatakan bah-

wa dengan connecting, bagaimana sebuah konsep/ide dihubungkan dengan ide 

lain dalam sebuah diskusi kelas. 

 

b. Organizing 

Organize secara bahasa berarti arrange in a system that works well, artinya siswa 

mengorganisasikan informasi-informasi yang diperolehnya.  Diskusi membantu 

siswa dalam mengorganisasikan pengetahuannya.  Calfee et al (Jacob 2005) ber-

pendapat bahwa berbagai partisipan berusaha untuk mengerti dan berkontribusi 

terhadap diskusi, mereka dikuatkan dengan menghubungkan dan mengorganisasi-

kan apa yang mereka ketahui.  Dalam hal ini Katz & Nirula (2001) menyatakan 

tentang bagaimana seseorang mengorganisasikan ide-ide mereka dan apakah peng 

organisasi tersebut membantu mereka untuk memahami konsep. 

 

c. Reflecting 

Reflect secara bahasa berarti think deeply about something and express, artinya 

siswa memikirkan secara mendalam terhadap konsep yang dipelajarinya.  Sagala 

(2007) mengungkapkan refleksi adalah cara berfikir kebelakang tentang apa-apa 

yang sudah dilakukan dalam hal belajar di masa lalu.  Siswa mengendapkan apa 

yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan yang baru, yang merupakan 

pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya.   
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Diskusi yang baik dapat meningkatkan kemampuan berfikir reflektif siswa.  Guru 

melatih siswa untuk berfikir reflektif sebelum dan sesudah dikusi berlangsung.  

Menurut O’Flavohan & Stein (Jacob 2005), hal ini dapat mempengaruhi secara 

signifikan terhadap kemampuan siswa dengan merefleksikan pada interaksi dan 

pada substansi berfikirnya. 

 

d. Extending 

Extend secara bahasa berarti make longer and larger, artinya dsikusi dapat mem-

bantu memperluas pengetahuan siswa.  Perluasan pengetahuan tersebut harus di-

sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki siswa. Guthrie (Jacob 

2005) menyatakan bahwa pengetahuan deklaratif dan prosedural siswa diperluas 

dengan cepat sehingga mereka meneliti terhadap jawaban atas pertanyaan yang 

mereka miliki; pengetahuan metakognitif meningkat sehingga mereka melakukan 

strategi berdiskusi untuk memperoleh informasi sesama temannya dan guru serta 

mencoba untuk menjelaskan temuannya kepada teman-teman sekelasnya. 

 
 

C. Keterampilan Proses Sains   

 
 

Keterampilan proses sains pada hakikatnya adalah kemampuan dasar untuk bela-

jar (“basic learning tools”) yaitu kemampuan yang berfungsi untuk membentuk 

landasan pada setiap individu dalam mengembangkan diri (Chain and Evans 

1990) 

 

Pendekataan berbasis keterampilan proses adalah wawasan atau panutan pengem-

bangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial dan fisik yang bersumber  
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dari kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsipnya keterampilan 

keterampilan intelektual tersebut telah ada pada siswa (Arikunto 2004).  Penerap-

an pendekatan pembelajaran keterampilan proses sains memungkinkan siswa un-

tuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang pada dasarnya sudah dimiliki 

oleh siswa.   

 

Pendekatan keterampilan proses sains bukan tindakan instruksional yang berada 

diluar kemampuan siswa.  Pendekatan keterampilan proses sains dimaksudkan 

untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa.  Menurut 

Esler & Esler (1996) keterampilan proses sains dikelompokkan menjadi: 

Tabel 1.  Keterampilan Proses Sains 

 

 

Keterampilan Proses Dasar Keterampilan Proses Terpadu 

Mengamati (observasi) 

Inferensi 

Mengelompokkan (klasifikasi) 

Menafsirkan (interpretasi) 

Meramalkan (prediksi) 

Berkomunikasi 

Mengajukan pertanyaan 

Berhipotesis 

Penyelidikan 

Menggunakan alat/bahan 

Menerapkan Konsep 

Melaksanakan percobaan 

 

Adapun indikator keterampilan proses sains dasar dapat dilihat pada tabel berikut 

 

Tabel 2.  Indikator Keterampilan Proses Sains Dasar 

 

 

     Keterampilan          

Dasar 
Indikator 

Mengamati 

(observing) 

Mampu menggunakan semua indera (penglihatan, 

pembau, pendengaran, pengecap, peraba) untuk 

mengamati, mengidentifikasi, dan menamai sifat 

benda dan kejadian secara teliti dari hasil 

pengamatan. 

Inferensi 

(inferring) 

Mampu membuat suatu kesimpulan tentang suatu 

benda atau fenomena setelah mengumpulkan, 

menginterpretasi data dan informasi. 

Klasifikasi Mampu menentukan perbedaan, mengontraskan  
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(classifying) ciri-ciri, mencari kesamaan, membandingkan dan 

menentukan dasar penggolongan terhadap suatu 

obyek. 

Menafsirkan 

(predicting) 

Mampu mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang 

belum terjadi berdasarkan fakta dan yang 

menunjukkan suatu, misalkan memprediksi 

kecenderungan atau pola yang sudah ada 

menggunakan grafik untuk menginterpolasi dan 

mengekstrapolasi dugaan. 

Meramalkan 

(prediksi) 

Menggunakan pola/pola hasil pengamatan, 

mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada 

keadaan yang belum diamati. 

Berkomunikasi 

(Communicating) 

memberikan/menggambarkan data empiris hasil 

percobaan atau pengamatan dengan grafik/ tabel/ 

diagram, menyusun dan menyampaikan laporan 

secara sistematis, menjelaskan hasil percobaan atau 

penelitian, membaca grafik/ tabel/ diagram, 

mendiskusikan hasil kegiatan suatu masalah atau 

suatu peristiwa. 

 

 

D. Keterampilan Mengkomunikasikan 

 

 

Manusia mulai belajar pada awal-awal kehidupan, bahwa komunikasi merupakan 

dasar untuk memecahkan masalah.  Keterampilan menyapaikan sesuatu secara li-

san maupun tulisan termasuk komunikasi.  Mengkomunikasikan dapat diartikan 

sebagai penyampaian dan memperoleh fakta, dan konsep ilmu pengetahuan dalam 

bentuk suara, visual, atau suara dan visual (Dimyati dan Mudjiono, 2002). Contoh 

membaca peta, tabel, garfik, bagan, lambang-lambang, diagaram, dan demontrasi 

visual.  

 

Menurut Cartono (2007) kemampuan komunikasi siswa dapat diidentifikasi se-

bagai berikut: 

1.  Kemampuan mengungkapkan gagasan secara tertulis. 

2.  Kemampuan menjelaskan hasil pengamatan. 

3.  Kemampuan menyusun dan menyampaikan hasil kerja. 
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Menurut Funk (dalam Dimyati dan Moedjiono, 2002) mengkomunikasikan dapat 

diartikan sebagai menyampaikan dan memperoleh fakta, konsep, dan prinsip ilmu 

pengetahuan dalam bentuk tulisan, gambar, gerak, tindakan, atau penampilan 

misalnya dengan berdiskusi, mendeklamasikan, mendramakan, mengungkapkan, 

melaporkan (dalam bentuk lisan, tulisan, gerak, atau penampilan). 

 

Menurut Baroody (1993) ada lima aspek komunikasi. Kelima aspek itu adalah: 

1. Representasi (representating) adalah: (a) bentuk baru sebagai hasil trans-

lasi dari suatu masalah, atau ide, (b) translasi suatu diagram atau model 

fisik ke dalam simbol atau kata-kata.  (c) Translasi dari kata kata menjadi 

tabel, diagram atau grafik.  Representasi dapat membantu anak menjelas-

kan konsep atau ide, dan memudahkan anak mendapatkan strategi peme-

cahan.  

2. Mendengar (listening) merupakan aspek penting dalam suatu diskusi.  Sis-

wa tidak akan mampu berkomentar dengan baik apabila siswa tidak mam-

pu mengambil inti sari dari topik diskusi.  Siswa sebaiknya mendengar 

dengan hati-hati manakala ada pertanyaan dan komentar dari temannya.  

Mendengar secara hati-hati terhadap pertanyaan teman dalam suatu grup 

juga dapat membantu siswa mengkontruksi lebih lengkap pengetahuannya 

dan mengatur strategi jawaban yang lebih efektif. Pentingnya mendengar 

secara kritis juga dapat mendorong siswa berpikir tentang jawaban perta-

nyaan sambil mendengar. 

3. Membaca (reading) adalah aktivitas membaca teks secara aktif untuk men-

cari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun. Pembaca ya-

ng baik terlibat aktif dengan teks bacaan dengan cara: (a) membangun pen-
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getahuan dalam pikiran mereka berdasarkan apa yang telah mereka keta-

hui, (b) menggunakan strategi untuk memahami teks bacaan dan mengor-

ganisasikannya dalam bentuk visual berupa bagan, diagram, atau outline, 

(c) memonitor, merencanakan dan mengatur pembentukan makna, (d) 

membangun penafsiran atau pemahaman teks bacaan yang bermakna da-

lam memori jangka pendek, dan (e) menggunakan strategi dan pengetahu-

an yang sudah ada yang digali dalam memori jangka panjang. 

4. Diskusi (discussing) merupakan sarana untuk mengungkapkan dan mere-

fleksikan pikiran siswa.  Beberapa kelebihan dari diskusi kelas, yaitu  

antara lain; dapat mempercepat pemahaman materi pembelajaran dan ke-

mahiran menggunakan strategi, (b) membantu siswa mengkonstruk pema-

hamannya (c) membantu siswa menganalisis dan memecahkan masalah 

secara bijaksana. 

5. Menulis (writing) adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sadar 

untuk mengungkapkan dan merefleksikan pikiran. 

 

E. Penguasaan Konsep 

 
 

Konsep merupakan buah pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang dinya-

takan dalam definisi sehingga menghasilkan produk pengetahuan yang meliputi 

prinsip, hukum, dan teori.  Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman, 

melalui generalisasi dan berpikir abstrak (Sagala 2010) 

 

Syaiful (Ernawati, 2009) menyatakan bahwa konsep diperoleh dari fakta-fakta, 

peristiwa, pengalaman generalisasi dan berpikir abstrak, kegunaan konsep untuk 
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menjelaskan dan meramalkan.  Konsep merupakan abstraksi dan ciri-ciri dari    

sesuatu yang dapat mempermudah komunikasi untuk berpikir, dengan demikian 

tanpa adanya konsep belajar akan sangat terhambat.  Kemampuan abstrak itu dise-

but pemikiran konseptual.  Sebagian besar materi pembelajaran yang dipelajari di 

sekolah terdiri dari konsep-konsep.  Semakin banyak konsep yang dimiliki seseo-

rang, semakin banyak alternatif yang dapat dipilih dalam menyelesaikan masalah 

yang dihadapinya. 

 

Penguasaan konsep merupakan tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa 

mampu menguasai/memahami arti atau konsep, situasi dan fakta yang diketahui, 

serta dapat menjelaskan dengan menggunakan kata-kata sendiri sesuai dengan 

pengetahuan yang dimilikinya dengan tidak mengubah artinya.  Penguasaan kon-

sep sangat penting dimiliki oleh siswa yang telah mengalami proses belajar. Peng-

uasaan konsep yang dimiliki siswa dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan yang berkaitan dengan konsep yang dimiliki.   

Penguasaan konsep siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:  

1. Raw input, yaitu karakteristik khusus siswa, baik fisiologi maupun psikologi.  

2. Instrumental input, yaitu faktor yang sengaja dirancang dan dimanipulasi.  

3. Environmental input, yaitu faktor lingkungan dan faktor sosial.  

 

Penguasaan konsep adalah proses penyerapan ilmu pengetahuan oleh siswa yang 

terjadi selama proses pembelajaran berlangsung, dengan memiliki penguasaan 

konsep, peserta didik akan mampu mengartikan dan menganalisis ilmu pengetahu-

an yang diperoleh dari fakta dan pengalaman yang pada akhirnya peserta didik 

akan memperoleh prinsip hukum dari suatu teori.   
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ANALISIS KONSEP KELARUTAN DAN HASIL KALI KELARUTAN 

Label 

Konsep 

Definisi Konsep Jenis 

Konsep 
Atribut Posisi Konsep Contoh Non Contoh 

Kritis Variabel Superordinat Koordinat Sub-

ordinat 

Kelarutan Jumlah gram zat terlarut dalam 1 

liter larutan 

Konkrit   Gram zat terlarut 

 Volume larutan 

Massa 

unsur/senyawa 

Volume 

-  Kelarutan molar 

 

- Kelarutan 

timbal 

kromat 

(PbCrO4) 

ialah 4,5 x 

10
-5

 g/l 

Kelarutan 

timbal kromat 

(PbCrO4) ialah 

4,5 x 10
-5

 

mol/l 

Larutan 

jenuh 

Larutan yang yang memiliki zat 

terlarut dalam jumlah maksimum 

sehingga penambahkan  zat terlarut 

tidak merubah kelarutan lagi,  zat 

terlarut akan terionisasi dan antara 

ion ion dengan zat yang tidak dapat 

melarut lagi terbentuk 

kesetimbangan.  

konkrit  Zat terlarut dalam 

jumlah maksimum 

 Kesetimbangan antara 

ion ion dan zat yang 

tidak dapat melarut lagi 

Massa zat 

terlarut 

Kesetimbanga

n ion ion dan 

zat yang tidak 

larut 

Larutan  Larutan tidak jenuh    

Kelarutan 

molar 

Jumlah mol zat terlarut dalam 1 

liter larutan   

Konkrit  Gram zat terlarut 

 Volume larutan 

 Ar/Mr 

Massa 

unsur/senyawa

Volume 

Massa atom 

relative dan 

massa molekul 

relative 

-  kelarutan 

 

 

- Kelarutan 

timbal 

kromat 

(PbCrO4) 

ialah 4,5 x 

10
-5

 mol/l 

Kelarutan 

timbal kromat 

(PbCrO4) ialah 

4,5 x 10
-5

 g/l 

Hasil kali 

kelarutan 

Hasil kali kali konsentrasi molar 

dari ion ion penyusunnya, dimana 

masing masing dipangkatkan 

dengan koefisien stoikiometrinya di 

dalam persamaan 

kesetimbangan(pada keadaan 

Konkrit  hasil kali Konsen-trasi 

molar ion 

 Koefisien stoikiometri 

 Persamaan 

kesetimbangan 

 

Konsetrasi 

molar ion 

Koefisien 

stoikiometri 

-  Kc (tetapan 

kesetimbangan 

konsentrasi) 

 Kp (tetapan 

kesetimbangan 

tekanan) 

- Ksp CaF2 = 

[Ca
2+

][2F
-
]

2
 

Dengan nilai  

4,0 x 10
-11

 

Kc reaksi 

NH3yang 

terdiisosiasi 

men-jadi N2 

danH2 

adalah1,2 pada 

1
8
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jenuh)  Ka/Kb (tetapan 

kesetimbangan 

asam/ basa) 

 Kh (tetapan 

hidrolisis) 

 Q (hasil kali ion) 

375
O
 C  

Elektrolit 

biner 

Larutan elektrolit yang 

menghasilkan dua ion  

Abstrak  Jumlah ion Jenis larutan 

elektrolit 

Larutan 

elektrolit 

 Elektrolit terner  

 Elektrolit kuartener 

- AgCl  Ag2S 

Elektrolit 

terner 

Larutan elektrolit yang 

menghasilkan tiga ion 

Abstrak  Jumlah ion Jenis larutan 

elektrolit 

Larutan 

elektrolit 

 Elektrolit biner  

 Elektrolit kuartener 

- Na2SO4 NaBr 

Elektrolit 

kuartener 

Larutan elektrolit yang 

menghasilkan empat ion 

Abstrak  Jumlah ion Jenis larutan 

elektrolit 

Larutan 

elektrolit 

 Elektrolit biner  

 Elektrolit terner 

- FeCl3 FeSO4 

Hasil kali 

ion 

Hasil kali kali konsentrasi molar 

dari ion ion, dipangkatkan dengan 

koefisien stoikiometrinya  

Konkrit  Hasil kali ion  

 Koefisien stoikiometri 

Konsentrasi 

ion   

Koefisein 

stoikiometri 

-  Kc (tetapan 

kesetimbangan 

konsentrasi) 

 Kp (tetapan 

kesetimbangan 

tekanan) 

 Ka/Kb Kh (tetapan 

hidrolisis) 

 Ksp  (hasil kali 

kelarutan) 

- Penambahan 

200ml BaCl2 

terhadap 

600ml 

K2SO4 

meng-

hasilkan Q 

(BaSO4)sebe

sar 6,0 x 10
-6

 

Ksp BaSO4 

adalah 1,1x 

10
-10

 

Efek ion 

senama 

Efek menurunkan kelarutan garam 

yang sukar larut jika ditambahkan 

senyawa yang memiliki ion sejenis 

dengan garam yang sukar larut 

Konkrit  Ion sejenis  Ion sejenis - - - Penambahan 

AgNO3 

kedalam 

larutan jenuh 

AgCl 

Penambahan 

Mg(NO3)2 

kedalam 

larutan jenuh 

AgCl 

1
9
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F. Kerangka Pemikiran 

 
 

Pembelajaran model CORE memiliki 4 langkah yaitu fase connecting, fase 

organizing, fase reflecting  dan fase extending. 

1. Connecting (C): menghubungkan fakta-fakta yang sedang dipelajari 

dengan konsep yang sudah dipelajari., 

2. Organizing(O):Pengorganisasian ide-ide untuk memahami materi yang 

dilakukan oleh siswa dengan bimbingan guru. 

3. Reflecting(R):Memikirkan kembali, mendalami, dan menggali informasi 

yang sudah didapat.Merenungkan pencapaian target indikator.  

4. Extending (E):Pengembangan, memperluas, menggunakan, dan 

menemukan,melalui tugas individu dengan mengerjakan tugas.  

Pembelajaran kimia dengan model pembelajaran CORE memberikan pengalaman 

belajar pada siswa sebagai proses dengan menggunakan sikap ilmiah agar mampu 

memiliki pemahaman melalui fakta-fakta yang mereka temukan sendiri, sehingga 

mereka dapat menemukan konsep, hukum, dan teori, serta dapat mengaitkan dan 

menerapkan pada kehidupan. 

 

Dengan berpikir apabila pembelajaran seperti ini diterapkan pada pembelajaran 

kimia di kelas diharapkan siswa dapat meningkatkan kemampuan mengkomuni-

kasikan dan juga penguasaan konsep, sehingga kemampuan mengkomunikasikan 

dan penguasaan konsep siswa menggunakan pembelajaran ini akan lebih baik bila 

dibandingkan dengan kemampuan mengkomunikasikan  dan penguasaan konsep 

siswa yang dibelajarkan melalui pembelajaran konvensional. 

 

 

2
3
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G. Anggapan Dasar 
 
 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah: 

Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan keterampilan mengko-

munikasikan dan penguasaan konsep materi pokok hasil kali kelarutan siswa kelas 

XI semester genap SMA Negeri 8 BandarLampung TP 2012-2013 pada kedua 

kelas diabaikan. 

 

 

H. Hipotesis Umum 

 

 

 

Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah: 

Pembelajaran materi pokok hasil kali kelarutan melalui model pembelajaran 

CORE efektif dalam meningkatkan  keterampilan mengkomunikasikan dan peng-

uasaan konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan. 


