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ABSTRAK 

Ilmu kimia merupakan salah satu materi yang dianggap sulit oleh sebagian siswa karena 
sebagian besar materinya bersifat abstrak. Kemampuan mempelajari kimia yang bersifat 
abstrak ini cenderung dimiliki oleh siswa yang memiliki kemampuan berpikir formal, 
karena kemampuan berpikir formal akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir formal 
siswa kelas XI MIA SMA Negeri 2 Pontianak. Teknik pemilihan sampel yaitu dengan teknik 
sampling jenuh. Data diperoleh dengan tes keterampilan multipel representasi dan tes 
kemampuan berpikir formal (KBF) sebanyak 24 soal. Siswa yang sudah mencapai 
kemampuan berpikir formal hanya 10,71% sisanya masih dalam berada pada berpikir 
transisi dan konkret, masing-masing sebesar 53,57% dan 35,71%. 
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PENDAHULUAN 

Ilmu kimia merupakan salah 
satu cabang dari Ilmu Pengetahuan Alam 
(IPA) yang dipelajari di tingkat SMP, SMA 
dan Perguruan Tinggi. Menurut Trianto 
(2007: 99) IPA merupakan kumpulan 
pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 
konsep-konsep dan juga proses 
penemuan. Namun, kimia dianggap oleh 
sebagian besar siswa merupakan mata 
pelajaran yang sulit. Hal ini sejalan 
dengan pendapat Chang (2005: 4) 
menyatakan bahwa kimia merupakan 
salah satu pelajaran tersulit terutama 
pada tingkat dasar, karena konsep kimia 
bersifat abstrak. 

Menurut Middlecamp & Kean 
dalam Siregar (2007: 61) ilmu kimia 
banyak memuat konsep-konsep abstrak 
seperti simbol-simbol, struktur, reaksi-
reaksi dan proses-proses kimia yang 
terstruktur sehingga sebagian besar 
siswa beranggapan bahwa kimia 
merupakan mata pelajaran yang sulit. 
Kemampuan mempelajari kimia yang 

bersifat abstrak ini cenderung dimiliki 
oleh siswa yang memiliki kemampuan 
berpikir formal. Kemampuan berpikir 
formal adalah kemampuan berpikir yang 
ditandai dengan adanya kemampuan 
anak dalam berpikir abstrak dan logis, 
serta memiliki kemampuan 
menggunakan pola berpikir 
“kemungkinan” (Muchith, 2007: 66).  
Sehingga, dengan adanya kemampuan 
berpikir formal akan berpengaruh 
terhadap hasil belajar siswa. 

Piaget dalam Yusuf (2010: 6) 
menyatakan bahwa perkembangan 
kognitif meliputi empat tahap (periode), 
yaitu sensorimotor (0-2 tahun), 
praoperasional (2-7 tahun), operasi 
konkret (7-11 tahun ) dan operasi formal 
(11 tahun-dewasa). Berdasarkan tahap 
perkembangan berpikir Piaget, anak 
yang berusia 11 tahun ke atas sudah 
memiliki kemampuan untuk berfikir 
formal (Syah, 2011: 33). Usia siswa SMA 
rata-rata sudah mencapai 11 tahun ke 
atas, sehingga seharusnya siswa SMA ini 



sudah mampu memahami ilmu kimia 
yang sebagian besar konsepnya bersifat 
abstrak. Namun, menurut Susiwi (2009: 
3), berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa 25 - 75% siswa sekolah lanjutan 
dan mahasiswa belum mencapai tingkat 
operasional formal. Berdasarkan 
pengamatan di sekolah, siswa tidak 
terbiasa dengan soal-soal yang menuntut 
aktivitas berpikir. Sehingga, siswa akan 
mengalami kesulitan dalam belajar kimia 
dan menyebabkan rendahnya hasil 
belajar kimia. 

Berdasarkan tujuan penelitian, 
yaitu mendeskripsikan kemampuan 
berpikir formal siswa pada materi kimia 
kelas XI SMA Negeri 2 Pontianak, maka 
jenis penelitian ini adalah deskriptif. 

Penelitian ini dilaksanakan pada 
tanggal 14-16 Agustus 2014. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 
MIA 1, XI MIA 2 dan XI MIA 3 SMA Negeri 
2 Pontianak yang terdiri dari 3 kelas. 
Adapun teknik pemilihan sampel. 
menggunakan teknik sampling jenuh. 
Sampling jenuh adalah teknik penentuan 
sampel bila semua anggota populasi 
digunakan sebagai sampel (Sugiono, 
2013: 124). Teknik pengumpul data 
dalam penelitian ini adalah teknik 
dokumentasi, pengukuran dan 
komunikasi langsung. Alat pengumpul 
data yang digunakan dalam penelitian 
ini, yaitu tes kemampuan berpikir formal 
dari Burney yang terdiri dari 24 soal, 
dokumentasi berupa gambar (foto) yang 
diambil ketika siswa mengerjakan tes 
KBF, dan pedoman wawancara. Materi 
tes standar Burney dibagi dalam empat 
kelompok, yaitu:  
1) Sudut pantulan bola 
2) Keseimbangan dalam timbangan 
3) Permukaan air dalam bejana 

berhubungan 
4) Proyeksi bayangan pada layar 

Hasil skor tes berpikir formal bentuk 
objektif memiliki kemungkinan nilai yang 
bervariasi antara 0-24. Burney 
mengategorikan hasil skor tes menjadi 3 
kriteria yang ditunjukkan pada Tabel 1 : 
Tabel 1 Kriteria Hasil Skor Tes Berpikir 
Formal 
Ardana dalam Erlina, (2011) 

Rentang Skor Kriteria 

17-24 Formal 
11-16 Transisi 
0-10 Konkret 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tes Burney memiliki validitas 
dan reliabilitas yang tinggi, yaitu 0,85 
dan 0,85 sehingga tidak perlu divalidasi 
dan di uji cobakan. Hasil tes burney tiap 
siswa dikelompokkan ke dalam 3 
kategori, yatu formal, transisi dan 
konkret. Hasil tes burney siswa kelas XI 
MIA disajikan dalam Tabel 2 berikut: 
Tabel 2 Persentase Kemampuan Berpikir 
Siswa 

Berdasarkan Tabel 2 terlihat 
bahwa siswa yang mencapai kemampuan 
berpikir formal sebanyak 12 siswa 
dengan persentase 10,71%. Sisanya 
masih dalam kategori berpikir transisi 
sebanyak 60 siswa dengan persentase 
53,57% dan berpikir konkrit sebanyak 40 
siswa dengan persentase 35,71%. 
Berdasarkan hasil tersebut, dapat 
terlihat bahwa sebagian besar siswa 
kelas XI MIA SMA Negeri 2 Pontianak 
belum mencapai tingkat kemampuan 
berpikir formal menurut kategori 
kemampuan berpikir Piaget. Siswa yang 
telah mencapai berpikir formal, berarti 
siswa tersebut telah memiliki 

Kriteria  
Rentang 

Skor 
Jumlah 
siswa 

Persentase 
Siswa (%) 

Formal 17-24 12 10,71 

Transisi 11-16 60 53,57 

Konkret 0-10 40 35,71 



kemampuan dalam berpikir abstrak dan 
logis. 

Hasil tes burney menunjukkan 
hanya sedikit siswa yang telah mencapai 
kemampuan berpikir formal, bahkan 
35,71% siswa masih pada kriteria 
berpikir konkret. Berdasarkan tahap 
berpikir Piaget dalam Slavin (2009: 52) 
anak usia 11 tahun ke atas sudah 
memiliki kemampuan berpikir formal. 
Oleh karena itu, siswa kelas XI MIA yang 
telah berusia 16-17 tahun seharusnya 
sudah berada pada tahap berpikir 
formal. Hasil penelitian ini menegaskan 
bahwa usia bukanlah satu-satunya 
ukuran yang mempengaruhi tahap 
berpikir siswa. Hasil penelitian ini 
didukung dengan hasil penelitian yang 
dilakukan Erman dan Sukarmin (2002) 
dalam Erman (2006: 92) menemukan 
bahwa siswa SMU pada umumnya masih 
berkemampuan pikir konkrit. 

Berdasarkan hasil tersebut, 
dapat diketahui bahwa perkembangan 
berpikir seseorang bukan hanya dilihat 
dari faktor usia. Menurut Piaget dalam 
Ormrod (2008: 42) terdapat beberapa 
faktor lain yang mempengaruhi 
kemampuan berpikir seseorang, yaitu 
interaksi dengan lingkungan fisik dan 
sosial. Selain kedua faktor tersebut, jenis 
kelamin, IQ dan kematangan seseorang 
juga dapat mempengaruhi kematangan 
perkembangan kognitif seseorang 
(Erlina, 2011: 637). 

Adanya interaksi lingkungan 
sosial seperti diskusi dengan guru dan 
teman ketika mendapatkan kesulitan 
dalam memahami suatu pembelajaran 
dapat mempermudah proses 
pembelajaran di sekolah. Berdasarkan 
wawancara terhadap siswa yang telah 
mencapai  kemampuan berpikir formal, 
adanya interaksi fisik terjadi ketika siswa 
sering mengulang pembelajaran di 
rumah dan senang jika pembelajaran di 

sekolah menerapkan praktikum, 
sehingga dapat berinteraksi langsung 
dengan benda-benda yang ada di 
laboratorium. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data yang 
diperoleh dari hasil tes Siswa Kelas XI 
MIA SMA Negeri 2 Pontianak dapat 
ditarik kesimpulan bahwa Siswa kelas XI 
MIA SMA Negeri 2 Pontianak yang telah 
mencapai kemampuan berpikir formal 
sebesar 10,71%. 

SARAN 
Sebaiknya siswa diberikan 

pembelajaran berbasis masalah dan 
inkuiri untuk meningkatkan 
perkembangan kognitif siswa. 
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