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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ilmu Kimia merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

yang diperoleh dari berbagai hasil eksperimen dan penyelidikan di 

laboratorium (Chang, 2004: 4). Ilmu kimia, sebagai bagian ilmu pengetahuan 

alam, mempelajari komposisi dan struktur zat kimia, serta hubungan 

keduanya dengan sifat zat tersebut (Syukri, 1999: 1). Selain itu, ilmu kimia 

menurut Middlecamp, C dan Kean, E (1985: 9)  mencakup materi yang amat 

luas yang terdiri atas fakta, konsep, aturan, hukum, prinsip, teori dan soal-

soal. 

Peranan kimia sangat penting untuk lingkungan sekitar kita baik di 

bidang industri, pertambangan, dan kesehatan. Menyadari akan pentingnya 

peranan kimia dalam menunjang dunia pendidikan, maka kualitas pendidikan 

kimia perlu lebih ditingkatkan. Hal ini dikarenakan seluruh kebutuhan dan 

pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari tidak lepas dari yang namanya unsur 

kimia, oleh karena itu kimia sangat penting untuk dipelajari. 

Belajar ilmu kimia sampai saat ini memang masih dirasakan sulit 

bagi siswa. Hal ini dikarenakan konsep yang kompleks dan abstrak dalam 

ilmu kimia menjadikan siswa beranggapan bahwa mata pelajaran kimia 

merupakan pelajaran yang sulit. Tingginya tingkat kesulitan dalam 

memahami kimia menurut Winarti, 2001: (112) disebabkan oleh 

karakteristik ilmu kimia yang antara lain sebagian besar konsepnya bersifat 

abstrak dan berurutan, serta berhubungan dengan perhitungan. Selain itu, 

Arifin (1995: 220) menyatakan kesulitan dalam mempelajari kimia 

bersumber pada kesulitan dalam memahami istilah, kesulitan dalam 

memahami konsep, dan kesulitan dengan angka. 

Piaget (dalam Sund dan Trowbriage, 1973:42-49) membagi 

perkembangan kognitif anak dan remaja menjadi 4 tahap, yaitu sensori 

motor (saat lahir-2 tahun), praoperasi ( 2-7 tahun), operasi konkret (7-
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11tahun), dan operasi formal (11 tahun hingga dewasa). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa perkembangan kognitif seseorang merupakan suatu 

proses yang berkembang sesuai dengan bertambahnya usia. Untuk mencapai 

tahap operasi formal seorang anak tidak mungkin melewati setiap tahapan 

sebelumnya. 

Kemampuan berpikir formal adalah salah satu tahapan 

perkembangan kognitif menurut Piaget yang terjadi pada anak dan remaja 

dimulai dari umur 11 tahun hingga remaja. Kemampuan berpikir formal 

adalah kemampuan berpikir abstrak dan melihat sejumlah kemungkinan 

yang terjadi saat ini (Slavin, 2009: 52). Nawi (2012: 86) menyatakan bahwa 

kemampuan penalaran formal adalah kapasitas siswa untuk melakukan 

operasi-operasi formal yang meliputi penalaran proporsional, pengontrolan 

variabel, probabilistik, korelasional, dan kombinasional. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap 6 siswa dengan 

kemampuan akademis tinggi, sedang, dan rendah pada tanggal 12 Januari 

2015 menyatakan bahwa dalam mempelajari kimia siswa mengalami 

kesulitan dan kebosanan saat proses belajar mengajar berlangsung yang 

disebabkan siswa belum terlalu mampu untuk memahami apa yang 

dipelajari. Selain itu, siswa juga mengalami kesulitan saat menjawab soal-

soal yang berbeda dengan contoh soal yang telah dipahami sebelumnya 

(Lampiran B). Hasil wawancara juga dibuktikan dengan hasil belajar siswa 

pada Tabel 1.1 yang menunjukkan bahwa masih ada sebagian siswa yang 

mengalami kesulitan dalam mempelajari kimia, Hal ini ditunjukkan dengan 

besarnya jumlah siswa yang tidak tuntas pada materi struktur atom. Hasil 

ulangan harian siswa kelas X SMA Negeri 9 Pontianak tahun ajaran 

2013/2014 diperlihatkan pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1. Persentase Ketuntasan Ulangan Harian Siswa pada 
Pelajaran Kimia Kelas XB dan XD SMA Negeri 9 
Pontianak Tahun Ajaran 2013/2014 

No Kelas Jumlah 
siswa 

Struktur 
Atom 

SPU Ikatan  
Kimia 

 Tuntas  
 

Tidak 
Tuntas 

Tuntas  Tida
k 

Tuntas 

Tuntas  Tidak 
tuntas  

1 X B 45 18 27 24 21 37 8 
2 X D 46 19 27 35 11 39 7 

Jumlah  91 37 54 59 32 76 15 
%   39,56 60,44 64,83 35,17 84,62 15,38 

 
Persentase ketuntasan siswa pada Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa 

hasil nilai ulangan siswa pada dua kelas yaitu kelas XB dan XD yang di 

dalamnya menunjukkan nilai yang didapatkan siswa pada 3 materi kimia 

yang berbeda yaitu Struktur Atom, Sistem Periodik Unsur (SPU), dan Ikatan 

Kimia. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran kimia di 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Pontianak adalah 72. Data yang 

diperoleh memperlihatkan bahwa persentase ketuntasan siswa pada materi 

Ikatan Kimia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai persentase 

ketuntasan siswa pada materi yang lainnya. Persentase ketuntasan ulangan 

harian siswa pada materi Ikatan Kimia yang  menunjukkan bahwa 91 jumlah 

siswa dari 2 kelas yaitu kelas XB dan XD, sebanyak 76 siswa tuntas dan 

sebanyak 15 orang tidak tuntas pada materi Ikatan Kimia. Hasil persentase 

ketuntasan ulangan harian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar 

siswa telah menguasai materi Ikatan Kimia. Akan tetapi jika dikaitkan 

dengan hasil wawancara guru kimia pada tanggal 13 Januari 2015 

menyatakan cenderung memberikan soal ulangan yang sudah dibahas oleh 

guru sehingga sudah dipahami siswa saat proses belajar. Hal tersebut 

dilakukan agar hasil belajar siswa tidak begitu mengecewakan (Lampiran B-

1). 

Hasil penelitian yang dilakukan Pendley, Bretz & Novak 1994 

(dalam Melati, 2010: 620) menunjukkan bahwa pada umumnya siswa 

cenderung belajar dengan menghapal daripada membangun pemahaman 
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siswa terhadap konsep materi kimia yang abstrak bagi siswa. 

Kecenderungan siswa yang menghapal tersebut menyebabkan cakupan 

materi ilmu kimia yang terdiri atas konsep-konsep yang bersifat abstrak dan 

berhubungan dengan perhitungan menuntut siswa memiliki kemampuan 

berpikir dan penalaran untuk mempelajarinya. 

Penelitian kemampuan berpikir formal ini juga diperkuat dengan 

hasil penelitian relevan di antaranya Erlina (2011) yang mendeskripsikan 

atau menyimpulkan bahwa sebanyak 26,7% mahasiswa tahun pertama dan 

sebanyak 44,1% mahasiswa tahun kedua di Universitas Tanjungpura telah 

mencapai tahap kemampuan berpikir formal sedangkan untuk sisanya masih 

dalam tahap berpikir transisi dan konkrit. Terdapat hubungan yang sangat 

lemah dan positif antara kemampuan berpikir siswa dalam menyelesaikan 

soal-soal pemahaman konseptual dengan pemahaman algoritmik pada 

materi asam dan basa. 

Penelitian Unsyiah (2014) yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan antara kemampuan berpikir formal dengan kemampuan 

menyelesaikan soal kimia siswa kelas akselerasi SMA Negeri Modal 

Bangsa Dinas Pendidikan Aceh. Nilai rxy tersebut dikonfirmasi dengan r 

tabel Product Moment taraf signifikan 5% (Î± = 0,05) sehingga diperoleh r 

tabel sebesar 0,468.  

Sabri, M.A (2007 : 91) mengidentifikasi bahwa siswa yang diduga 

mengalami kesulitan belajar ditunjukkan oleh adanya kegagalan siswa 

dalam mencapai tujuan-tujuan belajar. Untuk mencapai tujuan pendidikan 

tersebut, Suyanti (2010: 182) menyatakan bahwa menekankan proses belajar 

dapat dilakukan bila anak didik telah memiliki kesiapan berupa kemampuan 

untuk menghubungkan konsep-konsep yang akan dipelajari dengan konsep 

lama. Kemampuan seperti ini berhubungan erat dengan kemampuan 

penalaran formal. 

Ormrod (2009: 54) menyatakan bahwa pada kenyataannya banyak 

remaja yang belum sepenuhnya mencapai kemampuan dalam berpikir 
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formal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

deskripsi studi korelasi kemampuan berpikir formal siswa dan kesulitan 

belajar siswa dalam memahami pelajaran kimia yang berjudul “Analisis 

Hubungan Kemampuan Berpikir Formal dengan Hasil Belajar Siswa dalam 

Pembelajaran Kimia di Kelas X SMA Negeri 9 Pontianak ”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan berpikir formal siswa kelas X SMA Negeri 9 

Pontianak? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa dalam pembelajaran kimia di kelas X 

SMA Negeri 9 Pontianak? 

3. Bagaimana hubungan kemampuan berpikir formal dengan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran kimia di kelas X SMA Negeri 9 pontianak? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk : 

1. Mendeskripsikan kemampuan berpikir formal siswa di kelas X SMA 

Negeri 9 Pontianak. 

2. Mendeskripsikan hasil belajar kognitif siswa dalam pembelajaran kimia 

di kelas X SMA Negeri 9 Pontianak. 

3. Mengetahui bagaimana hubungan kemampuan berpikir formal dengan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran kimia di kelas X SMA Negeri 9 

Pontianak. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Sebagai bahan referensi untuk meneliti lebih lanjut tentang kemampuan 

berpikir siswa dalam mempelajari dan menyelesaikan soal-soal kimia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 
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Mengetahui kemampuan tingkat berpikir siswa dalam memahami 

materi kimia yang telah dipelajari. 

b. Bagi guru 

Sebagai acuan dan pertimbangan dalam membuat modul 

pembelajaran, memilih metode dan pendekatan mengajar yang tepat 

terhadap kemampuan berpikir formal siswa dan dalam kemampuan 

siswa memahami materi kimia kelas X. 

c. Bagi sekolah 

Memberikan gambaran mengenai kemampuan berpikir formal siswa 

dan hasil belajar kognitif siswa kelas X SMA Negeri 9 Pontianak 

sehingga dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas sekolah. 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi khusus yang didasarkan atas 

sifat-sifat yang didefinisikan, dapat diamati atau diobservasi dan 

dilaksanakan oleh peneliti. Oleh karena itu, agar terdapat kesamaan persepsi 

antara pembaca dengan apa yang dimaksud peneliti sehingga tidak terjadi 

kesalahan dalam menafsirkan isi, maka perlu diberikan penjelasan beberapa 

istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Kemampuan Berfikir Formal 

Kemampuan berpikir formal yang dimaksudkan dalam penelitian 

ini merupakan kemampuan siswa untuk melakukan operasi : (1) 

penalaran proporsional, (2) pengontrolan variabel, (3) penalaran 

probabilistik, (4) penalaran korelasional dan (5) penalaran kombinatorial 

yang diukur melalui soal tes Burney kepada subjek penelitian. Tes 

Burney merupakan tes yang dibuat oleh ahli psikolog sebanyak 24 soal 

dan sudah teruji dengan reliabilitas sebesar 0,85 (Erlina, 2011). 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah nilai yang mencerminkan penguasaan siswa 

terhadap pelajaran kimia. Hasil belajar yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar kognitif siswa yang diperoleh dari nilai 

ulangan umum yang didapat siswa pada akhir pembelajaran semester 
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genap Tahun Ajaran 2014/2015. Hasil belajar yang didapat dinyatakan 

dengan nilai berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 65. 

3. Kimia 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil nilai ulangan umum mata 

pelajaran kimia semester genap tahun ajaran 2014 / 2015 sebagai acuan 

penelitian. Pokok bahasan materi yang terdapat dalam mata pelajaran 

kimia semester genap ini adalah hukum dasar kimia, sistem periodik 

unsur (SPU), ikatan kimia, atom karbon, dan kekhasan atom karbon. 


