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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Belajar merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan. Proses belajar dan pembelajaran sebuah keharusan bagi setiap 

orang. Semakin seseorang menyadari dirinya untuk belajar maka semakin 

banyak pengetahuan yang dimilikinya. Salah satu yang membedakan manusia 

dengan makhluk yang lain adalah kemampuannya untuk belajar. Kemampuan 

manusia pada aspek tersebut sesungguhnya, dapat dijumpai dalam isyarat 

yang terdapat di dalam Al-Qur’an, hubungan ini sejalan dengan firman Allah 

SWT. Q.S An-Nahl: 78, sebagai berikut.
1
 

 

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati nurani, agar kamu 

bersyukur.”
2
 

 

Ayat di atas mengisyaratkan adanya tiga potensi yang terlibat dalam 

proses pembelajaran, yaitu kata al-sam'u (pendengaran) yang terkait dengan 

salah satu panca indra manusia yang paling berperan dalam kegiatan 

pembelajaran; kata al-bashar (penglihatan) yang dengannya dapat melihat 
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berbagai hal. Penglihatan dalam arti pemahaman terkait dengan salah satu 

unsur pemikiran manusia; dan kata af-idah (hati) yaitu akal yang pusatnya 

adalah hati.
3
 Firman-Nya di atas menunjukkan ketiga komponen tersebut 

merupakan alat potensial yang dimiliki manusia untuk digunakan dalam 

kegiatan belajar dan pembelajaran serta untuk meraih pengetahuan dalam 

pembelajaran.
4
 

Salah satu pembelajaran yang terdapat di tingkat sekolah menengah 

adalah pembelajaran sains. Pelajaran yang termasuk dalam pembelajaran 

sains adalah pelajaran kimia. Pelajaran kimia merupakan bagian dari ilmu 

pengetahuan alam (sains) yang mempelajari tentang sifat, struktur materi, 

komposisi materi, perubahan, dan energi yang menyertai perubahan materi.
5
 

Tujuan yang harus dicapai dalam pelajaran kimia adalah siswa mampu 

menguasai konsep-konsep kimia yang telah dipelajarinya, kemudian siswa 

diharapkan mampu mengaitkan konsep-konsep yang telah dipelajarinya 

dengan materi yang sedang dipelajarinya. Oleh karena itu, penekanan 

penguasaan konsep dalam pelajaran kimia menjadi sangat penting. Tetapi, 

kenyataan yang terjadi di sekolah adalah pelajaran kimia dianggap sulit oleh 

sebagian besar siswa. Faktor yang menyebabkan kimia dianggap sebagai 

pelajaran yang sulit, diantaranya banyak konsep-konsep kimia yang bersifat 
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abstrak dan kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep-konsep kimia.
6
 

Pada umumnya siswa cenderung belajar dengan hafalan dari pada secara aktif 

mencari untuk membangun pemahaman mereka sendiri. Belajar kimia tidak 

cukup dengan hafalan saja, tetapi perlu pemahaman konsep yang lebih 

mendalam. Banyak konsep kimia yang bersifat abstrak yang harus diserap 

siswa dalam waktu terbatas.
7
  

Sebagian besar konsep kimia bersifat abstrak, yang memiliki makna 

yaitu “sesuatu yang tidak berwujud” atau “hanya gambar pikiran” serta 

berkaitan dengan pola berpikir.
8
 Salah satu materi kimia yang bersifat abstrak 

adalah materi ikatan kimia. Materi ikatan kimia merupakan satu diantara 

materi pelajaran kimia yang mengandung konsep-konsep yang bersifat 

abstrak.
9
 Hal ini membuat siswa mengalami kesulitan dalam memahami 

materi ikatan kimia. Pada materi ikatan kimia siswa dituntut untuk dapat 

menguasai dan memahami konsep-konsep yang mencakup proses 

pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan kovalen koordinasi, dan 
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ikatan logam serta interaksi antar partikel (atom, ion, molekul) materi dan 

hubungannya dengan sifat fisik materi.
10

  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Kampar yang terjadi pada siswa adalah siswa sulit memahami dan 

membedakan senyawa yang berikatan ion dengan senyawa yang berikatan 

kovalen, apalagi jika ditambah materi ikatan kovalen tunggal, rangkap dua, 

rangkap tiga, koordinasi, polar dan nonpolar yang mebuat siswa tambah sulit 

dalam memahami dan membedakan jenis ikatan dari senyawa serta 

mempelajarinya dengan cara menghafal. Pada konsep ikatan kimia yang 

abstrak memerlukan penalaran yang logis.
11

 

Berpikir abstrak adalah kemampuan seseorang untuk berpikir logis 

dengan menggunakan simbol-simbol. Berpikir abstrak juga berpikir mengenai 

penggunaan efektif dari konsep-konsep serta simbol-simbol dalam 

menghadapi berbagai situasi khusus dalam menyelesaikan sebuah masalah.
12

 

Berpikir abstrak, menggeneralisasi dan menyusun masalah dalam kehidupan 

sehari-hari merupakan proses dari abstraksi.
13
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Abstraksi adalah gagasan atau ide-ide yang digunakan untuk 

menggambarkan, memahami dan menyederhanakan dunia.
14

 Dalam 

memahami beberapa hal yang belum jelas atau sulit digambarkan secara 

nyata objek tersebut memerlukan abstraksi ataupun konsep pemikiran yang 

abstrak.
15

 Abstraksi sebagai suatu aktivitas mental dimana seseorang tertarik 

memperhatikan kesamaan-kesamaan dari pengalamannya sehari-hari.
16

 

Berpikir kimia merupakan kegiatan mental, yang dalam prosesnya selalu 

menggunakan abstraksi dan generalisasi. Keberadaan proses abstraksi pada 

proses pembelajaran yaitu suatu keharusan, karena proses abstraksi berperan 

penting dalam pembentukan konsep-konsep kimia. Selain itu, abstraksi juga 

sebagai dasar pembentuk konsep baru, dimana dalam setiap pembelajaran 

kimia siswa selalu melalui proses abstraksi dan setiap siswa pasti memiliki 

kemampuan abstraksi.
17

 Tetapi, penelitian tentang kemampuan abstraksi 

masih sedikit dan kurang diperhatikan oleh peneliti lain terutama dalam 

pelajaran kimia serta masih belum disadari oleh kebanyakan orang. Padahal 

kemampuan abstraksi juga merupakan suatu kemampuan untuk 

menggambarkan konsep kimia dalam sebuah permasalahan kimia atau 

dengan kata lain, abstraksi dapat membangun model situasi masalah.
18
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Kemampuan abstraksi siswa dalam memecahkan masalah sangat 

diperlukan, karena hasil abstraksi mental seseorang adalah skema yang 

digunakan untuk mengerti sesuatu hal, menemukan jalan keluar atau 

memecahkan masalah. Dalam aktivitas pemecahan masalah pada suatu 

situasi, siswa sering menghubungkan aktivitas tersebut ke situasi pemecahan 

masalah berikutnya.
19

 Terkait dengan karakteristik konsep kimia yang 

cenderung abstrak dan kompleks, relatif menuntut kemampuan abstraksi yang 

tinggi dari siswa dalam memahami dan menginternalisasi pengetahuan 

(konsep) yang diperolehnya selama mengikuti proses pembelajaran. 

Kemampuan abstraksi terkait dengan gaya kognitif siswa yang diduga 

mempengaruhi hasil belajar siswa.
20

 Abstraksi yang salah memungkinkan 

terjadinya kesalahan konsep, kelemahan dalam penguasaan materi serta 

kelemahan dalam mengaitkan materi dengan kehidupan. Hal ini juga 

berkaitan dengan pencapaian hasil belajar siswa. Dalam diri setiap siswa pasti 

mempunyai kemampuan abstraksi yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

belajar.
21 

Maka dari itu, seorang siswa perlu mengembangkan kemampuan 

abstraksinya agar dengan mudah dan mampu memahami serta menyelesaikan 

masalah-masalah yang bersifat abstrak dalam kimia sebagai upaya 

meningkatkan kualitas dan hasil belajar siswa. 
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Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis tertarik 

melakukan penelitian untuk menganalisis hubungan antara kemampuan 

abstraksi kimia dengan hasil belajar siswa. Oleh karena itu judul penelitian 

penulis adalah “Analisis Hubungan Kemampuan Abstraksi Kimia dengan 

Hasil Belajar Siswa pada Materi Ikatan Kimia” 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, 

maka penulis perlu penegaskan istilah yang terdapat pada judul. 

1. Abstraksi adalah gagasan atau ide-ide yang digunakan untuk 

menggambarkan, memahami dan menyederhanakan dunia.
22

 Dalam 

memahami beberapa hal yang belum jelas atau sulit digambarkan secara 

nyata objek tersebut memerlukan abstraksi ataupun konsep pemikiran 

yang abstrak.
23

 Dalam penelitian ini jenis abstraksi yang digunakan 

adalah abstraksi reflektif untuk mendeskripsikan kemampuan abstraksi 

siswa yang memiliki level-level atau tahap-tahap aktivitas, yaitu 

pengenalan (recognition), representasi (representation), abstraksi 

struktural (structural abstraction), dan kesadaran struktural (structural 

awareness).
24

 Kemampuan abstraksi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah cara dan hasil dari pekerjaan siswa dalam menyelesaikan soal 

ikatan kimia. Kemudian dibuat suatu kriteria yang di dalamnya untuk 

mengukur kemampuan abstraksi siswa. 
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2. Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti 

proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Hasil belajar 

diukur untuk mengetahui pencapaian tujuan pendidikan sehingga hasil 

belajar harus sesuai dengan tujuan pendidikan.
25

 Hasil belajar yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai atau skor yang diperoleh 

siswa setelah mengikuti tes yang diberikan guru. 

3. Antara atom terdapat daya tarik-menarik yang disebut dengan ikatan 

kimia. Ikatan kimia terjadi karena kecenderungan atom mempunyai 

konfigurasi elektron seperti gas mulia.
26

 Ikatan kimia yang dibahas  

dalam penelitian ini, yakni struktur Lewis, ikatan ion, ikatan kovalen, 

ikatan kovalen tunggal, rangkap dua dan rangkap tiga, ikatan kovalen 

koordinasi, ikatan kovalen polar dan  kovalen nonpolar. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat didefenisikan beberapa 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Kemampuan belajar siswa hanya 40% yang sudah memahami materi 

terutama materi ikatan kimia. 

b. Kemampuan siswa dalam memahami materi ikatan kimia masih 

belum sesuai dengan yang diharapkan. 
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c. Penelitian mengenai kemampuan abstraksi kimia masih sedikit, 

padahal kemampuan abstraksi merupakan kemampuan pokok yang 

harus dimiliki siswa dalam setiap proses pembelajaran kimia. 

d. Kemampuan abstraksi kimia siswa belum diketahui secara maksimal. 

e. Diduga ada kemungkinan hubungan antara kemampuan abstraksi 

siswa dengan hasil belajar siswa. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan yang terdapat pada penjelasan 

di atas dan karena keterbatasan waktu, tenaga, dana, serta agar lebih 

terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan yang 

akan diteliti yaitu: 

a. Hanya berkenaan dengan analisis hubungan antara kemampuan 

abstraksi kimia dengan hasil belajar siswa pada materi ikatan kimia. 

b. Jenis abstraksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu abstraksi 

reflektif untuk mendeskripsikan kemampuan abstraksi kimia siswa. 

c. Penelitian ini khusus pada pokok bahasan ikatan kimia kelas X IPA 2 

semester ganjil tahun ajaran 2017/2018 di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Kampar. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan 

abstraksi kimia dengan hasil belajar siswa kelas X IPA 2 Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Kampar pada materi ikatan kimia? 

b. Bagaimanakah hubungan abstraksi kimia dengan hasil belajar siswa 

kelas X IPA 2 Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar pada materi ikatan 

kimia? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

yang signifikan antara kemampuan abstraksi kimia dengan hasil belajar 

siswa kelas X IPA 2 Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar pada materi ikatan 

kimia. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Institusi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

dalam memperhatikan kemampuan abstraksi kimia siswa dan 

hubungannya dengan hasil belajar. 

b. Bagi Siswa 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan kepada siswa, berusaha untuk mengembangkan 

kemampuan abstraksi kimia dan berusaha untuk meningkatkan hasil 

belajar. 
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c. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru sebagai 

bahan informasi tentang literatur berkaitan dengan kemampuan 

abstraksi kimia, selain itu memberikan pedoman terhadap guru 

berkaitan dengan kemampuan abstraksi kimia dan hasil belajar. 

d. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan 

dan sebagai pengalaman dalam merealisasikan teori yang telah didapat 

di bangku kuliah, dan juga digunakan sebagai salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana (S1). 

e. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lainnya 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 


