
12 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Kemampuan Abstraksi Kimia 

a. Pengertian Abstraksi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Abstraksi diartikan 

sebagai proses atau perbuatan memisahkan.
27

 Kata abstraction 

(abstraksi) mempunyai dua arti, pertama sebagai proses “melukiskan” 

suatu situasi, dan kedua merupakan konsep sebagai hasil dari sebuah 

proses.
28

 Abstraksi adalah proses penggambaran situasi tertentu ke 

dalam suatu konsep yang dapat dipikirkan melalui sebuah kontruksi.
29

 

Dalam berpikir untuk pembentukan konsep salah satunya dengan 

menggunakan abstraksi (abstraction) yaitu sebagai suatu aktivitas 

mental dimana seseorang tertarik memperhatikan kesamaan-kesamaan 

dari pengalamannya sehari-hari.
30

 Ferrari menyebutkan bahwa “we 

can see that very often abstraction is a basic step in the creation of 

new concepts” yang berarti abstraksi seringkali merupakan langkah 

dasar dalam menciptakan konsep-konsep baru dan sering muncul 

objek baru.
31

  

                                                           
27
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Menurut Jacobsen, Abstraksi adalah gagasan atau ide-ide yang 

digunakan manusia untuk menggambarkan, memahami dan 

menyederhanakan dunia. Abstraksi, dalam pengertiannya merupakan 

pola-pola mental yang digunakan untuk merasakan dan memahami 

lingkungan.
32

 Dalam memahami beberapa hal yang belum jelas atau 

sulit digambarkan secara nyata objek tersebut memerlukan pola-pola 

mental (abstraksi) ataupun konsep pemikiran yang abstrak.
33

 

Abstraksi sendiri sangat erat kaitannya dengan berpikir abstrak. 

Berpikir dapat didefinisikan sebagai proses menghasilkan representasi 

mental melalui transformasi informasi yang melibatkan interaksi 

secara kompleks. Atribut mental yang dimaksud adalah penilaian, 

abstraksi dan pemecahan masalah.
34

 Berpikir abstrak adalah 

kemampuan seseorang untuk berpikir logis dengan menggunakan 

simbol-simbol dan dapat berpikir mengenai penggunaan efektif dari 

konsep-konsep serta simbol-simbol dalam menghadapi berbagai 

situasi khusus dalam menyelesaikan sebuah masalah.
35

 Ciri-ciri yang 

utama dari berpikir adalah adanya abstraksi. Dalam hal ini perlu 

adanya belajar abstraksi, sebab dengan belajar abstraksi seseorang 

dapat memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah-masalah yang 

tidak nyata. Berpikir abstrak, menggeneralisasi dan menyusun 

masalah dalam kehidupan sehari-hari merupakan proses abstraksi. 

                                                           
32
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33
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Hasil atau produk dari proses abstraksi merupakan kemampuan 

abstraksi.
36

 

1) Jenis-jenis Abstraksi 

Menurut Piaget ada dua kemungkinan abstraksi yaitu sebagai 

berikut : 

a) Abstraksi yang berdasarkan pada objek itu sendiri. Dalam 

abstraksi ini, orang itu menemukan pengertian dari sifat-

sifat objek itu sendiri secara langsung. Pengetahuan kita 

langsung merupakan abstraksi itu sendiri. Inilah 

pengetahuan eksperimental atau empiris. Abstraksi ini 

disebut abstraksi sederhana. 

b) Abstraksi yang didasarkan pada koordinasi, relasi, operasi, 

penggunaan yang tidak langsung keluar dari sifat-sifat objek 

itu. Di sini abstraksi ditarik tidak dari objek itu sendiri, 

tetapi dari tindakan terhadap objek itu, inilah abstraksi 

logis. Abstraksi ini disebut abstraksi reflektif. 

Abstraksi sederhana (empiris) langsung memunculkan 

pengetahuan akan objek itu, sedangkan abstraksi reflektif 

berdasarkan koordinasi tindakan terhadap objek tersebut. Tindakan 

dapat dikoordinasikan dalam bermacam-macam cara. Piaget 

menganggap koordinasi tindakan itu menjadi dasar struktur logis 

seseorang. Maka akar pengertian logis tidak ditemukan dalam bahasa 

                                                           
36
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tersendiri, meski bahasa sangat penting, tetapi ditemukan lebih dalam 

koordinasi dari tindakan-tindakan, yang merupakan dasar dari 

abstraksi reflektif.
37

 Abstraksi reflektif mengacu pada kemampuan 

subjek untuk memproyeksikan dan mereorganisasikan struktur yang 

diciptakan berdasarkan aktivitas dan interpretasi subjek sendiri kepada 

situasi yang baru.
38

 

Mitchelmore dan White membedakan abstraksi menjadi dua 

jenis yaitu abstraksi empiris dan abstraksi teoritis. Abstraksi 

empiris berhubungan erat dengan pengalaman empiris. Pembentukan 

pengertian suatu objek yang abstrak berdasarkan pada pengalaman 

sosial dan fisik siswa. Sedangkan abstraksi teoritis, pembentukan 

konsep-kosep berdasarkan pada suatu teori.
39

  

Secara garis besar abstraksi dibedakan menjadi tiga jenis yaitu 

abstraksi reflektif, abstraksi empiris dan abstraksi teoritis. Pada 

penelitian ini, abstraksi yang digunakan adalah abstraksi reflektif 

untuk mendeskripsikan kemampuan abstraksi siswa dalam pemecahan 

masalah kimia. Wiryanto mengemukakan level-level atau tahap-tahap 

aktivitas abstraksi reflektif menurut Cifarelli didefinisikan sebagai 

berikut: Level pertama adalah pengenalan (recognition), level kedua 

adalah representasi (representation), level ketiga adalah abstraksi 

                                                           
37

 Paul Suparno, Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Kanisius, 

1997), h. 37-38. 
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struktural (structural abstraction), dan level keempat atau level 

tertinggi adalah kesadaran struktur (structural awareness).
40

 

2) Level-Level Abstraksi Reflektif 

Ketika siswa memecahkan masalah, seharusnya menyadari akan 

apa yang diabstraksikan. Disini perlu dilihat apakah siswa mampu 

mengeksperikan atau mendemonstrasikan kesadarannya pada aktivitas 

pemecahan masalah, dan memberikan alasan-alasan terhadap 

keputusan atau kesimpulan yang diperoleh pada pemecahan masalah. 

Sikky dan Anies berpendapat bahwa pemecahan masalah dapat 

menunjukkan abstraksi reflektif siswa.
41

 Oleh karena itu, penelitian ini 

mengkaji level abstraksi reflektif untuk mendeskripsikan kemampuan 

abstraksi siswa dalam pemecahan masalah kimia. Level-level dalam 

aktivitas abstraksi reflektif adalah sebagai berikut: 

Level pertama, adalah pengenalan (recognition), berarti 

mengidentifikasi suatu struktur kimia yang telah ada sebelumnya, baik 

pada aktivitas yang sama maupun aktivitas sebelumnya. Level kedua, 

adalah representasi (representation), berarti refleksi level ini 

memerlukan individu untuk mempertunjukkan suatu derajat tingkat 

fleksibilitas dan kendali tertentu atas aktivitas sebelumnya atau 

menyatakan masalah ke dalam bentuk kimia. Level ketiga, adalah 

abstraksi struktural (structural abstraction), berarti siswa mampu 

membuat abstraksi dan representasi aktivitas penyelesaian masalah. 

                                                           
40
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Siswa juga mampu untuk merefleksi potensial dari aktivitas 

sebelumnya dan mampu memproyeksikan dan mereorganisasi struktur 

yang diciptakan dari aktivitas dan interpretasi siswa sendiri kepada 

suatu situasi baru. Level keempat, adalah kesadaran struktural 

(structural awareness), berarti pada level ini siswa akan menunjukkan 

satu kemampuan untuk mengantisipasi hasil-hasil dari aktivitas 

potensial tanpa harus menyelesaikan semua aktivitas yang 

dipikirkan.
42

  

Untuk mengetahui proses abstraksi reflektif dalam pemecahan 

masalah kimia, maka dibuat karakteristik abstraksi reflektif atau 

indikator pada setiap level aktivitas seperti dikemukakan pada Tabel 

II.1 berikut ini: 

Tabel II.1 Indikator pada Level-Level Abstraksi Reflektif 
43

 

No Level Abstraksi 

Reflektif 

Indikator 

1 Recognition 

(pengenalan) 

a. Mengingat kembali aktivitas 

sebelumnya yang berkaitan dengan 

masalah yang sedang dihadapi. 

b. Mengidentifikasi aktivitas 

sebelumnya yang berkaitan dengan 

masalah yang sedang dihadapi. 

2 Representation 

(representasi) 

a. Menyatakan hasil pemikiran 

sebelumnya dalam bentuk simbol 

kimia, kata-kata, dan struktur untuk 

membantu refleksi/rekonstruksi. 

b. Menerjemahkan dan 

mentransformasikan informasi atau 

struktur ke dalam model kimia. 

c. Menjalankan metode solusi alternatif 

yang mungkin. 
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No Level Abstraksi 

Reflektif 

Indikator 

3 Structural 

Abstraction 

(abstraksi 

struktural) 

a. Merefleksi aktivitas sebelumnya 

kepada situasi baru. 

b. Mengembangkan strategi baru untuk 

suatu masalah, dimana sebelumnya 

belum digunakan. 

c. Mengantisipasi sumber kesulitan 

dalam proses penyelesaian apabila 

digunakan metode yang lain. 

d. Mereorganisasikan struktur masalah 

kimia berupa menyusun, 

mengorganisasikan dan 

mengembangkan. 

4 Structural 

Awareness 

(kesadaran 

struktural) 

a. Sadar akan kemampuannya untuk 

mengantisipasi hasil pemecahan 

masalah tanpa menjalankan semua 

aktivitas yang dipikirkan. 

b. Memberikan argumen-argumen atau 

alasan-alasan terhadap keputusan 

yang dibuat. 

c. Sadar akan kesulitan selama  proses 

penyelesaian apabila digunakan 

alternatif metode penyelesaian yang 

lain. 

d. Merefleksikan keputusan yang 

diperoleh untuk aktivitas berikutnya. 

e. Mampu menunjukkan ringkasan 

aktivitasnya selama pemecahan 

masalah. 

 

b. Kemampuan Abstraksi Kimia 

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.
44

 

Tujuan yang harus dicapai dalam pelajaran kimia adalah siswa mampu 

menguasai konsep-konsep kimia yang telah dipelajarinya, kemudian 
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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 abstrak dan 

kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep-konsep kimia.
45

 

Sehingga untuk memahami konsepnya diperlukan kemampuan 

abstraksi.
46

 

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.
47

 

Siswa yang memiliki kemampuan abstraksi tinggi diperkirakan akan 

mudah mendapatkan solusi dalam memecahkan masalah kimia.
48

 

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 
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suatu situasi, siswa sering menghubungkan aktivitas tersebut ke situasi 

pemecahan masalah berikutnya.
49

 

Setiap siswa memiliki kemampuan abstraksi dalam 

menyelesaikan permasalahan pada pelajaran kimia dalam 

menyelesaikan soal yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat 

kemampuan berfikir dan intelegensi siswa itu sendiri. Hal ini memang 

belum banyak disadari oleh sebagian orang. Dalam diri setiap siswa 

pasti mempunyai kemampuan abstraksi yang berpengaruh terhadap 

keberhasilan belajar, karena kemampuan abstraksi terkait dengan gaya 

kognitif siswa yang diduga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.
50

 

2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa 

setelah mengalami pengalaman belajar.
51

 Hasil belajar merupakan 

cerminan kemampuan siswa yang sesungguhnya sehingga dapat 

mengetahui tingkat pemahaman siswa pada materi yang telah 

dipelajari. Dalam pendidikan, pengukuran hasil belajar dilakukan 

dengan mengadakan testing untuk membandingkan kemampuan siswa 

yang diukur dengan tes sebagai alat ukurnya. 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku siswa akibat 

belajar. Perubahan itu diupayakan dalam proses belajar mengajar 
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untuk mencapai tujuan pendidikan. Perubahan perilaku individu akibat 

proses belajar tidaklah tunggal. Setiap proses belajar mempengaruhi 

perubahan perilaku pada domain tertentu pada diri siswa, tergantung 

perubahan yang diinginkan terjadi sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui 

seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Hasil 

belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil (product) 

menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas 

atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. 

Belajar dilakukan untuk mengusahakan adanya perubahan perilaku 

pada individu yang belajar. Perubahan perilaku itu merupakan 

perolehan yang menjadi hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan 

yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah 

lakunya.
52

 

b. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Benyamin Bloom yang dikutip Sudjana 

mengemukakan bahwa hasil belajar dibagi tiga ranah, yaitu: 

1) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar internal yang 

terdiri dari enam aspek, yakni penegetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 
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2) Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek 

yakni penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi dan interalisasi 

3) Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan 

dan kemampuan bertindak, ada enam aspek ranah psikomotoris 

yaitu gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan 

perseptual, keharmonisan atau ketetapan, gerakan keterampilan 

kompleks dan gerakan ekspresif dan interpretatif.
53

 

Muhibbin Syah menambahkan bahwa secara global faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dapat dibedakan 

menjadi tiga macam, yakni: 

1) Faktor internal (faktor dari dalam), yakni keadaan atau kondisi 

jasmani dan rohani siswa. 

2) Faktor eksternal (faktor dari luar), yakni kondisi lingkungan di 

sekitar siswa. 

3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis 

upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang 

digunakan untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi 

pelajaran.
54

 

3. Ikatan Kimia 

Unsur-unsur umumnya tidak ditemukan secara tersendiri, tetapi 

atom-atomnya bergabung dengan atom-atom sejenis atau atom-atom lain 

membentuk suatu senyawa. Bergabungnya atom-atom tersebut terjadi 
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melalui suatu ikatan yang disebut ikatan kimia. Syukri menyebutkan 

bahwa pada umumnya atom tidak berada dalam keadaan bebas tetapi 

menyatu dengan atom lain membentuk senyawa. Hal ini merupakan suatu 

bukti bahwa atom yang bergabung lebih stabil daripada yang menyendiri. 

Penggabungan itu disebut ikatan kimia dan terjadi bila ada daya tarik satu 

sama lain.
55

 Pada penelitian ini, penulis memilih materi ikatan kimia yang 

terdiri dari sub pokok bahasan yaitu kestabilan atom, ikatan ion, ikatan 

kovalen dan ikatan logam. 

a. Kestabilan Atom 

Di antara atom-atom dalam sistem periodik, hanya atom gas 

mulia yang stabil sedangkan atom yang lain tidak stabil. Atom-atom 

yang tidak stabil tersebut cenderung bergabung dengan atom lain 

untuk mendapatkan kestabilan. Konfigurasi elektron atom-atom gas 

mulia yang merupakan atom-atom stabil sebagai berikut: 

Tabel II.2 Jumlah Elektron Tiap Kulit Gas Mulia
56

 

Periode Unsur Nomor 

Atom 

Kulit 

K L M N O P 

1 He 2 2      

2 Ne 10 2 8     

3 Ar 18 2 8 8    

4 Kr 36 2 8 18 8   

5 Xe 54 2 8 18 18 8  

6 Rn 86 2 8 18 32 18 8 

 

Keistimewaan gas mulia mempunyai jumlah elektron valensi = 

8 (kecuali helium = 2). Atom akan stabil bila elektron kulit terluar 

(elektron valensinya) terisi penuh. Dari konfigurasi elektron tersebut 
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bahwa atom-atom akan stabil bila konfigurasi elektron terluarnya dua 

(duplet) atau delapan (oktet). Kecenderungan unsur-unsur menjadikan 

konfigurasi elektronnya sama seperti gas mulia disebut sebagai aturan 

oktet.
57

 Untuk menyatakan elektron ikatannya digunakan titik-titik. 

Dengan rumus titik-titik, yang disebut dengan rumus Lewis atau 

struktur Lewis, elektron dengan mudah dapat dihitung dan dapat 

dilihat bahwa atom mencapai konfigurasi gas mulia.
58

 

Tabel II.3 Bentuk Struktur Lewis Beberapa Atom 

 I A II A III A 

Periode 2 Li   Be   

 B  

Periode 3 Na   Mg   

 Al  

 

b. Ikatan Ion 

Atom yang cenderung melepaskan elektron bertemu dengan 

yang cenderung menerima elektron akan membentuk ikatan ion. 

Ikatan ion adalah ikatan antara ion positif dan ion negatif, karena 

partikel yang muatannya berlawanan tarik-menarik. Ion positif dan ion 

negatif dapat terbentuk bila terjadi serah terima elektron antara atom. 

Atom yang melepaskan elektron akan menjadi ion positif dan 

sebaliknya, yang menerima elektron akan menjadi ion negatif, seperti 

Na dan Cl.
59

 Dapat dikatakan ikatan ion terbentuk antara atom-atom 

logam dengan nonlogam. Contoh: Senyawa NaCl. 
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11Na : 2, 8, 1 

17Cl : 2, 8, 7 

 

 

Gambar II.1 Pembentukan ikatan ion NaCl 

Antara ion positif (Na
+
) dan ion negatif (Cl

-
) akan terjadi gaya 

tarik menarik membentuk senyawa NaCl. Contoh-contoh lain senyawa 

ionik yang terbentuk dari atom logam dengan nonlogam diantaranya 

NaBr, NaI, Na2O, KCl, KBr, K2O, CaCl2, CaO, MgCl, Mg3N2, KH 

dan CaF2. 

Secara umum sifat fisis senyawa ion dipengaruhi oleh struktur 

kristal ion tersebut. Beberapa sifat tertentu senyawa ion, antara lain:
60

 

1) Umumnya senyawa ion dapat larut dalam pelarut polar. 

2) Dalam keadaan cair atau terlarut dalam air, senyawa ion dapat 

menghantarkan arus listrik. 

3) Titik leleh dan titik didih relatif tinggi. 

4) Senyawa ion berupa padatan keras dan berbentuk kristal tetapi 

rapuh. 
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Gambar II.2 Sifat-Sifat Senyawa Ion 

c. Ikatan Kovalen 

Ikatan kovalen terbentuk oleh penggunaan bersama pasangan 

elektron antara dua atom. Dengan rumus titik-titik, yang disebut 

rumus lewis atau struktur lewis, elektron dengan mudah dapat 

dihitung dan dapat dilihat bahwa atom mencapai kofigurasi gas mulia: 

dua elektron (konfigurasi Helium) untuk Hidrogen dan delapan 

elektron untuk kebanyakan atom yang lain.
61

 Ikatan kovalen terbentuk 

antara atom nonlogam dengan nonlogam. Berbeda dengan senyawa 

ion, senyawa kovalen dapat tersusun dari jenis unsur yang sama yang 

terbentuk dalam molekul diatomik seperti H2, O2, N2 atau poliatomik 

seperti P4 dan S8. Jenis ikatan pada senyawa kovalen ada yang 

membentuk ikatan kovalen tunggal seperti H-H, ikatan rangkap dua 

seperti O=O ataupun rangkap tiga seperti NN. 

1) Ikatan Kovalen Tunggal 

Penggunaan bersama sepasang elektron antara dua atom disebut 

ikatan tunggal. Kebanyakan zat kimia di alam mempunyai ikatan 
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kovalen tunggal. Contohnya senyawa air (H2O) termasuk ikatan 

kovalen tunggal. Reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

2) Ikatan Kovalen Rangkap Dua 

Ikatan ini melibatkan penggunaan bersama dua pasang elektron 

antara dua atom disebut ikatan kovalen rangkap dua. Contohnya 

senyawa O2. Reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

3) Ikatan Kovalen Rangkap Tiga 

Ikatan ini melibatkan penggunaan bersama tiga pasang elektron 

antara dua atom yang disebut ikatan kovalen rangkap tiga. Contohnya 

senyawa N2. Reaksinya dituliskan sebagai berikut:  

 
4) Ikatan Kovalen Koordinasi 

Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang dibentuk dari 

pemakaian pasangan elektron secara bersama, tetapi pasangan 

elektron yang dipakai bersama tersebut berasal dari salah satu atom 

Ikatan Kovalen Rangkap Dua 

Ikatan Kovalen Rangkap Tiga 

: 
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atau gugus yang berikatan, sedangkan atom atau gugus yang lain tidak 

memberikan elektron. Contohnya adalah SO3, H2SO4, HNO3, NH4
+
.  

 

 

5) Senyawa kovalen polar dan nonpolar 

Kebanyakan ikatan yang nyata tidak sepenuhnya ionik atau 

sepenuhnya kovalen tetapi memiliki campuran sifat ionik dan kovalen. 

Ikatan yang dicirikan oleh perpindahan muatan secara parsial disebut 

kovalen polar.
62

 Kedudukan pasangan elektron milik bersama itu tidak 

selalu simetris terhadap kedua atom yang berikatan. Pasangan elektron 

akan lebih dekat ke arah atom yang mempunyai keelektronegatifan 

lebih besar. Hal ini mengakibatkan polarisasi atau pengutuban ikatan. 

Contoh: 

 
a) Non Polar              b) Polar 

 

Pada contoh a) kedudukan pasangan elektron ikatan sudah pasti 

simetris terhadap kedua atom H. Dalam molekul H2 tersebut, muatan 

negatif (elektron) tersebar secara homogen. Ikatan seperti itu disebut 

ikatan kovalen non polar. Pada contoh b) pasangan elektron ikatan 

tertarik lebih dekat ke atom Cl karena Cl mempunyai daya tarik 
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elektron lebih besar dari pada H. Akibatnya, pada HCl terjadi 

polarisasi, dimana atom Cl lebih negatif dari pada atom H disebut 

ikatan polar. Senyawa kovalen mempunyai beberapa sifat fisis, antara 

lain: 

a) Dalam keadaan padat, cair, maupun gas, senyawa kovalen tidak 

dapat menghantarkan arus listrik. 

b) Senyawa kovalen umunya tidak dapat larut dalam air, tetapi 

dalam larut dalam pelarut nonpolar. 

c) Senyawa kovalen polar dapat larut dalam air. 

d. Ikatan Logam 

Sebagian besar unsur dalam sistem periodik adalah logam. Atom 

logam dapat berikatan sambung menyambung kesegala arah sehingga 

menjadi molekul yang besar sekali. Satu atom akan berikatan dengan 

atom lain di sekitarnya. Akibatnya atom tersebut terikat kuat dan 

menjadikan logam berwujud padat (kecuali Hg cair) dan umumnya 

keras. Atom logam cenderung melepaskan elektron valensinya sesuai 

aturan oktet.
63

 Beberapa sifat fisis logam yaitu: 

1) Berupa padatan pada suhu ruang 

2) Bersifat keras tetapi lentur/tidak mudah patah jika ditempa 

3) Mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi 

4) Menghantarkan listrik dan menghantar panas dengan baik 

5) Mempunyai permukaan mengkilap 
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          Gambar II.3 Ikatan Logam 

B. Penelitian yang Relevan  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Juliansyah, Tuti Kurniati, dan Fitriani 

dalam jurnal dengan judul penelitian “Analisis Hubungan Kemampuan 

Berpikir Formal Dengan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran 

Kimia Di Kelas X Sma Negeri 9 Pontianak”.  Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa: (1) sebanyak 7 siswa mampu menjawab benar soal 

tes burney dan mencapai rentang nilai 17-24 yang termasuk dalam 

kriteria berpikir formal. Penalaran formal siswa yang lebih banyak 

menjawab benar adalah pada penalaran korelasional dan kombinatorial, 

(2) Sebanyak 10 siswa kelas XD SMA Negeri 9 Pontianak mendapatkan 

nilai tes hasil belajar kimia ≥ 65, sedangkan 26 siswa mendapat nilai 

ketuntasan ≤ 65. Data yang diperoleh terdapat korelasi positif antara 

kemampuan berpikir formal dan hasil belajar kimia siswa kelas X SMA 

Negeri 9 Pontianak dengan koefisien korelasi sebesar 0,514 atau 

51,4%.
64

 Berdasarkan pernyataan di atas persamaan dengan penelitian 

penulis adalah sama-sama menganalisis hubungan kemampuan siswa 

dengan hasil belajar kimia siswa. Sedangkan perbedaannya penelitian ini 
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terletak pada variabel bebas yang digunakan serta waktu dan tempat 

dilakukan penelitian. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Marsi, Candisia dan Kirna mengenai 

kemampuan abstraksi yang berjudul: “Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD dan Kemampuan Abstraksi Terhadap Prestasi 

Belajar Matematika Siswa”. Berdasarkan pembahasan hasil penelitiannya 

diperoleh salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan suatu proses 

pembelajaran dan prestasi belajar adalah model pembelajaran yang 

diterapkan guru dan kemampuan abstraksi matematis siswa. Hasil 

temuan dalam penelitian ini dapat memberikan dampak positif pada 

pengelolaan pembelajaran yang memperhatikan faktor psikologis siswa, 

sehingga dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan proses 

pembelajaran.
65

 Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu sama-

sama membahas mengenai kemampuan abstraksi siswa, sedangkan 

perbedaan terletak pada jenis penelitian, materi yang diteliti, waktu 

penelitian dan tempat penelitian. 

3. Penelitian mengenai Kemampuan Abstraksi siswa juga pernah dilakukan 

oleh Beni Yusepa dalam jurnal yang berjudul: “Kemampuan Abstraksi 

Matematis Siswa Sekolah Menengah Peratama (SMP) Kelas VIII” hasil 

penelitiannya adalah bahwa hasil pekerjaan siswa dari lima indikator 

abstrnaksi matematis yang diberikan, ternyata belum sesuai dengan yang 

diharapkan. Siswa cenderung masih kesulitan dalam menyelesaikan soal 
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tersebut. Analisis terhadap hasil tes, diperoleh rata-rata kemampuan 

abstraksi matematis siswa sebesar 9,5 dari skor ideal 20. Persentase rata-

rata kemampuan abstraksi matematis siswa hanya 47,5% dari skor 

maksimal ideal.
66

 Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu sama-

sama membahas mengenai kemampuan abstraksi siswa, sedangkan 

perbedaan terletak pada jenis penelitian, materi yang diteliti, waktu 

penelitian dan tempat penelitian. 

C. Konsep Operasional 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam dua variabel, yaitu antara lain sebagai 

berikut: 

a. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah kemampuan 

abstraksi kimia. Kemampuan abstraksi kimia siswa dapat dilihat dari 

nilai yang diperoleh siswa melalui tes berupa soal esai yang berjumlah 

10 butir soal materi ikatan kimia kepada kelas X IPA 2 di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Kampar. 

b. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

kimia siswa kelas X IPA 2 Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar. Hasil 

belajar siswa dapat dilihat dari nilai ujian semester siswa yang 

diberikan oleh guru bidang studi kimia. 
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2. Prosedur Penelitian 

a. Tahap Persiapan 

1) Melakukan observasi ke sekolah yang akan digunakan sebagai 

penelitian untuk memastikan kelas sampel yang akan digunakan. 

2) Menyiapkan instrumen yang telah divalidasi oleh ahli. 

3) Melakukan uji coba instrumen yang dilakukan pada kelas XI IPA 

3 Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar sebanyak 27 siswa. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Melaksanakan pengamatan langsung (rekaman pengamatan) pada 

siswa di sekolah selama proses pembelajaran kimia berlangsung. 

2) Melaksanakan tes kemampuan abstraksi kimia siswa pada 2 jam 

pelajaran kimia yang di dampingi langsung oleh guru mata 

pelajaran kimia kelas X IPA 2 Madrasah Aliyah Negeri 2 

Kampar. 

3) Mengambil nilai ujian semester siswa dari guru untuk mengetahui 

hasil belajar siswa. 

4) Melaksanakan wawancara kepada siswa di sekolah. 

c. Tahap Akhir 

1) Mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dari pelaksanaan 

penelitian dan mengolahnya menjadi hasil penelitian. 

3. Kemampuan abstraksi kimia 

Kemampuan abstraksi kimia merupakan kemampuan yang harus 

dimiliki siswa untuk dapat memahami konsep kimia yang bersifat abstrak 
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dan mampu memecahkan masalah kimia yang abstrak. Dalam penelitian 

ini menggunakan abstraksi reflektif untuk mendeskripsikan kemampuan 

abstraksi kimia siswa. Adapun indikator kemampuan abstraksi 

dikelompokkan ke dalam 4 level-level abstraksi reflektif. Adapun level-

level dalam aktivitas abstraksi reflektif dan indikator-indikatornya adalah 

sebagai berikut: 

a. Abstraksi reflektif level pengenalan (recognition), dilihat dari: 

1) Siswa dapat mengingat kembali aktivitas sebelumnya yang 

berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. 

2) Siswa dapat mengidentifikasi aktivitas sebelumnya yang 

berkaitan dengan masalah yang dihadapi. 

b. Abstraksi reflektif level representasi (representation), dilihat dari: 

1) Siswa dapat menyatakan hasil pemikiran sebelumnya dalam 

bentuk simbol kimia, kata-kata, dan struktur. 

2) Siswa dapat menerjemahkan dan mentransformasikan informasi 

atau struktur ke dalam model kimia. 

c. Abstraksi reflektif level abstraksi struktural (structural abstraction), 

dilihat dari: 

1) Siswa dapat merefleksikan aktivitas sebelumnya kepada situasi 

baru. 

2) Siswa dapat mengembangkan strategi baru untuk suatu masalah, 

dimana sebelumnya belum digunakan. 
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d. Abstraksi reflektif level kesadaran struktural (structural awareness), 

dilihat dari: 

1) Siswa dapat menyadari akan kemampuannya untuk 

mengantisipasi hasil pemecahan masalah tanpa menjalankan 

semua aktivitas yang dipikirkan. 

2) Siswa mampu memberikan argumen-ergumen atau alasan-alasan 

dengan benar terhadap keputusan yang telah dibuat. 

3) Siswa dapat merefleksikan keputusan yang dibuat untuk aktivitas 

berikutnya. 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis mempunyai asumsi 

adanya hubungan antara kemampuan abstraksi kimia dengan hasil belajar 

siswa pada materi ikatan kimia di kelas X IPA 2 Madrasah Aliyah Negeri 

2 Kampar. 

2. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ha: Terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan abstraksi 

kimia dengan hasil belajar siswa pada materi ikatan kimia kelas X 

IPA 2 Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar. 

H0: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan 

abstraksi kimia dengan hasil belajar siswa pada materi ikatan kimia 

kelas X IPA 2 Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar. 


