
BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kimia merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam (IPA) yang 

mempelajari tentang materi, yang meliputi struktur materi, komposisi materi, 

sifat materi dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahannya. 

Materi yang diberikan dalam kegiatan pembelajaran sangat banyak dan 

saling berhubungan, sehingga apabila salah satu konsep materi tidak 

dipahami dan dikuasai dengan benar, maka siswa cenderung akan mengalami 

kesulitan dengan konsep materi yang lain, hal ini juga yang akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Salah satu materi kimia yang diberikan 

atau diajarkan di SMA (Sekolah Menengah Atas) adalah materi hukum dasar 

kimia.  

     Pembelajaran Kimia Pada hakikatnya belajar dan pembelajaran adalah 

suatu kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, dengan 

belajar manusia dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. 

Aktualisasi potensi amat berguna bagi manusia untuk dapat menyesuaikan 

diri demi pemenuhan kebutuhannya. Belajar (Slameto, 2003:2) adalah suatu 

proses, usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan belajar menurut 

W.S Winkel (2004) yaitu suatu aktivitas mental atau psikis yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan 



perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. 

Hasil dari belajar tidak hanya sekedar perubahan tingkah laku namun juga 

perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. 

       Menurut Oemar Hamalik (2008) pembelajaran adalah suatu kombinasi 

yang tersusun dari manusia, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur, 

yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Sedangkan pembelajaran kimia merupakan suatu upaya guru dalam 

menyampaikan ilmu kimia serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.   

Dalam kegiatan pembelajaran kimia dibutuhkan strategi, metode, teknik 

maupun model pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran kimia dapat 

tercapai dengan optimal. Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang 

digunakan oleh guru untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan 

selama proses pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang 

digunakan guru, yang dalam menjalankan tugasnya merupakan alat untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan jalan, alat, 

atau media yang digunakan guru untuk mengarahkan kegiatan peserta didik 

ke arah tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran (Hamzah B. Uno, 

2007).   

Berdasarkan hasil observasi  yang dilakukan oleh peneliti dengan guru 

kimia kelas X di SMA Negeri 7 Kota Ternate Tahun Ajaran 2020/2021 

semester genap  pada materi stoikiometri, bahwa ada beberapa siswa yang 

hasil belajarnya masih rendah. Hasil belajar menjadi tolak ukur bagi siswa 



dalam penguasaan materi yang disampaikan oleh guru selama proses 

pembelajaran. 

 Hasil penelitian Malik, Zulfadli dan Latifa (2014) dengan judul penelitian 

“Menganalisis hasil belajar Siswa pada Materi hukum dasr kimia. Menggunakan 

Instrumen Penilaian Four-Tier Multiple Choice (Studi Kasus pada Siswa Kelas X 

SMA Negeri 4 Banda Aceh)” dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa 

presentase siswa yang tergolong memahami konsep sebesar 43%, tidak memahami 

konsep 27%, miskonsepsi 19%, dan eror 11%, maka dari hasil presentase yang 

diperoleh dapat disimpulkan secara keseluruhan tingkat pemahaman siswa pada 

materi stoikiometri  dikategorikan gagal karena hanya 43% siswa yang menjawab 

benar.  

 Berdasarkan uraian permasalahan di atas peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul Analisis Hasil Belajar Kimia Siswa Kelas X SMA  

Negeri 7 Kota Ternate pada Materi Stoikiometri. 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat bebrapa masalah yang 

teridentifikasi diantaranya: 

1. Kurangnya pemahaman siswa terkait dengan materi kimia khususnya 

pada materi stoikiometri. 

2. Hasil belajar kimia siswa yang masih rendah khususnya pada materi 

stoikiometri. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 



1. Hasil belajar kimia siswa SMA Negeri 7 Kota Ternate setelah 

mempelajari materi stoikiometri. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar kimia siswa kelas X 

pada materi stoikiometri  di SMA Negeri 7 Kota Ternate. 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana hasil belajar kimia siswa kelas X SMA Negeri 7 Kota Ternate 

pada materi stoikiometri? 

2. Faktor-faktor apa  yang dapat mempengaruhi hasil belajar kimia siswa 

kelas X SMA Negeri 7 Kota Ternate dalam mempelajari materi 

stoikiometri? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai   

berikut:  

1. Untuk mengetahui  hasil belajar kimia siswa kelas X SMA  Negeri 7 

Kota Ternate pada materi stoikiometri. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar 

kimia siswa kelas X SMA Negeri 7 Kota Ternate dalam mempelajari 

materi stoikiometri.  

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi guru, dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatakan perbaikan 

pembelajaran kimia. 



2. Bagi siswa, untuk mengetahui hasil belajar kimianya pada materi 

stoikiometri. 

3. Bagi peneliti, dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan serta 

menambah pengalaman bagi peneliti dalam proses pembelajaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


