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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran 

Connecting, Organizing, Reflecting, Extending (CORE) terhadap hasil belajar kimia pada 

materi stoikiometri siswa kelas X MIPA SMAN 2 Mataram. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah quasi eksperiment dalam bentuk post-test only control group design. Populasi dalam 

penelitian ini meliputi seluruh siswa kelas X MIPA SMAN 2 Mataram. Metode yang 

digunakan untuk pengambilan sampel yaitu dengan metode random sampling. Sampel pada 

penelitian ini yaitu kelas X MIPA 3 sebagai kelas eksperimen dan kelas X MIPA 8 sebagai 

kelas kontrol. Pada kelas eksperimen diberi perlakuan dengan menggunakan model 

pembelajaran Connecting, Organizing, Reflecting, Extending (CORE) sedangkan pada kelas 

kontrol diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional yaitu 

metode ceramah dan tanya jawab. Hasil belajar kimia siswa difokuskan pada materi 

stoikiometri dalam ranah kognitif pada aspek C3 (Penerapan). Uji hipotesis pada penelitian 

ini menggunakan uji-t. Hasil uji statistik pada taraf signifikan 5% menunjukkan thitung (3,918) 

> ttabel (1,667). Nilai rata-rata kelas eksperimen sebesar 77,8 dengan ketuntasan klasikal 

sebesar 52,7% lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata kelas kontrol sebesar 66,7 dengan 

ketuntasan klasikal 25%. Berdasarkan hasil uji statistik, nilai rata-rata dan ketuntasan klasikal 

kedua kelas sampel menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Connecting, 

Organizing, Reflecting, Extending (CORE) memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap 

hasil belajar kimia pada materi stoikiometri siswa kelas X MIPA SMAN 2 Mataram. 

 

 

Kata kunci: model pembelajaran Connecting, Organizing, Reflecting, Extending (CORE), 

materi stoikiometri dan hasil belajar. 
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ABSTRACT 

 

 This research aims to investigate the effect of Connecting, Organizing, Reflecting, 

Extending (CORE) learning model application  to the students’ chemistry learning outcomes 

on stoichiometry at class X MIPA SMAN 2 Mataram. Quasi experimental in the form of post-

test only control group design is the type of this study. The population of this research was all 

students of class X MIPA SMAN 2 Mataram. Random sampling method was chosen to be the 

sampling method of this study. The sample of this study were X MIPA 3 as the experiment 

class and X MIPA 8 as control class. In experiment class, Connecting, Organizing, 

Reflecting, Extending (CORE) learning model was given, whereas conventional learning 

model such as lecturing and question-and-answer method were applied in control class. The 

students’ chemistry result is focused on stoichiometry in cognitive scope on C3 (Application) 

aspect. The result of statistic test at significant level (5%) showed that tcount (3,918) > ttable 

(1,667). The average score of experiment class is 77,8 with classical mastery 52,7% which is 

higher than the average score of control class is 66,7 with classical mastery 25%. Based on 

the result of statistic test, the average scores and classical mastery of two sample classes 

showed that the application of Connecting, Organizing, Reflecting, Extending (CORE) 

learning model will give better effect on the students’ chemistry learning outcomes on 

stoichiometry at class X MIPA SMAN 2 Mataram. 

 

Keywords: Connecting, Organizing, Reflecting, Extending (CORE) learning model, 

stoichiometry, and learning outcomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Ilmu kimia merupakan salah satu 

mata pelajaran yang dilaksanakan dalam 

pembelajaran di SMA. Ilmu kimia 

merupakan ilmu yang mempelajari tentang 

susunan, komposisi, struktur, sifat-sifat dan 

perubahan materi serta perubahan energi 

yang menyertai perubahan tersebut (Chang, 

2006). Ilmu kimia bermanfaat dalam 

berbagai bidang kehidupan yaitu bidang 

kedokteran, bidang pertanian, bidang 

biologi, bidang peternakan, bidang pangan. 

Salah satu materi yang dipelajari dalam 

ilmu kimia ialah materi stoikiometri.  

Stoikiometri adalah ilmu yang 

mempelajari dan menghitung hubungan 

kuantitatif dari reaktan dan produk dalam 

reaksi kimia. Materi stoikiometri penting 

untuk dipelajari karena dapat digunakan 

sebagai dasar dalam perhitungan yang 

dilakukan dalam penelitian dan 

mempelajari banyak hukum dan 

perhitungan dasar kimia untuk 

diaplikasikan pada materi-materi 

selanjutnya. Materi stoikiometri tergolong 

dalam salah satu materi kimia yang sulit 

bagi siswa karena siswa harus memahami 

konsep-konsep hitungan.  

Ilmu kimia memiliki banyak 

manfaat bagi siswa sehingga menuntut 

siswa untuk dapat menguasai ilmu kimia. 

Penguasaan ilmu kimia ditunjukkan oleh 

hasil belajar siswa yang mencapai nilai di 

atas kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

yaitu 76 sebagai bukti bahwa siswa telah 

mencapai tujuan pembelajaran kimia. 

Namun yang terjadi ialah ilmu kimia 

dianggap sebagai pelajaran yang sangat 

sulit. Ilmu kimia yang abstrak menjadi 

semakin abstrak dan tidak dapat menarik 

minat siswa sehingga nilai kimia siswa 

masih cenderung di bawah KKM. Begitu 

pula yang terjadi di SMAN 2 Mataram, 

hasil belajar kimia siswa masih rendah 

karena nilai siswa yang cenderung di 

bawah KKM. Rendahnya hasil belajar 

kimia siswa juga dilihat dari ketuntasan 

klasikal untuk semua kelas X MIPA masih 

di bawah 20%.  

Permasalahan tersebut terjadi 

karena dalam proses pembelajaran, guru 

langsung membahas hal-hal yang bersifat 

teoritis, sehingga siswa kesulitan untuk 

membayangkannya. Siswa cenderung 

hanya menghafal pengetahuan tanpa 

memahami informasi tersebut sehingga 

siswa tidak dapat membangun konsepnya 

sendiri.  

Proses pembelajaran yang dilakukan 

ialah siswa cenderung aktif sebagai objek 

belajar. Guru berusaha memindahkan 



 

 

 

 

pengetahuan yang dimilikinya kepada 

siswa sehingga siswa menjadi lebih pasif 

dan cenderung jenuh dalam mengikuti 

proses pembelajaran sehingga mengurangi 

daya serap siswa terhadap materi yang 

diberikan. Seribu kata yang dijelaskan guru 

mungkin hanya beberapa kata yang diingat 

siswa. Masalah inilah yang membuat hasil 

belajar siswa menurun pada mata pelajaran 

kimia, khususnya pada materi stoikiometri. 

Mengacu pada permasalahan di atas 

dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran 

yang dilakukan masih belum berjalan 

dengan apa yang diinginkan sehingga 

dibutuhkan sebuah strategi pembelajaran 

baru yang dapat membuat siswa aktif dan 

terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran sehingga siswa dapat 

membangun pemahamannya sendiri. Oleh 

karena itu peneliti menyarankan salah satu 

model pembelajaran yang menekankan 4 

aspek penting dalam pembelajaran yaitu 

model pembelajaran Connecting, 

Organizing, Reflecting, Extending (CORE). 

Model pembelajaran Connecting, 

Organizing, Reflecting, Extending (CORE) 

adalah model pembelajaran alternatif yang 

dapat digunakan untuk mengaktifkan siswa 

dalam membangun pengetahuannya sendiri. 

Model pembelajaran CORE ini 

menggabungkan empat unsur penting 

konstruktivis, yaitu terhubung ke 

pengetahuan siswa, mengatur konten 

(pengetahuan) baru siswa, memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk 

merefleksikannya, dan memberi 

kesempatan siswa untuk memperluas 

pengetahuan (Humaira dkk, 2014).  

Penerapan model pembelajaran 

Connecting, Organizing, Reflecting, 

Extending (CORE) ini diharapkan siswa 

dapat memahami materi stoikiometri 

karena dalam model CORE siswa diajak 

untuk menghubungkan konsep yang ada 

kemudian membangun pengetahuannya 

sendiri bersama kelompok, diberikan 

kesempatan kepada siswa untuk 

merefleksikan apa yang telah ia dapat dan 

memperdalam pemahaman di akhir 

kegiatan pembelajaran. Penggunaan model 

CORE ini diharapkan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada materi stoikiometri. 

Berdasarkan latar belakang yang 

telah diuraikan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Penerapan Model 

Pembelajaran Connecting, Organizing, 

Reflecting, Extending (CORE) Terhadap 

Hasil Belajar Kimia Pada Materi 

Stoikiometri Siswa Kelas X MIPA SMAN 

2 Mataram”. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SMAN 2 

Mataram pada bulan November 2017 

sampai bulan Mei 2018. Penelitian ini 

termasuk kedalam jenis eksperimen semu 

(Quasi Experimental Design) yang terdiri 



 

 

 

 

dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Penelitian eksperimen semu digunakan 

karena pada penelitian ini sampel tidak 

dapat dikontrol sepenuhnya dari variabel-

variabel luar yang mempengaruhi hasil 

belajar. 

Desain penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu posttest only 

control group design. Sampel dalam 

penelitian ini yakni siswa kelas X MIPA 3 

(36 siswa) sebagai kelas eksperimen dan X 

MIPA 8 (36 siswa) sebagai kelas kontrol. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan 

teknik random sampling atau pengambilan 

sampel secara acak (Sugiyono, 2014). Cara 

demikian dilakukan jika anggota populasi 

telah dianggap homogen. 

Penelitian ini dilakukan dengan pola 

pembelajaran pada kelas kontrol 

menggunakan model pembelajaran 

konvensional yaitu ceramah dan tanya 

jawab, sedangkan pada kelas eksperimen 

menggunakan model pembelajaran 

Connecting, Organizing, Reflecting, 

Extending (CORE) Penerapan model 

dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan 

selama 3 jam pelajaran (3 x 45 menit). Pada 

pertemuan ke-5 dilakukan posttest dengan 

instrumen berupa soal pilihan ganda. 

Analisis data menggunakan Aiken’s 

V untuk mengetahui validitas isi soal 

posttest, rumus korelasi poin biserial untuk 

mengetahui validitas butir soal dan rumus 

KR-20 untuk mengetahui reliabilitas 

instrumen serta statistik uji-t untuk menguji 

hipotesis penelitian. Pengujian normalitas 

dilakukan dengan rumus chi-kuadrat dan 

uji homogenitas menggunakan rumus uji-F. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian yang dilakukan ini 

difokuskan untuk mengetahui adanya 

perbedaan hasil belajar dalam ranah 

kognitif dari pengaruh penerapan model 

pembelajaran Connecting, Organizing, 

Reflecting, Extending (CORE) pada materi 

stoikiometri.  

Data hasil belajar siswa yang 

diperoleh berupa data hasil belajar dalam 

ranah kognitif pada materi stoikiometri. 

Post-test dilakukan pada kelas X MIPA 3 

(kelas eksperimen) dan kelas X MIPA 8 

(kelas kontrol) yang masing-masing 

berjumlah 36 orang siswa. Rangkuman data 

dan grafik hasil belajar siswa disajikan 

pada gambar 4.1. 

Gambar 4.1 Grafik Hasil Belajar 

 

Gambar di atas, menunjukan bahwa nilai 

rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah dan 

persentasi ketuntasan klasikal kelas 
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eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas 

kontrol. 

Data hasil belajar siswa kemudian 

dianalisis dengan menggunakan uji-t. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang 

dilakukan dengan uji-t tersebut diperoleh 

nilai thitung sebesar 3,918 sementara untuk 

nilai ttabel pada taraf signifikan 5% 

diperoleh sebesar 1,667, dari nilai tersebut 

dapat diketahui bahwa nilai untuk  thitung > 

ttabel yang menunjukkan bahwa Ho ditolak 

yang artinya penerapan model 

pembelajaran Connecting, Organizing, 

Reflecting, Extending (CORE) memberikan 

pengaruh terhadap hasil belajar kimia pada 

materi stoikiometri siswa kelas X MIPA 

SMAN 2 Mataram.   

Penggunaan model Connecting, 

Organizing, Reflecting, Extending (CORE) 

berdampak positif terhadap keaktifan siswa 

di dalam kelas jika dibandingkan dengan 

penggunaan model konvensional. Hal 

tersebut telah sejalan dengan karateristik 

dari model pembelajaran Connecting, 

Organizing, Reflecting, Extending (CORE) 

itu sendiri. Proses pembelajaran pada kelas 

eksperimen menerapkan model 

pembelajaran Connecting, Organizing, 

Reflecting, Extending (CORE) yang 

mengajak siswa lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. Dari awal sampai akhir 

proses pembelajaran siswa diajak untuk 

ikut berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran karena di awal pembelajaran 

siswa diajak untuk menghubungkan 

pengetahuannya, kemudian 

mengorganisasikan pengetahuan yang 

didapat, mendalami, merefleksikan 

pengetahuan yang diperoleh. Proses 

pembelajaran model CORE memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mendalami 

atau membangun pengetahuannya sendiri di 

dalam kelompok kecil, siswa bisa bertukar 

pendapat sehingga dapat memperluas 

pengetahuan. Adanya kegiatan diskusi 

kelompok, memberikan kesempatan bagi 

siswa untuk mengeluarkan pendapat dan 

melatih kemampuan berpikir siswa. 

Pendapat ini sesuai dengan pendapat Putri 

dkk (2013) yang menyatakan bahwa Siswa 

mampu mengorganisasikan ide-ide mereka 

dan berkontribusi dalam diskusi kelompok 

untuk memperluas pengetahuan dan 

melatih kemampuan berpikir siswa.  

Hal tersebut mendorong siswa 

untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran sehingga melatih daya 

berpikir dan membuat daya ingat siswa 

terhadap materi tersebut menjadi 

meningkat. Keterlibatan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran inilah yang 

menjadi salah satu faktor meningkatnya 

hasil belajar siswa. Pendapat ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Artasari (2013) yang menyatakan bahwa 

penerapan model pembelajaran CORE 

memperoleh respon yang sangat positif dari 

siswa, aktivitas siswa semakin meningkat 



 

 

 

 

dan siswa berani mengemukakan pendapat 

serta aktif merespon pertanyaan-pertanyan 

yang diberikan guru. 

Berdasarkan hasil uji statistik, nilai 

rata-rata dan ketuntasan klasikal 

menunjukan kelas eksperimen lebih baik 

daripada kelas kontrol. Hal ini 

menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Connecting, Organizing, 

Reflecting, Extending (CORE) memberikan 

pengaruh yang lebih baik terhadap hasil 

belajar kimia pada materi stoikiometri 

siswa kelas X MIPA SMAN 2 Mataram. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

dari beberapa penelitian tentang penerapan 

model CORE. Subarjo dkk (2014) juga 

melakukan penelitian dengan menggunakan 

model pembelajaran CORE dan 

memperoleh hasil bahwa proses 

pembelajaran dengan model pembelajaran 

CORE dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dibandingkan dengan metode 

ceramah klasikal. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran Connecting, 

Organizing, Reflecting, Extending (CORE) 

memberikan pengaruh yang lebih baik 

terhadap hasil belajar kimia pada materi 

stoikiometri siswa kelas X MIPA SMAN 2 

Mataram. 

 

SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, peneliti mengajukan saran untuk 

keberlanjutan penelitian ini yaitu: 

1. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya 

dapat mengukur tidak hanya hasil 

belajar dalam ranah kognitif saja, tetapi 

dapat menambahkannnya menjadi hasil 

belajar yang mencangkup dalam ranah 

afektif dan psikomotor dengan 

pendekatan dan model pembelajaran 

Connecting, Organizing, Reflecting, 

Extending (CORE). 

2. Diharapkan ketika melakukan penelitian 

dengan menggunakan pendekatan model 

pembelajaran Connecting, Organizing, 

Reflecting, Extending (CORE) dapat 

diterapkan dalam materi yang berbeda. 
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