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ABSTRAK 

Susi Pratiwi (2022) : Analisis Struktur Kognitif Siswa Pada Materi Minyak 

Bumi Dengan Menggunakan Metode Flowmap 

Struktur kognitif siswa sangat dibutuhkan untuk mengetahui profil struktur 

kognitif siswa dan seberapa dalam tingkat pemahaman siswa pada suatu materi 

yang telah diajarkan sehingga hal ini perlu untuk dikaji. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui struktur kognitif siswa serta mengetahui kemampuan 

siswa dalam mengaitkan konsep yang baru diterima dengan konsep yang sudah 

dimiliki siswa di kelas XI IPA. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2020/2021 

di SMA Negeri 1 Kandis dengan materi pokok Minyak Bumi. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dimana subjek dalam 

penelitian ini terdiri dari 11 orang siswa  berdasarkan  teknik simple random 

sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan 

wawancara untuk memperkuat data yang diperoleh. Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan profil struktur kognitif yang dimiliki 

siswa pada materi minyak bumi berada pada tingkat cukup sampai baik. 

Pencapaian persentase yang diperoleh adalah 67% pada aspek konsep, 63% pada 

aspek koneksi dan 49% pada aspek kemampuan memproses informasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa struktur kognitif terendah terdapat pada aspek kemampuan 

memproses informasi. Hal ini dikarenakan banyak interkoneksi dan interlink yang 

dibutuhkan untuk dapat memproses sebuah informasi menjadi sebuah ilmu 

pengetahuan.Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa meode Flowmap dapat 

digunakan untuk menlihat struktur kognitif siswa  

Kata Kunci : Struktur Kognitif, Metode Flowmap, Minyak Bumi. 



 
 

ix 

 

ABSTRACT 

Susi Pratiwi (2022): An Analysis of Student Cognitive Structure on Crude 

Oil Lesson Using Flowmap Method 

The cognitive structure of students is needed to find out cognitive structur profile 

and how deep the level of their understanding about a material taught, so this 

needs to be studied. This research aimed at determining the cognitive structure of 

students and their ability to relate newly accepted concepts to concepts that 

students already had at the eleventh grade of Natural Science 2.  This research 

was conducted on Crude Oil lesson in the Academic Year of 2020/2021 at State 

Senior High School 1 Kandis.  Descriptive method was used in this research.  The 

subjects of this research were 11 students based on simple random sampling 

technique.  The instruments used in this research were test and interview to 

strengthen the data obtained.  The result of data analysis showed that the cognitive 

structure profile owned by students on Crude Oil lesson overall was on the level 

of enough to good category.  The percentages obtained were 67% in the concept 

aspect, 63% in the connection aspect, and 49% in the information processing 

ability aspect.  These showed that the lowest cognitive structure was in the 

information processing ability aspect because many interconnections and 

interlinks were needed to be able to process information into a science.  The 

research findings also showed that Flowmap method could be used to see student 

cognitive structure. 

Keywords: Cognitive Structure, Flowmap Method, Crude Oil 
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 ملخص

خريطة البرتول ابستخدام طريقة يف مادة   (: حتليل البنية املعرفية2222) سوسي فراتيوي، 
 التدفق

مدى عمق مستوى فهم  للتالميذالبنية املعرفية  الصورة ملعرفةللتالميذ ىناك حاجة إىل البنية املعرفية 
للتالميذ البنية املعرفية  معرفةللمادة اليت مت تدريسها، لذا جيب دراستها. الغرض من ىذا البحث ىو 

احلادي عشر الصف ا ابلفع  ي وهنعلى ربط املفاىيم املقبولة ابملفاىيم اليت ميتلك هتمقدر  معرفةو 
  2ابملدرسة الثانوية احلكومية  2222/2222. مت إجراء ىذا البحث ي 2لقسم العلوم الطبيعية 

تلميذا  22من أفراده طريقة وصفية حيث يتكون  والبرتول. الطريقة املستخدمة فيي مادة  كانديس
 ةومقابل ،عبارة عن اختبار واألدوات املستخدمة فيو بسيطة. الالعشوائية  ةعلى تقنية أخذ العينبناء 

لتقوية البياانت اليت مت احلصول عليها. أظهرت نتائج حتلي  البياانت أن املظهر العام للبنية املعرفية 
 جانب ي ٪76 احملققة اإلجناز نسبة بلغت. مقبولعلى مادة البرتول كان ي مستوى للتالميذ 
٪ ي جانب القدرة على معاجلة املعلومات. ىذا يدل 94و ،جانب االتصال ي ٪76و املفهوم،

عرفية توجد ي جانب القدرة على معاجلة املعلومات. ولل  ألن ىناك حاجة املبنية العلى أن أدىن 
نتائج البحث أيضا أن طريقة  إىل العديد من الرتابطات ملعاجلة املعلومات وحتويلها إىل معرفة. تظهر

 للتالميذ.لرؤية اهلياك  املعرفية  هاالتدفق ميكن استخدامخريطة 

 التدفق، البرتولخريطة البنية املعرفية، طريقة : األساسيةالكلمات 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan menjadi peran penting yang harus dimiliki untuk menghasilkan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang 

SISDIKNAS tercantum tujuan pendidikan yaitu untuk mengembangkan potensi 

siswa melalui aktivitas pembelajaran disekolah (Rusdi, Evriyani, and Praharsih, 

2018, hal : 15). Pendidikan berfungsi untuk membimbing siswa kearah suatu 

tujuan yang dinilai tinggi. Tujuan yang diharapkan yaitu memahami sepenuhnya 

apa yang telah disampaikan di ruang kelas selama kegiatan belajar-mengajar 

berlangsung (S. Z. Dewi & Ibrahim, 2019, hal : 131). 

Kehidupan sehari-hari erat kaitannya dengan ilmu kimia sehingga penting 

untuk dipelajari dan dipahami oleh siswa secara komprehensif agar dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dijadikan solusi untuk menyelesaikan 

berbagai permasalahan, serta dapat menjadi modal dalam menghadapi tantangan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Dewi et al., 2016, hal : 99). Kimia 

termasuk dalam rumpun Ilmu Pengetahuan Alam yang memiliki karakteristik 

serupa ilmu eksakta (Yanuar Satrio, 2016. Hal : 91). Ilmu Kimia menelaah segala 

sesuatu zat yang menaungi komposisi, struktur dan sifat, perubahan dan 

energetika zat yang melibatkan penalaran. Salah satu hal yang berkaitan dengan 

kimia yaitu kimia sebagai produk. Kimia sebagai produk menaungi sekumpulan 

pengetahuan yang terdiri atas fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip 

kimia (Nurtika et al., 2017, hal : 550).                                     
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Kimia merupakan salah satu pelajaran yang dipandang sukar oleh siswa 

SMA, karena berisi banyak simbol kimia, reaksi kimia yang rumit, dan prinsip-

prinsip kimia teoritis. Atom, molekul, elektron, dan ikatan kimia yang tidak 

tampak dan tidak dapat dialami secara langsung menjadi hal dasar dalam 

mempelajari ilmu kimia. Selain itu, kimia mempunyai konsep yang bersifat 

kompleks dan memiliki tingkat generalisasi yang tinggi, sehingga pemahaman 

siswa akan terbentuk berdasarkan pengalamannya sendiri bukan secara teoritis 

(Ganda et al., 2019, hal : 20).  

Siswa yang mengalami kesulitan belajar kimia tidak akan dapat 

membangun konsep yang bersifat hirarki. Hal ini juga terjadi di SMAN 1 Kandis. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dari hasil wawancara 

dengan guru kimia yang mengajar disekolah tersebut mengatakan bahwa siswa 

mengalami kesulitan untuk membangun konsep pada materi minyak bumi karena 

memiliki konsep yang berkaitan dengan materi sebelumnya yaitu hidrokarbon. 

Sebelum melanjutkan materi minyak bumi, terlebih dahulu siswa akan 

mempelajari materi hidrokarbon. Hidrokarbon erat kaitannya dengan 

pembentukan minyak bumi karena minyak bumi tersusun dari senyawa-senyawa 

hidrokarbon yang saling berikatan. Konsep-konsep pada materi hidrokarbon akan 

menjadi konsep awal (pengetahuan awal) siswa dalam mempelajari materi 

selanjutnya yaitu materi minyak bumi.  

Setiap individu memiliki cara berfikir yang berbeda-beda dan cara 

pengolahan informasi yang berbeda-beda pula, yang artinya siswa memiliki 

struktur kognitif yang berbeda-beda. Struktur kognitif menurut Piaget yakni 
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mental framework yang dibangun seseorang dengan mengambil informasi yang 

telah diperoleh dari lingkungan dan menginterpretasikan , mengorganisasikan, 

serta mentransformasikannya (Ganda et al., 2019, hal : 21). Struktur kognitif  

mencakup fakta-fakta, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi yang telah 

dipelajari dan diinginkan oleh siswa. Semakin bagus dan stabil struktur kognitif 

serta semakin jelas pengetahuan atau informasi baru masuk kedalam struktur 

kognitif, maka akan semakin mudah terjadinya proses belajar (Sutarto, 2017, hal : 

15-17). 

Penting bagi seorang pendidik untuk mengetahui struktur kognitif siswa 

yang mana bertujuan untuk mengetahui keberadaan struktur kognitif dan untuk 

mengerti sampai dimana tingkat pemahaman siswa pada suatu materi yang telah 

diajarkan sebelumnya. Pengamatan siswa yang tidak lengkap dan teliti dalam 

memahami konsep yang telah dipelajari bisa menyebabkan siswa melakukan 

kesalahan dalam menyimpulkan dan terjadi miskonsepsi. Miskonsepsi atau 

kekeliruan konsep dapat menghambat proses masuknya pengetahuan-pengetahuan 

baru pada benak peserta didik (Qadri et al., 2019, hal : 47). Untuk itu dalam 

penelitian ini dilakukan analisis struktur kognitif siswa untuk mengetahui sejauh 

mana siswa dapat membangun pemahaman konsep yang dimiliki siswa terhadap 

materi pelajaran yang telah dipelajarinya, sehingga diharapkan mengurangi 

terjadinya miskonsepsi. 

Metode Flowmap dinilai cukup efektif untuk mengetahui struktur kognitif 

siswa karena metode Flowmap dapat menggambarkan hubungan antar konsep 

dalam struktur kognitif siswa, baik itu konsep yang saling berurutan maupun 



4 
 

 

 

konsep yang saling berkaitan (Mahardika et al., 2018, hal : 53). Metode Flowmap 

dapat mempresentasikan struktur kognitif dengan lebih kuat. Penggunaan 

Flowmap dapat meningkatkan pembangunan teori dan memberikan kerangka 

ilmiah untuk pemrosesan aliran informasi pada manusia. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti merasa perlu adanya 

penelitian mengenai analisis struktur kognitif siswa, karena jika siswa memiliki 

pemahaman konsep yang tepat maka akan menunjang peningkatan kualitas 

pembelajaran selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Struktur Kognitif Siswa Pada Materi Minyak 

Bumi Dengan Menggunakan Metode Flowmap” 

B. Penegasan Istilah 

Supaya lebih mudah memahami dan mengurangi kesalahan pemahaman 

pada penelitian ini, maka ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu : 

1. Struktur Kognitif 

Struktur kognitif merupakan proses mental yang digunakan seseorang 

untuk memahami informasi. Struktur kognitif dikenal dengan istilah 

struktur mental, perangkat mental dan pola pikir. Struktur kognitif yang 

dimiliki seseorang meliputi segala sesuatu yang telah dipelajari oleh 

seseorang tersebut (Mahardika et al., 2018, hal : 52). 

2. Flowmap 

Flowmap atau bagan alir adalah bagan yang menunjukkan aliran didalam 

program atau prosedur sistem secara logika (Lisnawanty, 2014, hal : 163). 

Flowmap dapat juga diartikan sebagai alat bantu yang berfungsi untuk 
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memetakan gambaran prosedur-prosedur yang terjadi dalam sistem 

(Sandikapura et al, 2018, hal : 42). 

3. Minyak Bumi 

Minyak bumi merupakan cairan kental coklat kehitaman yang terdiri dari 

beberapa senyawa hidrokarbon yang tersusun secara kompleks. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis dapat 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Pemahaman siswa yang tidak teliti dapat menimbulkan kesalahan 

konsep. 

2. Kemampuan siswa dalam mengaitkan konsep baru dengan konsep 

yang sudah ada masih rendah. 

3. Kurangnya pemahaman siswa di SMAN 1 KANDIS tentang materi 

minyak bumi. 

2. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini dilakukan pada siswa 

kelas XI dengan materi minyak bumi, yang diuji yaitu struktur kognitif 

siswa berupa pemahaman konsep siswa dengan menggunakan bagan alir 

atau Flowmap. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 
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a. Bagaimanakah profil struktur kognitif siswa pada materi minyak 

bumi? 

b. Apakah metode Flowmap dapat digunakan untuk melihat struktur 

kognitif siswa? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui profil struktur kognitif siswa pada materi 

minyak bumi. 

b. Untuk mengetahui penggunaan metode Flowmap dalam mengukur 

struktur kognitif siswa. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya : 

a. Bagi Sekolah 

Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan struktur kognitif siswa. 

b. Bagi Guru 

Sebagai acuan dan alat evaluasi guru untuk menentukan tindakan 

yang tepat pada peserta didik guna memiliki pengetahuan atau 

struktur kognitif yang sesuai dengan isi materi yang dipelajari. 

c. Bagi Siswa 

Membantu siswa mengetahui pemahaman dirinya terhadap konsep-

konsep materi pembelajaran minyak bumi yang telah ia kuasai 

ditinjau dari segi struktur kognitifnya. 
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d. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan 

tugas akhir untuk memperoleh gelar sanjana (S1) 

e. Bagi Pihak Lain  

Hasil penelitian ini dapat membantu dan sebagai bahan 

pertimbangan dalam melaksanakan penelitian yang sejenis dengan 

penelitian ini. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teori 

1. Kognitif  

Kata Kognitif berasal dari bahasa latin “cognoscere” yang artinya 

“mengetahui” atau sebagai pemahaman atas pengetahuan, atau 

kemampuan untuk memperoleh suatu pengetahuan tertentu, dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan yang ada pada ingatan seseorang 

merupakan kognitif yang berbentuk stimulus-stimulus atau rangsangan 

yang masuk setelah mereka berinteraksi dan berintegrasi. Stimulus atau 

rangsangan dari luar tersebut dapat berupa fakta-fakta, konsep-konsep, dan 

berkaitan dengan yang telah dimilliki pada diri siswa (Kuswana wowo, 

2012). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala 

sesuatu yang berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dalam istilah 

pendidikan, kognitif didefenisikan sebagai suatu teori diantara teori-teori 

belajar yang memahami bahwa belajar merupakan pengorganisasian 

aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. 

(Sutarto, 2017, hal : 1-2). Aspek kognitif menjadi hal utama sebab 

keberhasilan dalam mengembangkan aspek kognitif dapat menentukan 

keberhasilan dalam aspek-aspek lainnya (Juwantara, 2019, hal :  28). 

Beberapa para ahli yang belum puas dengan adanya penemuan-

penemuan dari para ahli mengenai belajar memicu munculnya teori belajar 
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kognitif. Menurut teori kognitif, setiap individu membangun ilmu 

pengetahuannya melalui proses interaksi yang kontinu dengan lingkungan. 

Proses ini berlangsung secara menyeluruh, mengalir, dan bersambung-

sambung (Sutarto, 2017, hal : 2-3). 

2. Struktur Kognitif 

Struktur kognitif merupakan proses mental yang digunakan 

seseorang untuk memahami informasi. Struktur kognitif dikenal dengan 

istilah, struktur mental, perangkat mental dan pola pikir. Struktur kognitif 

seseorang meliputi segala sesuatu yang telah dipelajari oleh seseorang. 

Menurut Flavell, Miller & Miller Sturktur kognitif adalah mental 

framework yang dibangun seseorang dengan mengambil informasi dari 

lingkungan dan menginterprestasikan, mengorganisasikan, serta 

mentransformasikannya (Mahardika et al., 2018, hal : 52-53). Struktur 

kognitif merupakan gambaran rangkaian pemahaman peserta didik dalam 

membangun keterkaitan antar konsep yang satu dengan konsep yang 

lainnya dan menjadi sebuah rangkaian konsep yang bermakna.(Devilliana, 

RT, I Komang dan Syamsu, 2020, hal : 1). Untuk memahami dan bekerja 

dengan satu atau beberapa aspek, struktur kognitif berperan penting karena 

bertugas sebagai kerangka acuan yang menunjukkan kemampuan 

pemrosesan informasi siswa.  (Kusumadewi et al, 2019, hal : 252). 

Perkembangan pemahaman konsep siswa dalam proses 

pembelajaran dapat dilihat dari seberapa jauh pemahaman konsep siswa 

dari sebelum dilaksanakannya proses pembelajaran sampai setelah proses 
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pembelajaran selesai. Pemahaman konsep dasar di awal pembelajaran 

akan menentukan keberhasilan belajar siswa. Konsep awal yang sudah 

dikuasai akan memudahkan siswa dalam menerima konsep-konsep baru 

yang diberikan pada proses pembelajaran.  

Menurut Ausubel siswa dapat dikatakan belajar bermakna apabila 

siswa mampu mengaitkan materi pelajaran baru dengan struktur kognitif 

yang sudah dimiliki siswa (Mahardika et al., 2018, hal : 52). Struktur 

kognitif menunjukkan bentuk rangkaian pemahaman peserta didik dalam 

menangkap hubungan antar konsep yang satu dengan konsep yang lainnya 

membentuk sebuah rangkaian konsep yang bermakna (Tampang et al., 

2016, hal : 1). Struktur kognitif tersebut dapat berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, maupun generalisasi yang telah diperoleh atau dipahami 

sebelumnya oleh siswa (Mahardika et al., 2018, hal : 52). Artinya, bahan 

ajar harus relevan dengan struktur kognitif yang sudah ada (Tampang, et 

al., 2016, hal : 8). 

Struktur kognitif individu berkembang sesuai dengan tingkatan 

perkembangan kognitif seseorang, semakin tinggi tingkat perkembangan 

kognitif seseorang, semakin tinggi pula kemampuan dan keterampilan 

dalam memproses berbagai informasi atau pengetahuan yang diterimanya 

dari lingkungan. Mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif 

yang telah dimiliki siswa dapat menarik minat dan meningkatkan retensi 

belajar (Pahliwandari, 2016, hal : 158).  
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Proses menstruktur pengetahuan yang melibatkan materi baru 

menurut Piaget terdapat dua proses yaitu asimilasi dan akomodasi (Solso 

Robert. 2007). Proses kognitif yang membantu seseorang 

mengintegrasikan persepsi, konsep ataupun pengalaman baru kedalam 

skema atau pola yang sudah ada di pikirannya disebut asimilasi. 

Sedangkan akomodasi adalah pembentukan skema baru yang cocok 

dengan informasi baru atau memodifikasi skema yang ada sehingga cocok 

dengan informasi tersebut. Hasil dari proses ini akan membentuk struktur 

pemahaman baru atau  memperbaharui pemahaman yang ada (Suparno 

paul, 1997, hal : 31-32). Jika prinsip struktur pemahaman lama tidak 

sesuai dengan fakta yang  telah ditemui (situasi baru), maka pembentukan 

struktur pemahaman baru akan dilakukan. Sedangkan proses 

memperbaharui pemahaman yang ada, akan terjadi ketika terdapat unsur 

perluasan pemahaman pada materi yang sebelumnya. Hasil ini diterima 

sesuai dengan proses yang dijalani.  

Menurut fungsinya struktur kognitif dikelompokkan menjadi tiga 

kategori yang saling tergantung , yaitu : (1) struktur berfikir komparatif 

memproses informasi dengan mengidentifikasi bagaimana suatu data sama 

dan berbeda. Mereka termasuk pengenalan (recognition), menghafal, 

konservasi konstanta, klasifikasi, orientasi temporal, dan pemikiran 

metaforis. Struktur berfikir komparatif merupakan dasar untuk  belajar dan 

sebagai prasyarat untuk struktur kognitif yang lebih kompleks di dua 

kategori lainnya. (2) struktur representasi simbolik mengubah informasi 
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menjadi sistem pengkodean yang dapat diterima secara kultural. Mereka 

termasuk bahasa verbal dan nonverbal; matematika; musik dan ritme; 

gerakan, tarian, dan gerak tubuh; interaksi antar pribadi; grafis (gambar 

dua dimensi, lukisan, logo); patung dan konstruksi; dan simulasi, drama, 

dan multimedia. (3) struktur penalaran logis menggunakan strategi 

berpikir abstrak untuk secara sistematis memproses dan menghasilkan 

informasi. Termasuk didalamnya terdapat penalaran deduktif dan induktif, 

pemikiran analogis dan hipotesis, hubungan sebab akibat, analisis, sintesis, 

evaluasi, mengelompokkan masalah, dan pemecahan masalah 

(Kusumadewi et al, 2019, hal : 253). 

Memahami struktur kognitif siswa dapat menghindari kekeliruan 

konsep siswa (miskonsepsi materisi) dari materi yang diterimanya. Pada 

materi pelajaran tertentu, struktur kognitif mencermikan seberapa baik 

siswa mengorganisis pemahaman konsep materitualnya (Slameto, 2010, 

hal : 122). Bila terjadi kesalahan pemahaman pada siswa akan terlihat 

kesalahan penempatan ataupun kesalahan penghubungan antar materi. 

Sehingga, guru dapat melakukan tindakan untuk memperbaiki pemahaman 

ketika terjadi miskonsepsi materi.  

Slameto menyebutkan tiga variabel penting yang terdapat pada 

struktur kognitif untuk melihat suatu proses pembelajaran. Variabel 

tersebut yaitu : (a) tersedianya gagasan-gagasan khusus yang relevan pada 

struktur kognitif, (b) tingkat perbedaan (jelas atau tidak jelas) antara 

materi-materi belajar baru dengan system gagasan yang sudah ada yang 
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akan menerimanya, (c) stabilitas dan kejelasan gagasan-gagasan yang 

berhubungan (Slameto, 2010, hal : 123-124). Tersedianya gagasan khusus 

pada struktur kognitif merupakan penghubung antara materi yang baru 

dipelajari siswa dengan materi yang sudah ada. Apabila gagasan tersebut 

tidak tersedia, maka materi baru tidak akan bisa dihubungkan. 

3. Metode Flowmap 

Metode yang telah dikembangkan untuk menyelidiki struktur 

kognitif siswa, salah satunya adalah Flowmap. Flowmap merupakan 

metode yang paling efektif untuk mewakili struktur kognitif siswa, karena 

metode Flowmap dapat menggambarkan hubungan antar konsep dalam 

struktur kognitif, baik konsep yang saling berurutan maupun konsep yang 

saling berkaitan (Mahardika et al., 2018, hal : 53). 

Flowmap adalah campuran peta dan Flow chart yang menunjukkan 

pergerakan pemahaman siswa dari satu konsep ke konsep lain. Flowmap 

menggambarkan arah pergerakan data dan informasi yang masuk dan 

keluar dari sistem (Sentosa. I & Dedy. I, 2019 : 259). Flowmap atau bagan 

alir dapat menunjukkan aliran didalam program atau prosedur sistem 

secara logika (Lisnawaty, 2014, 163). Flowmap dapat juga diartikan 

sebagai alat bantu yang berfungsi untuk memetakan gambaran prosedur-

prosedur yang terjadi dalam sistem (Sandikapura et al., 2018, hal : 42). 

Bagan-bagan Flowmap mempunyai arus yang menggambarkan langkah-

langkah penyelesaian suatu masalah. Tujuan pembuatan Flowmap 

diantaranya untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah 
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secara sederhana, terurai, rapi dan jelas dengan menggunakan simbol-

simbol (Rinadiharsa. D. B, 2016, hal : 30). 

Tabel 2.1 menunjukkan beberapa perbedaan di antara lima metode 

yang dapat digunakan untuk mempresentasikan struktur kognitif. 

Tabel 2. 1 Variabel dan metode untuk menyelidiki struktur kognitif 

Variabel 

Asosiasi 

kata 

bebas 

Asosiasi 

kata 

terkontrol 

Pohon 

konstruksi 

Peta 

konsep 

Peta 

aliran 

- Luas 

- Ketepatan 

- Integrasi 

- Ketersediaan 

- Analisis 

strategi 

pemrosesan 

infromasi 

** 

 

* 

* 

* 

 

* 

* 

** 

 

* 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** = Pasti   * = mungkin 

Menurut  Tabel 2.1 metode peta konsep dan peta alur dapat 

menawarkan informasi yang lebih banyak dalam menganalisis variabel 

tentang struktur kognitif dibandingkan ketiga variabel lainnya. Informasi 

yang diperoleh dari asosiasi kata bebas, asosiasi kata terkontrol, dan  

pohon konstruksi mungkin tidak secara jelas menunjukkan kebenaran 

struktur kognitif siswa (Tsai. C & Chao-Ming. H, 2002, hal : 167)  

Ada perbedaan penting antara peta konsep dan peta alur yang harus 

ditekankan, yaitu „Ketersediaan‟. Dalam konteks ini ketersediaan struktur 

kognitif direpresentasikan oleh laju pengambilan informasi. Melalui 

metode Flowmap, peneliti dapat memperoleh koefisien ketersediaan 

dengan mengambil hasil bagi jumlah tuturan yang teringat dibagi total 

waktu. Dengan membandingkan tingkat pengambilan individu, peneliti 
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dapat memperoleh lebih banyak informasi tentang sifat dinamis dari 

perkembangan struktur kognitif (Chin-chung Tsai dan Chao-Ming Huang. 

2002) 

4. Minyak Bumi 

Minyak bumi adalah campuran bermacam-macam zat organik, 

namun komponen pokoknya berupa hidrokarbon. Minyak bumi juga 

dikatakan minyak mineral karena didapat dalam bentuk campuran dengan 

mineral lain. Minyak bumi tidak dihasilkan atau didapat dari hewan dan 

tumbuhan, melainkan dari fosil. Sebab itu, minyak bumi disebut sebagai 

salah satu bahan bakar fosil (Setyawati, 2009, hal : 161) 

Secara kimia, minyak bumi adalah suatu senyawa yang terdiri dari 

80-85% unsur karbon (C) dan 15-20% unsur hidrogen (H). unsur lain yaitu 

oksigen, nitrogen dan sulfur dengan jumlah sampai 5%.  

Berbagai produk yang dihasilkan dari minyak bumi dan gas alam 

disebut petrokimia. Produk-produk petrokimia meliputi pupuk, pestisida, 

serat sintetik, detergen, plastik dan obat-obatan (pustaka, 2013) 

a. Pembentukan Minyak Bumi 

Minyak bumi atau minyak mentah (kadang-kadang disebut 

“Emas Hitam” atau “The Texas”) saat keluar dari tanah adalah 

campuran kompleks hidrokarbon dengan berbagai bobot molekul 

(Moore, 2009, hal : 247). Minyak bumi ialah sumber energi yang 

sangat berarti. Minyak bumi diduga berasal dari sisa tumbuh-

tumbuhan serta hewan-hewan kecil terutama plankton-plankton 
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yang tergenang di dalam rawa-rawa dan air laut, kemudian 

tertimbun oleh endapan-endapan lain (Rahardjo, 2014). 

Lapisan-lapisan endapan ini menyebabkan penekanan-

penekanan (kompresi) serta melalui perubahan kimiawi dalam 

kurun waktu yang lama sampai berjuta-juta tahun hingga terjadilah 

minyak dan gas bumi. Jika tekanan-tekanan itu disertai gerakan-

gerakan, penekanan menjadi lebih besar (misalnya, penekanan 

suatu lapisan yang semulanya tebal 12 meter menjadi 0,5 meter) 

sehingga terbentuk batu bara. Karena diperlukan waktu yang 

sangat lama (jutaan tahun) agar membentuk minyak bumi, 

sehingga minyak bumi disebut sumber tak terbarukan (Moore, 

2009, hal : 247). 

b. Komposisi Minyak Bumi 

Minyak bumi terdiri dari berbagai macam senyawa 

hidrokarbon. Selain mengandung unsur C dan H, terkadang minyak 

bumi juga mengandung belerang (S), Nitrogen (N), dan Oksigen 

(O). 

Jenis Senyawa Jumlah 

(persentase) 

Contoh  

Hidrokarbon 90-99% Alkana, sikloalkana, dan 

aromatis 

Senyawa Belerang 0,1-7% Tioalkana (R – S – R) 

Alkanatiol (R – S – H) 

Senyawa Hidrogen 0,01-0,9% Pirol (C4H5N) 

Senyawa Oksigen 0,01-0,4% Asam Karboksilat 

(RCOOH) 

Organo Logam Sangat Kecil Senyawa Logam Nikel 

  (Sudarmo & Mitayani,2014). 
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c. Proses Pengolaham Minyak Bumi 

1) Proses Distilasi 

Proses distilasi adalah proses pemisahan berdasarkan 

perbedaan titik didih dari masing-masing komponen didalam 

campuran, makin besar perbedaan titik didih dari komponen-

komponennya akan didapatkan kemurnian hasil pemisahan 

makin tinggi. Didalam proses pengolahan minyak bumi ada 3 

macam distilasi yang dikenal, yaitu (1) Distilasi Atmospherik, 

(2) Distilasi Vakum, dan (3) Distilasi Bertekanan (Distilasi 

Light End). Hasil dari proses distilasi minyak bumi antara lain 

gas LPG, bensin, minyak tanah (kerosin), avtur, solar, minyak 

diesel, pelumas (oli), lilin, parafin, dan aspal (bitumen).  

2) Proses Treating 

Proses Treating adalah suatu proses yang tujuannya 

untuk menurunkan impurities serendah mungkin yang 

terkandung dalam minyak bumi. Kotoran-kotoran ini harus 

dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik (NaOH),  

tanah liat atau hidrogenasi. Impurities tersebut dihilangkan 

untuk : 

a) Menghindari korosif terhadap peralatan. 

b) Mencegah deaktifasi katalis. 

c) Untuk memperbaiki mutu produk. 
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d) Menghilangkan senyawa yang dapat mengotori udara 

dan air sehingga merusak kelestarian lingkungan dan 

membahayakan keselamatan lingkungan.  

3) Proses Kristalisasi 

Proses kristalisasi dalam pengolahan minyak bumi adalah 

proses untuk memisahkan parafin wax dengan minyak dalam 

suatu campuran. Misalnya, dari pemurnian solar melalui proses 

pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh 

produk sampingan lilin. 

4) Proses Ekstraksi 

Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat tertentu yang 

didasarkan pada perbedaan kelarutan (solubility) kedua zat 

tersebut terhadap bahan pelarut (solvent) tertentu. Didalam 

industri migas dan petrokimia, proses ekstraksi banyak 

digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa hidrokarbon 

seperti : parafin, aromatic, nepthen dan sebagainya.  

5) Alkilasi  

Alkilasi merupakan pemasukan gugus alkil kedalam suatu 

molekul. Dalam industri potreleum terjadi proses penambahan 

gugus alkil olefin dalam iso butane yang hasilnya disebut alkilat 

yaitu campuran isomer dengan senyawa oktan. Pada proses 

alkilasi menggunakan bahan tambahan katalis asam yang kuat 
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seperti H2SO4, HCl atau AlCl3 Alkilat mempunyai angka oktan 

90 – 95.  

6) Cracking 

Reaksi perengkahan (Cracking) merupakan reaksi 

pemutusan ikatan C – C dari rantai karbon yang panjang dan 

berat molekul yang besar menjadi hidrokarbon dengan rantai 

pendek dan berat molekul kecil. Contoh cracking pada minyak 

solar atau minyak tanah menjadi bensin. 

7) Reforming 

Proses Reforming bertujuan untuk mengubah nafta berangka 

oktan rendah menjadi nafta berangka oktan tinggi sehingga 

dapat memenuhi spesifikasi bahan bakar motor. Prosesnya 

terjadi menggunakan bantuan katalis yang mengandung 

bimetallic yang terdiri dari oktan dalam  Al2O3. 

8) Polimerasi 

Polimerasi adalah suatu reaksi dimana beberapa molekul yang 

sama (sejenis) menggabung menjadi satu membentuk molekul 

yang lebih besar dalam sebuah fraksi sehingga mutu dari produk 

akhir menjadi meningkat. 

d. Fraksi Minyak Bumi 

Komponen-komponen minyak bumi dipisahkan dengan cara 

destilasi bertingkat (destilasi berfraksi) (Rahardjo, 2014). Destilasi 

bertingkat serta pengembunan kembali menghasilkan berbagai 
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macam cairan yang mempunyai titik didih berbeda-beda. Makin 

besar molekul hidrokarbon, maka makin tinggi titik didihnya dan 

makin kecil molekul hidrokarbon, makin rendah titik didihnya.  

Penyulingan ialah suatu prosedur yang penting dalam kimia 

entane, serta merupakan langkah awal dalam proses pengilangan. 

Proses penyulingan pada umumnya digunakan dalam entane 

pengilangan disebut penyulingan fraksional. Pada proses ini, 

campuran minyak bumi dipanaskan dan fraksi (kelompok 

hidrokarbon dengan titik didih yang sama) yang berbeda 

dikumpulkan. 

Minyak mentah dibawa ke pengilangan minyak melalui pipa 

dan mula-mula dipanaskan dan diuapkan dalam suatu tanur. Uap-

uap panas kemudian dilewatkan ke dalam kolom penyulingan 

raksasa, disebut menara penyulingan fraksional. Uap-uap yang 

mengandung hidrokarbon dengan bobot molekul teringan akan naik 

kepuncak menara. Semakin tinggi bobot molekul hidrokarbonnya, 

semakin rendah tingkat yang dapat dinaikinya. Berbagai fraksi 

kemudian dikumpulkan ketika setiap hidrokarbon mencapai titik 

didihnya masing-masing. Hidrokarbon-hidrokarbon dalam satu 

fraksi mempunyai ukuran dan kerumitan yang sama dan dapat 

digunakan untuk tujuan yang sama dalam entane kimia. Umumnya 

ada enam fraksi yang dikumpulkan (Moore, 2009, hal : 248). 
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Minyak bumi (petroleum) terbentuk dari peluruhan 

tumbuhan dan hewan, yang agaknya berasal dari laut. Minyak bumi 

atau minyak mentah adalah campuran rumit senyawa alifatik dan 

aromatik, termasuk pula senyawa sulfur dan nitrogen (1-6%). 

Memang lebih dari 500 senyawa pernah terdeteksi dalam suatu 

cuplikan minyak bumi. Komposisi sebenarnya berbeda-beda dari 

sumur ke sumur. Karena kerumitannya, minyak mentah sendiri tak 

terlalu bermanfaat. Memisah-misahkan komponen dari dalam 

minyak mentah disebut refining (kilang). Tahap pertama ialah suatu 

penyulingan fraksional, yang disebut destilasi. Fraksi-fraksi yang 

ditampung didaftarkan dalam Tabel 2.2 

Tabel 2. 2Fraksi-fraksi yang ditampung 

Jangka t.d 

(ᵒC) 

Banyaknya 

atom karbon 
Nama Penggunaan 

Dibawah 30 1-4 Fraksi gas 
Bahan bakar 

pemanas 

301-180 5-10 Bensin 
Bahan bakar 

mobil 

180-230 11-12 Minyak tanah Bahan bakar jet 

230-305 13-17 Minyak gas 
Bahan bakar 

diesel, pemanas 

305-405 18-25 
Minyak gas 

berat 

Bahan bakar 

pemanas 

Sisa : (1) minyak bisa menguap : minyak-minyak pelumas, lilin 

parafin, vaselin. (2) bahan tak bisa menguap : aspal dan arang 

minyak bumi. 

 

Fraksi bensin dari penyulingan ini terlalu sedikit bagi 

masyarakat-masyarakat haus bensin, dan kualitasnya pun rendah. 

Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas bensin, dilakukan proses 
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kertakan (cracking) dan reformasi terhadap fraksi-fraksi bertitik 

didih tinggi.  

Kertakan katalitik berupa proses memanaskan bahan bertitik 

didih tinggi dibawah tekanan dan dengan hadirnya katalis (tanah liat 

alumunium silikat dicuci dengan asam dan dijadikan bubuk halus). 

Dibawah kondisi ini molekul besar akan patah-patah menjadi 

fragmen kecil. Kertakan kukus adalah suatu teknik mengubah alkana 

menjadi alkena (Fessenden, 1982. Hal : 104). 

e. Manfaat fraksi minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari 

1. Aspal  

Aspal merupakan fraksi terakhir pada minyak mentah dan 

memiliki titik didih tertinggi. Aspal memiliki molekul-molekul 

yang panjang dan saling mengikat sehingga dikelompokkan 

sebagai zat padat. Aspal digunakan untuk melapisi jalan karena 

cukup kuat menopang beban arus lintas yang padat. 

2. Solar 

Solar dapat dipompa dan merupakan bahan bakar yang berguna 

untuk menggerakkan kendaraan. Solar dapat digunakan sebagai 

pelumas mesin (Denise, 2007). 

3. Lilin Parafin  

Penyusun utama lilin adalah hidrokarbon jenuh. Sebanyak 90% 

parafin yang dipasarkan berasal dari minyak bumi. Sedangkan 

10% berasal dari hewan (sebagai ester asam lemak). Lilin 
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banyak digunakan untuk penerangan, krayon, pelapis, kertas, 

isolator dan semir. 

f. Dampak pembakaran bahan bakar 

Zat-zat hasil pembakaran bahan bakar yang menimbulkan 

pencemaran udara antara lain partikulat, karbon monoksida (CO), 

karbon dioksida (CO2), dan oksida belerang (SO). 

1. Global Warming (Pemanasan Global) 

Meningkatnya emisi karbon dioksida (CO2) 

mengakibatkan peningkatan suhu di bumi. Saat dibakar, 

bahan bakar fosil akan melepaskan “gas rumah kaca” 

(seperti CO2) menuju atmosfer bumi dan berikatan 

membentuk sebuah “selimut gas”. “selimut gas” ini sangat 

penting karena membantu mempertahankan suhu bumi 

hingga pada tingkat yang layak bagi kehidupan makhluk 

hidup . Namun, dengan meningkatnya penggunaan bahan 

bakar fosil, selimut gas pun bertambah tebal, menahan 

panas, dan meningkatkan suhu bumi. Saat radiasi matahari 

menembus atmosfer, cahayanya akan dipantulkan oleh 

permukaan bumi. Sebagian panas matahari akan keluar 

kembali melalui atmosfer, sementara ada sebagian panas 

yang tetap terjebak sehingga menyebabkan suhu bumi 

menigkat. 
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2. Acid Rain ( Hujan Asam) 

Pada saat pembakaran minyak bumi, belerang yang 

terdapat didalamnya juga ikut teroksidasi membentuk 

oksida belerang. Pada kondisi tertentu, sulfur oksida (SO) 

dan nitrogen oksida (NO) hasil pembakaran bahan bakar 

fosil akan bereaksi dengan molekul-molekul uap air di 

atmosfer menjadi asam sulfat (H2SO4) dan asam nitrat 

(NO3) yang selanjutnya turun kepermukaan bumi bersama 

air hujan yang dikenal dengan hujan asam (Rukesih, 2004, 

hal : 4). 

3. Menipisnya lapisan ozon 

Pemanasan global menyebabkan lapisan ozon 

melemah. Salah satu penyebab penipisan ozon adalah dari 

bahan kimia yang digunakan sebagai proses pendingin 

ruangan (air conditioner/AC) ialah klorofluorokarbon 

(CFC) atau yang popular disebut Freon (Darmono, 2001). 

B. Penelitian Relevan 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elsa Mahardika, Nurbaity, 

Achmad Ridwan dan Yuli Rahmawati tahun 2018 dengan judul :“Analisis 

Sturktur Kognitif Siswa dengan Metode Flowmap dalam Materi Asam 

Basa menggunakan Model Learning Cycle 8E”. Hasil analisis data yang 

diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode Flowmap 

yang dipadukan dengan model Learning Cycle 8E dapat meningkatkan 
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pemahaman siswa sehingga struktur Kognitif siswa meningkat ditandai 

dengan bukti persentase siswa yang mengalami miskonsepsi semakin 

menurun dan persentase siswa yang paham semakin meningkat 

(Mahardika et al., 2018). 

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rida Fironika Kusumadewi, 

Imam Kusmaryono, Ibnu Jamallullail, dan Bagus Ardi Saputro tahun 2019 

dengan judul : “Analisis Struktur Kognitf Siswa Kelas IV Sekolah Dasar 

Dalam Menyelesaikan Masalah Pembagian Bilangan Bulat”. Hasil 

analisis data yang diperoleh maka dapat disimpulkan siswa memiliki 

struktur kognitif penalaran logis menggunakan strategi berpikir abstrak 

secara sistematis dalam memproses dan menghasilkan informasi. Siswa 

menggunakan struktur Kognitif untuk memproses informasi dan 

menciptakan makna dengan cara (1) membuat koneksi, (2) menemukan 

pola, (3) mengidentifikasi aturan, (4) mengabstraksikan prinsip-prinsip. 

Struktur kognititf mendukung siswa untuk mengembangkan skema 

internal yang mendukung siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas 

kompleks yang diberikan kepada mereka (Kusumadewi et al., 2019). 

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Deviliana Rante Tampang, I 

Komang Werdhiana dan Syamsu tahun 2016 dengan judul : “Analisis 

Struktur Kognitif Mahasiswa Pada Konsep Hukum Newton” diketahui 

bahwa struktur kognitif mahasiswa masih belum lengkap, mahasiswa 

masih mengalami kesulitan dalam membedakan beberapa kata kunci, 
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mengaitkan kata-kata kunci yang ada serta mahasiswa masih sulit 

memberikan penjelasan mengenai kata-kata kunci (Tampang, et.al, 2016). 

Persamaan penelitian penulis dengan tiga penelitian diatas terletak pada 

objek penelitiannya yaitu Analisis Struktur Kognitif siswa. Sedangkan 

perbedaannya yaitu terletak pada judul yang penulis angkat yakni mengenai 

Analisis Struktur Kognitif Siswa pada Materi Minyak Bumi dengan 

Menggunakan Metode Flowmap. Selain itu tempat dilaksanakan penelitian dan 

waktu penelitian juga berbeda. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan konsep yang dimaksudkan untuk 

menerangkan dan memberikan batasan-batasan terhadap konsep teoritis dengan 

tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman serta untuk memudahkan dalam proses 

penelitian. Pada penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas 

(variabel X) adalah metode Flowmap, sedangkan variabel terikat (variabel Y) 

adalah struktur kognitif siswa kelas XI IPA SMAN 1 Kandis. 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. 

a. Metode Flowmap (Variabel X) 

Flowmap merupakan  bagan alir yang dapat menunjukkan aliran 

program atau kegiatan dalam suatu sistem. Metode yang dapat digunakan 

untuk mewakili struktur kognitif siswa ialah metode Flowmap karena 

metode Flowmap dapat menggambarkan hubungan antar konsep yang 

saling berurutan dan saling berkaitan dalam struktur kognitif. 
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Langkah-langkah penerapan metode Flowmap dalam pembelajaran: 

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Guru menjelaskan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

3) Guru menggambar Flowmap di papan tulis. 

4) Membuat kolom-kolom yang berisi ide-ide. 

5) Menghubungkan kolom-kolom tersebut membentuk sebuah alur. 

6) Guru menjelaskan maksud setiap bagan Flowmap yang digunakan. 

b. Struktur Kognitif (Variabel Y) 

Struktur kognitif merupakan bentuk rangkaian pemahaman peserta 

didik dalam menangkap keterkaitan antar konsep yang satu dengan konsep 

yang lainnya dalam menerima informasi. Struktur kognitif memegang 

peran utama dalam kemampuan pemrosesan informasi siswa karena 

berfungsi sebagai kerangka referensi untuk memahami beberapa aspek 

konsep.  

2. Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

a. Observasi pendahuluan 

1) Meminta izin kepada kepala sekolah SMAN 1 Kandis untuk 

melaksanakan penelitian. 

2) Melakukan observasi ke sekolah tempat penelitian untuk memperoleh 

informasi data peserta didik, karakteristik peserta didik, jadwal, cara 

mengajar guru kimia di kelas, dan sarana prasarana yang ada disekolah 

yang bisa digunakan sebagai sarana pendukung pelaksanaan penelitian. 
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3) Menentukan kelas yang digunakan sebagai sampel penelitian 

berdasarkan karakteristik peserta didik dan pertimbangan guru mata 

pelajaran kimia. 

b. Pelaksanaan penelitian 

1) Tahap persiapan 

a) Melakukan studi keperpustakaan mengenai karakteristik kimia 

dalam struktur kognitif. 

b) Menetapkan materi yang akan diujikan pada penelitian yaitu 

Minyak Bumi 

c) Mempersiapkan instrumen tes yang akan digunakan. 

d) Mempersiapkan pertanyaan wawancara yang akan ditanyakan 

kepada siswa. 

2) Tahap Pelaksanaan 

a) Memberikan pemahaman materi minyak bumi kepada siswa. 

b) Menjelaskan metode Flowmap dan cara mengerjakan tes yang 

diberikan kepada siswa dengan menggunakan metode Flowmap. 

c) Melakukan pengambilan data kepada siswa yang telah dipilih 

secara acak menggunakan Tes.  

d) Melakukan wawancara kepada siswa yang telah dipih untuk 

menanyakan manfaat metode Flowmap dalam pembelajaran untuk 

menganalisis struktur kognitif. 
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c. Tahap Akhir 

1) Data dari hasil tes kemudian dikelompokkan untuk mendeskripsiskan 

struktur kognitif siswa pada materi minyak bumi.  

2) Menarik kesimpulan. 

3. Alur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan alur penelitian yang telah 

diuraikan sebagai berikut : 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2. 1 Alur Penelitian 

Studi pustaka mengenai struktur kognitif 

wawancara 
Revisi 

Mempersiapkan instrumen yang akan 

digunakan 

Analisis KI dan KD dalam kurikulum 2013 pada materi minyak bumi 

Soal tes 

Pelaksanaan tes  

Validasi 

Analisis struktur kognitif siswa 

Melakukan wawancara 

Hasil pembahasan 

Kesimpulan  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 

pada tanggal 16 September 2021 – 30 September 2021. Penelitian ini dilakukan di 

SMAN 1 Kandis 

B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. 

Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2017 : 147), adalah penelitian yang 

digunakan dengan cara mendeskripsikan maupun menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum ataupun generalisasi yang bertujuan untuk menganalisis 

data. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2017 : 7) adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positifisme, sebagai metode ilmiah atau scientific 

karena telah memenuhi kaidah ilmiah secara konkrit atau empiris, obyektif, 

terstruktur, rasional, dan sistematis. Metode kuantitatif bertujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan yang digunkana untuk meneliti pada populasi 

maupun sampel tertentu, pengumpulan data dengan menggunakan instrumen 

penelitian, serta analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 2 SMAN 1 Kandis 

2. Objek dalam penelitian ini adalah struktur kognitif siswa. 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA 

Negeri 1 Kandis yang terdaftar pada tahun ajaran 2021/2022. 

2. Sampel  

Sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah siswa dari 

kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Kandis yang terdaftar pada tahun ajaran 

2021/2022. Pengambilan sampel ini berdasarkan teknik simple random 

sampling yaitu pengambilan sampel secara acak berdasarkan kelas yang 

terdapat disekolah tersebut. 

Simple random sampling memiliki kriteria sebagai berikut : 

a) Pemilihan sampel berlaku untuk semua populasi, artinya semua 

populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel 

dengan mewakili populasi tersebut. 

b) Pemilihan sampel memiliki kehomogenan yang setara pada semua 

populasi. 

c) Pemilihan sampel dapat dilakukan dengan cara pengundian. 

Untuk ukuran sampel penulis memilih tingkat kepercayaan 30% 

dari 100%. Dalam penelitian deskriptif (bidang pendidikan) 

dianjurkan untuk memilih sampel 10-20% dari populasi terjangkau 

(Yenni.K, 2019, hlm : 119).  
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data sangat penting dilakukan untuk mengetahui 

kebutuhan peserta didik terhadap sesuatu yang diteliti. Pada penelitian ini teknik 

pengumpulan datanya dilakukan dengan metode : 

1. Tes  

Tes merupakan salah satu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek yang dapat berupa 

keterampilan, pengetahuan, minat, maupun bakat baik yang dimiliki oleh 

individu maupun kelompok (Yenni.K, 2018, hlm : 18). Instrumen 

penelitian berupa tes kimia menggunakan Flowmap pada materi minyak 

bumi yang selanjutnya dianalisis data yang didapatkan untuk mengetahui 

struktur kognitif peserta tes. Instrumen yang diberikan berupa soal uraian 

sebanyak 7 soal. Alasan digunakannya tes uraian dalam penelitian struktur 

kognitif ini adalah karena tes uraian dapat memberikan kebebasan kepada 

peserta tes untuk merespon dengan mengunakan teknik bahasanya sendiri 

dan memungkinkan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan dan 

informasi yang telah dimiliki (Yenni.K, 2018, hlm : 56).  

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun 

instrumen tes ini (Fallima, 2017) sebagai berikut : 

a. Menentukan permasalahan yang akan diajukan dan batas-batas 

penjelasan yang diharapkan. 

b. Membuat penjelasan sesuai dengan batas-batas yang diharapkan. 

c. Menyusun peta aliran 
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d. Membuat pedoman penskoran. 

e. Menentukan nilai maksimum masing-masing aspek yang telah 

diteliti. 

f. Membuat kategorisasi hasil skor yang diperoleh siswa. 

g. Membuat lay-out instrumen. 

  Soal tes ini berisi konsep pemahaman minyak bumi yang diberikan 

pada siswa sesuai dengan kurikulum 2013 revisi tahun 2016. 

Tabel 3. 1 Kisi-kisi penulisan instrumen tes minyak bumi 

Kompetensi Dasar Indikator Kompetensi (IPK) 

Pencapaian 

Ranah 

Kognitif 

3.2 Menjelaskan 

proses 

pembentukan 

fraksi-fraksi 

minyak bumi, 

teknik 

pemisahan, 

serta 

kegunaannya 

3.2.1 Mengidentifikasi jenis bahan 

bakar minyak (BBM) yang di jual 

di SPBU. 

3.2.2 Menjelaskan proses pembentukan 

minyak bumi dan cara 

mengeksplorasinya. 

3.2.3 Menjelaskan proses penyulingan 

minyak bumi secara destilasi 

bertingkat. 

3.2.4 Menjelaskan proses penyulingan 

bertingkat untuk menghasilkan 

minyak bumi menjadi fraksi-

fraksinya. 

3.2.5 Menunjukkan kualitas bensin 

berdasarkan bilangan oktannya. 

3.2.6 Siswa dapat menjelaskan proses 

pembentukan dan teknik 

pemisahan fraksi-fraksi minyak 

bumi beserta kegunaannya. 

C1 

 

 

C2 

 

 

C2 

 

 

C2 

 

 

 

C3 

 

C2 

 

 

Dengan kata lain, diharapkan dengan menggunakan tes ini, siswa 

terkelompok menurut gambaran pola struktur kognitifnya. Salah satu 

fungsi tes adalah untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan 

dalam menerima pelajaran melalui respon terhadap stimulus atau 

pertanyaan (Yenni,K. 2020). 
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2. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog secara 

lisan antara pewawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi 

yang dibutuhkan oleh peneliti. Jenis wawancara yang digunakan peneliti 

adalah wawancara bebas, yang mana responden memiliki kebebasan untuk 

mengutarakan pendapatnya tanpa dibatasi patokan-patokan. Wawancara 

dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat manfaat metode 

pembelajaran terhadap analisis struktur kognitif siswa. 

F. Teknik Analisa Data  

1. Teknik Analisis Uji Coba Instrumen 

Sebelum dilakukan penelitian, dilakukan tes uji coba validitas dan 

realibilitas instrumen terlebih dahulu. 

a. Analisis Instrumen Tes 

Setelah instrumen tes selesai dibuat maka dilanjutkan pada 

tahap Judgement ahli untuk menguji kelayakan instrumen yang 

akan digunakan dalam penelitian dan juga untuk menunjukkan 

bagaimana suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang akan 

diukurnya.  

1. Uji Validitas  

Validitas merupakan suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan (kesahihan) suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai 
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validitas tinggi, dan sebaliknya dengan isntrumen yang 

kurang valid (Riduwan, 2013, hal : 97). 

Setelah instrumen di judgement oleh ahli dan diberi 

skor oleh ahli selanjutnya diolah dan di analisis validitas 

isinya dengan menggunakan formulasi Aiken‟s V.  

Dengan formula yang diajukan Aiken adalah 

sebagai berikut (Hendryady, 2011 : 174). 

V = ∑ s / [n(c-1)] 

s = r – lo 

V = indeks validitas isi 

r = angka yang diberikan oleh ahli 

lo = angka penilaian validitas terendah  

c = angka penilaian validitas tertinggi  

n = banyaknya ahli   

koefisien validitas isi (V) memiliki kemungkinan nilai 0 

sampai dengan 1, nilai tersebut menunjukkan derajat dari 

validasi butir, sebuah butir dapat dianggap valid jika nilai V 

≥ 0,5. Interpretasi indeks validasi ahli dapat juga 

menggunakan kriteria pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 3. 2 Interpretasi Aiken‟V 

Hasil Validasi Kriteria 

0,80 < V ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 < V ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < V ≤ 0,60 Cukup 

0,20 < V ≤ 0,40 Rendah 

0,00 < V ≤ ,20 Sangat rendah 

  Sumber : Azwar (2010) 
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2. Teknik Analisi Data 

a. Analisis Struktur Kognitif Siswa 

Ada tiga aspek utama yang menggambarkan struktur 

kognitif, termasuk konsep atau gagasan yang terkandung, koneksi 

antara konsep, dan keterampilan memproses informasi. 

Tabel 3. 3 Aspek dan Variabel Struktur Kognitif 

Aspek Variabel 

Konsep 

Koneksi 

Kemampuan memproses informasi 

Luas, Tingkat ketepatan 

Integrasi 

Analisis strategi 

pemrosesan informasi 

 

Ketiga aspek tersebut memasukkan lima variable berbeda yang 

dideskripsikan sebagai : 

a. Luas – banyaknya gagasan yang terkandung dalam struktur 

kognitif seseorang. 

b. Ketepatan – jumlah konsep awal yang ditunjukkan dalam 

struktur kognitif atau jumlah konsep yang benar. 

c. Integrasi – struktur kognitif yang terorganisir dengan baik 

mirip dengan database yang terstruktur dengan baik.  

d. Ketersediaan – ketersediaan struktur kognitif dapat diawali 

oleh tingkat pengambilan informasi. Artinya waktu yang 

dibutuhkan untuk mengambil ide-ide dapat menunjukkan 

ketersediaan struktur kognitif.  

e. Analisis strategi pemrosesan informasi – melalui analisis isi 

struktur kognitif, peneliti dapat menyelidiki operasi 
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pemrosesan informasi individu, seperti penggunaan 

definisi, menyimpulkan atau menjelaskan. 

Dari data hasil tes dianalisis secara deskriptif untuk 

mengetahui pemahaman konsep siswa pada materi minyak bumi. 

Pengelompokan struktur kognitif siswa berdasarkan aspek isi pada 

konsep minyak bumi yang diperoleh dari jawaban soal uraian 

dalam Flowmap.  

Analisis persentase yang dilakukan untuk melihat level 

struktur kognitif siswa menggunakan teknik persentase sebagai 

berikut : 

   
 

 
        

Keterangan :  

P = Angka persentase 

F = Frekuensi yang dicari 

N = Number od Case (Jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

(Riduwan, 2011) 

Tabel 3. 4 Persentase Struktur Kognitif 

Persentase struktur kognitif Kriteria interpretasi skor 

0% - 20% Sangat lemah 

21% - 40% Lemah 

41% - 60% Cukup 

61% - 80% Kuat 

81% - 100% Sangat kuat 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan pada Bab IV, 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut ; 

1. Secara keseluruhan profil struktur kognitif yang dimiliki siswa pada materi 

minyak bumi berada pada tingkat cukup sampai baik. Pencapaian 

persentase yang diperoleh adalah 67% pada aspek konsep, 63% pada 

aspek koneksi dan 49% pada aspek kemampuan memproses informasi. 

2. Metode Flowmap dapat digunakan untuk melihat struktkur kognitif siswa 

pada materi minyak bumi di SMA Negeri 1 Kandis, dan menunjukkan 

perbedaan level yang dominan pada aspek konsep dan aspek integritas 

namun cukup baik pada pemrosesan informasi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka peneliti 

merekomendasikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi guru, metode pembelajaran seperti Flowmap disarankan untuk 

digunakan agar mengetahui potensi siswa dalam memproses informasi 

yang sudah dimiliki dan informasi yang baru diterimanya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan penelitian pada materi 

pembelajaran kimia lainnya untuk mengetahui potensi siswa dalam 

mengaitkan konsep baru dengan konsep yang sudah ada. 
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LAMPIRAN A : PERANGKAT PEMBELAJARAN 

Lampiran A. 1 Silabus kelas XI SMA/MA Materi Minyak Bumi 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

2.1  Menunjukkan perilaku 

ilmiah (memiliki rasa 

ingin tahu, disiplin, 

jujur, objektif, terbuka, 

mampu membedakan 

fakta dan opini, ulet, 

teliti, bertanggung 

jawab, kritis, kreatif, 

inovatif, demokratis, 

komunikatif) dalam 

merancang dan 

melakukan percobaan 

serta berdiskusi yang 

diwujudkan dalam 

sikap sehari-hari. 

• Minyak bumi 

• fraksi minyak 

bumi 

• mutu bensin 

• Dampak 

pembakaran 

bahan bakar dan 

cara 

mengatasinya 

• Senyawa 

hidrokarbon 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

Mengamati 

• Menggali informasi dengan 

cara 

membaca/mendengarkan/meny

imak tentang proses 

pembentukan minyak bumi 

dan gas alam, komponen-

komponen utama penyusun 

minyak bumi, fraksi minyak 

bumi, mutu bensin, dampak 

pembakaran bahan bakar 

terhadap lingkungan dan 

kesehatan serta upaya untuk 

mengatasinya 

Menanya 

• Mengajukan pertayaan 

berkaitan dengan bagaimana 

terbentuknya minyak bumi dan 

Tes tertulis : 

• Mengevaluasi proses 

pembentukan minyak 

bumi dan komponen-

komponen penyusun 

minyak bumi, fraksi 

minyak bumi, mutu 

bensin, dampak 

pembakaran bahan bakar 

terhadap lingkungan, 

kesehatan dan upaya 

untuk mengatasinya serta 

mencari bahan bakar 

alternative selain minyak 

bumi dan gas alam.,  

2 mgg x 2 jp • Buku teks 

kimia 

• Literatur 

lainnya 

• Lembar kerja 

2.2  Menunjukkanperilaku 

kerjasama, santun, 

toleran, cintadamai dan 

peduli lingkungan serta 

hemat dalam 

memanfaatkan sumber 

daya alam. 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

2.3 Menunjukkan perilaku 

responsifdan pro- 

aktifsertabijaksana 

sebagai wujud 

kemampuan 

memecahkan masalah 

dan membuatkeputusan 

gas alam, cara pemisahan 

(fraksi minyak bumi), 

bagaimana meningkatkan mutu 

bensin, apa dampak 

pembakaran bahan bakar 

terhadap lingkungan, 

kesehatan dan upaya untuk 

mengatasinya serta mencari 

bahan bakar alternatif selain 

minyak bumi dan gas alam  

Pengumpulan data 

• Mengumpulkan informasi 

dampak pembakaran bahan 

bakar terhadap lingkungan, 

kesehatan dan upaya untuk 

mengatasinya serta mencari 

bahan bakar alternatif selain 

dari minyak bumi dan gas 

alam. 

Mengasosiasi 

• Menjelaskan proses 

penyulingan bertingkat untuk 

menjelaskan dasar dan teknik 

pemisahan fraksi-fraksi 

minyak bumi. 

3.2 Memahami proses 

pembentukan dan 

teknik pemisahan 

fraksi-fraksi minyak 

bumi serta 

kegunaannya. 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

• Membedakan kualitas bensin 

berdasarkan oktannya. 

Mengkomunikasikan  

• Menjelaskan proses 

pembentukan minyak bumi 

dan komponen-komponen 

penyusun minyak bumi, fraksi 

minyak bumi, mutu bensin, 

dampak pembakaran bahan 

bakar terhadap lingkungan, 

kesehatan dan upaya untuk 

mengatasinya serta mencari 

bahan bakar alternative selain 

minyak bumi dan gas alam. 
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Lampiran A. 2 RPP 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan   : SMA Negeri 1 Kandis 

Mata Pelajaran   : KIMIA 

Tema/Pokok Bahasan  : Minyak Bumi 

Subtema/Sub Pokok Pembahasan : 1. Minyak Bumi 

       2. Fraksi-fraksi Minyak Bumi  

Kelas/Semester    : Xl/ 2 

Alokasi Waktu   : 3 JP 

 

A. Kompetensi Inti 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang 

pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif 

sesuai dengan bidang dan lingkup kajian kimia teknologi rekayasa pada 

tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks 

pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia 

kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan international. 

4. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi, dan 

prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai 

dengan bidang kajian kimia teknologi rekayasa. 

Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas 

yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

efektif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif dan solutif 

dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelakari 

di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah 

pengawasan langsung. 

Menunjukkan keterampilan mempresepsi, kesiapan, meniru, 

membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah 

konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari disekolah, 

serta mempu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan 

langsung. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.2  Memahami proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi 

minyak bumi   serta kegunaannya.  
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

 Pemahaman pengertian ikatan kovalen koorinasi 
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 Pemahaman tentang pembentukan ikatan kovalen koordinasi 

 Pemahaman sifat-sifat ikatan kovalen koordinasi  

 Pemahaman pengertian ikatan logam 

 Pemahaman tentang pembentukan ikatan logam 

 Pemahaman sifat-sifat ikatan logam 

D. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik dapat : 

1. Menguraikan teori pembentukan minyak bumi. 

2. Menyebutkan dan menjelaskan teknik-teknik pemisahan minyak bumi  

3. Menyebutkan fraksi-fraksi minyak bumi secara runtut berdasarkan 

kenaikan titik didih. 

4. Pemahaman komponen-komponen utama penyusun minyak bumi. 

5. Membedakan kualitas bensin berdasarkan bilangan oktan. 

6. Menyebutkan kegunaan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. 

7. Mengetahui dampak penggunaan bahan bakar terhadap lingkungan dan 

kesehatan manusia. 

8. Mengetahui sumberenergi alternative pengganti minyak bumi. 

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Minyak bumi adalah suatu cairan kental yang berwarna coklat sampai 

hitam atau kehijauan, yang mudah terbakar dan berbau kurang sedap, 

yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak 

bumi merupakan campuran kompleks dari senyawa-senyawa 

hidrokarbon, baik senyawa alifatik, alisiklik, dan aromatik yang sebagian 

terdiri atas alkana. 

2. Teknik-teknik pemisahan fraksi minyak bumi 

a. Destilasi (penyulingan) merupakan proses pendidihan cairan, 

pengembunan & pengumpulan uapnya. Pada pengolahan minyak 

bumi modern, menggunakan proses distilasi fraknisai (distilasi 

bertingkat).  

b. Cracking (Perengkahan)Proses cracking berfungsi untuk memecah 

molekul hidrokarbon besar menjadi kecil dengan panas. Proses 

cracking diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil fraksinasi 

minyak bumi.  

c. Reforming Yaitu perubahan bentuk molekul produk minyak bumi 

bermutu kurang baik menjadi bentuk yag lebih baik kualitasnya.  

d. Alkilasi dan polimerasi. Alkilasi merupakan penambahan jumlah 

atom dalam molekul menjadi moleuk yang lebih besar. Proses ini 

membutuhkan katalis asam kuat (H2SO4, HCl, AlCl3). Polimerisasi 

merupakan penggabungan molekul-molekul kecil (monomer) 
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menjadi molekul yang lebih besar dan kompleks. Treating 

e. Treating adalah perlakuan yang berbeda untuk setiap fraksi hasil 

penyulingan minyak bumi. 

3. Fraksi-fraksi minyak bumi 

a. Fraksi 1 : dihasilkan gas, yang merupakan fraksi paling ringan. 

Minyak bumi dengan titik didih di bawah 30
o
C. 

b. Fraksi 2 : Pada fraksi ini dihasilkan petroleum eter. Minyak bumi 

dengan titik didih lebih kecil 90oC, masih berupa uap. 

c. Fraksi 3 : Pada fraksi ini dihasilkan gasolin (bensin). Minyak bumi 

dengan titik didih lebih kecil dari 175
o
C. 

d. Fraksi 4 : Pada fraksi ini dihasilkan nafta. Minyak bumi dengan titik 

didih lebih kecil dari 200
o
C. 

e. Fraksi 5 Pada fraksi ini dihasilkan kerosin (minyak tanah). Minyak 

bumi dengan titik didih lebih kecil dari 275
o
C. 

f. Fraksi 6 : Pada fraksi ini dihasilkan minyak gas (minyak solar). 

Minyak bumi dengan titik didih lebih kecil dari 375
0
C. 

g. Fraksi 7 : Pada fraksi ini dihasilkan residu. Minyak mentah 

dipanaskan pada suhu tinggi, yaitu di atas 375
o
C, sehingga akan 

terjadi penguapan. 

4. Komponen utama penyusun minyak bumi. Minyak bumi hasil 

pertambangan yang belum diolah dinamakan minyak mentah (crude oil). 

Minyak mentah merupakan campuran yang sangat kompleks, yaitu 

sekitar 50–95% adalah hidrokarbon, terutama golongan alkana dengan 

berat molekul di atas 100–an; sikloalkana; senyawa aromatik; senyawa 

mikro, seperti asam-asam organik; dan unsur-unsur anorganik seperti 

belerang. Hidrokarbon dalam minyak mentah terdiri atas hidrokarbon 

jenuh, alifatik, dan alisiklik. Sebagian besar komponen minyak mentah 

adalah hidrokarbon jenuh, yakni alkana dan sikloalkana. 

5. Mutu bensin : Bilangan oktan adalah bilangan perbandingan antara nilai 

ketukan bensin terhadap nilai ketukan dari campuran hidrokarbon 

standar. Campuran hidrokarbon yang dipakai sebagai standar bilangan 

oktan adalah n-heptana dan 2,2,4-trimetilpentana (isooktana). Bilangan 

oktan untuk campuran 87% isooktana dan 13% n-heptana ditetapkan 

sebesar 87 satuan. 
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F. Langkah-Langkah Pembelajaran 

 Kegiatan Pendahuluan  Waktu  

Guru : 

Orientasi  

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, perkenalan diri 

dan berdoa untuk memulai pembelajaran. 

 Mengabsen siswa yang hadir. 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 

Apersepsi 

 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

pengalaman peserta didik pada meteri pembelajaran yang 

sebelumnya (menanyakan peserta didik sudah belajar mengenai 

lambang unsur, rumus molekul,hidrokarbon dsb). 

 Mengigatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya kepada 

peserta didik (SPU,Lambang unsur, rumus molekul, 

hidrokarbon dll) 

 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran yang akan dilakukan (apa itu minyak bumi?) 

Motivasi 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi 

pembelajaran yang akan dipelajari. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaan pada pertemuan yang 

berlangsung. 

Pemberian Acuan 

 Memberitahukan materi yang akan dibahas pada pertemuan 

saat ini (materi Ikatan Kimia) 

 Memberitahukan tentang kompetensi inti, komprtensi dasar, 

indikator dan  KKM pada pertemuan yang berlangsung. 

 Menjelaskan mekanisme pembelajaran sesuai dengan langkah-

langkah pembelajaran. 
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Lampiran A. 3 PROSEM 
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Lampiran A. 4 PROTA 
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Lampiran B. 1 Validasi Instrumen Tes
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Lampiran C. Instrumen Penulisan 

Lampiran C. 1 Kisi-kisi soal Minyak Bumi 

Indikator No Soal Nilai Maksimum Kriteria Penskoran 

 Konsep 

 Koneksi 

 Kemampuan 

Menproses 

Informasi  

  

1,2,3,4,5,

6,7 

 

Soal No : 1 nilai 

maksimum = 10 

Soal No : 2 nilai 

maksimum = 13 

Soal No : 3 nilai 

maksimum = 10 

Soal No : 4 nilai 

maksimum = 21 

Soal No : 5 nilai 

maksimum = 11 

Soal No : 6 nilai 

maksimum = 12 

Soal No : 7 nilai 

maksimum = 13 

 

Dapat menyatakan ulang 

konsep = 1 

Dapat menggambarkan 

konsep dengan detail = 

2 

Dapat menjelaskan dan 

menghubungkan konsep 

yang sudah dimiliki 

dengan konsep lain yang 

sesuai = 3 
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Lampiran C. 2 Soal dan Jawaban Tes Minyak Bumi 

1. Jelaskan apa yang kamu ketahui saat mendengar tentang “minyak bumi” 

dalam bentuk bagan alir (Flow map)! 

2. Jelaskan komponen-komponen apa saja yang ada pada minyak bumi yang 

belum di olah (crude oil) dalam bentuk bagan alir (Flow map)! 

3. Jelaskan proses pembentukan minyak bumi dalam bentuk bagan alir (Flow 

map)!! 

4. Jelaskan pembagian fraksi-fraksi minyak bumi dan manfaat dari setiap 

jenis fraksi minyak bumi tersebut dalam bentuk bagan alir (Flow map)! ! 

5. Jelaskan factor apa saja yang mempengaruhi mutu bensin dan bagaimana 

cara meningkatkan mutu bensin dalam bentuk bagan alir (Flow map)!! 

6. Jelaskan proses pembakaran bensin pada mesin dalam bentuk bagan alir 

(Flow map)! ! 

7. Apa dampak dari penggunaan minyak bumi secara terus menerus dan 

bagaimana cara menghematnya dalam bentuk bagan alir (Flow map)!! 
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Jawaban 
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Minyak Bumi 

Biasa disebut Crude Oil atau minyak mentah yang berwarna hitam 

coklat pekat 

Terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan atau 

tumbuhan yang telah mati. 

Hasil eksplorasi (pengeboran) 

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau dapat habis 

Tertimbun lama didasar laut 

Tersusun dari senyawa hidrokarbon 

Sangat berguna bagi kehidupan manusia 

Terbentuk dalam kurun waktu yang lama (jutaan tahun) 
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2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Komposisi Minyak Bumi / crude oil 

Berwujud gas, cair dan padat 

Senyawa alkana yang paling banyak ditemukan adalah n-

oktana dan iso-oktana 

Terdiri dari berbagai hidrokarbon  seperti alkana, sikloalkana, 

hidrokarbon aromatik, dan senyawa kompleks seperti aspaltena 

dan senyawa lain seperti sulfur, senyawa alkana , oksigen, 

nitrogen, dan lainnya. 
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Proses Terjadinya Minyak Bumi 

Teori “Dupleks” 

Dipengaruhi oleh temperature tinggi, tekanan, dan waktu yang 

lama jasad renik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung 

minyak atau gas. 

Jasad renik terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap 

didasar laut 

Minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan 

dan tumbuhan yang telah mati 

Jasad renik yang bercampur dengan lumpur berubah menjadi 

batuan sedimen yang berpori. 

Bintik minyak dan gas bergerak ketempat yang tekanannya 

lebih rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap (trap) 

yang merupakan batuan kedap 

pada daerah trap gas alam, minyak dan air terakumulasi sebagai 

deposit minyak bumi 
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Fraksi Minyak Bumi 

Minyak bumi dipisahkan dengan destilasi bertingkat, yaitu cara pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi 

berdasarkan perbedaan titik didihnya pada kolom bertingkat 

3. Bensin (Gasoline) 

Fraksi ini menjadi olahan minyak bumi yang paling besar. Bensin memiliki struktur senyawa 

hidrokarbon alkana dengan jumlah rantai karbon sebanyak 6-9 karbon, memiliki titik didih 90-175ᵒC. 

Biasanya digunakan sebagai bahan bakar alat transportasi. Bensin memiliki angka oktan yang 

menunjukkan presentasi komponen struktur iso-oktana dibandingkan n-heptana. 

 

2. Fraksi Petroleum Eter (PE) 

Petroleum eter memiliki titik didih yang cukup rendah yaitu sekita 30-40ᵒC sehingga akan menguap 

terlebih dahulu pada proses pengolahan. Petroleum memiliki strukutr berupa hidrokarbon alkana 

dengan panjang rantai karbon 5-6.  Biasanya digunakan sebagai pelarut yang bersifat non polar dalam 

reaksi kimia 

1. Fraksi Ringan Gas 

Fraksi ini memiliki senyawa dengan berat molekul ringan sehingga pada proses pemanasan akan 

menguap terlebih dahulu. Gas yang umum dihasilkan contohnya gas propane dan gas butane . 

kegunaan fraksi gas ini yaitu digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak (LPG). 

4. Nafta 

Nafta memiliki titil didih 175-200ᵒC.  nafta merupakan hidrokarbon alkana dengan panjang rantai 

karbon 9-12 yang berupa campuran. Fraksi minyak bumi ini banyak digunakan sebagai bahann 

pembuatan atau sintesis senyawa dalam prosuk cat, kosmetik, plastik, karet, detergen dan lain 

sebagainya. 

5. Minyak Tanah (Kerosin) 

Minyak tanah memiliki titil didih 175-275 ᵒC.  minyak tanah didapatkan melalui distilasi fraksinasi 

untuk memisahkannya dengan komponen lain. Minyak tanah memiliki struktur hidrokarbon alkana 

dengan panjang rantai karbon 12-15 atom. Biasanya digunakan sebagai bahan bakar kompor 

tradisional. Selain minyak tanah, dalam fraksi ini juga terdapat avtur yang digunakan sebagai bahan 

bakar pesawat. 
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8. Lilin  

Lilin memiliki titik didih diatas 350 ᵒC. memiliki rantai alkane dengan panjang rantai karbon 

lebih dari 20 atom karbon. Biasa digunakan sebagai korek api, bahan dalam pembuatan batik, 

sebagai lilin, pelapis kertas untuk makanan dan sebagainya.  

7. Pelumas (Oli) 

Pelumas memiliki titik didih 350-500 ᵒC, memiliki komponen hidrokarbon alkane dengan 

panjang rantai karbon 18-20 atom. Pelumas memiliki sifat yang licin dan dapat melumasi 

sehingga senyawa ini digunakan sebagai pelumas atau oli dalam berbagai mesin kendaraan, dan 

digunakan untuk melindungi komponen yang berasal dari logam saat terjadinya gesekan.  

6. Solar 

Fraksi ini memiliki titik didih 250-375 ᵒC. Struktur kimia solar merupakan campuran antara 

hidrokarbon alkana dengan rantai karbon 15-17 atom. Karena strukturnya yang berupa rantai 

panjangmembuat solar tidak mudah menguap. Solar digunakan sebagai bahan bakar industry 

dan juga sebagai bahan bakar mesin berjenis diesel 

9. Minyak bakar 

Minyak bakar merupakan hasil dari distilasi minyak bumi mentah sebelum terbentuknya residu 

pada destilat. Minyak bakar banyak digunakan sebagai bahan bakar pengapian dalam industry 

besar seperti PLTU. Struktur minyak bakar memiliki hidrokarbon alkane dengan jumlah atom 

karbon yang cukup panjang yaitu lebih dari 20 atom karbon. 

10. Aspal 

Aspal merupakan hasil residu dari pengolahan minyak bumi. Aspal memiliki titik didih yang 

sangat tinggi yaitu diatas 500 ᵒC. aspal banyak digunakan sebagai bahan dalam pembuatan 

jalan raya, selain itu juga dapat digunakan sebagai isolator. 
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Kualitas Mutu Bensin 

Bilangan Oktan : persentase isoalkana yang terkandung didalam 

bensin. 

Penggunaan TEL digantikan dengan MTBE (Metil tersier Butil Eter) yang memiliki fungsi 

sama untuk meningkatkan bilangan oktan, tetapi tidak melepaskan timbal ke udara. 

Untuk meningkatkan bilangan oktan, nemsin ditambahkan suatu zat yang disebut TEL 

(Tetraetil Lead) atau Tetraetil Timbal (Pb(C2H5)4. Namun, penggunaan TEL memberikan 

dampak yang tidak baik bagi manusia karena gas buangan kendaraan bermotor 

menghasilkan partake timbal. 

Bensin premium memiliki bilangan oktan 82, pertalite memiliki bilangan oktan 90, 

pertamax memiliki bilangan oktan 92, pertamax plus memiliki bilangan oktan 95, pertamax 

turbo memiliki bilangan oktan 98, dan pertamax racing memiliki bilangan oktan 100 

Semakin tinggi bilangan oktan, semakin baik proses pembakaran didalam mesin. 
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Bensin 

Tersusun dari n-heptana yang mempunyai rantai karbon yang lurus sehingga 

mempunyai sifat yang mudah terbakar dan isooktanayang bercabang 

sehingga tidak mudah terbakar.  

Hasil ledakan bensin dengan busi (spark plug) digunakan untuk mendorong 

piston kembali kebawah. 

Bensin yang baik harus terbakar saat piston/mesin mencapai titik puncak. 

Bensin yang mempunyai nilai oktan yang rendah akan terbakar sebelum 

piston mencapai titik puncak (pre-ignition) yang biasa di sebut knocking. Hal 

tersebut sangat berbahaya untuk mesin karena dapat merusak seluruh 

komponen ruang pembakaran dan menyia-nyiakan tenaga yang terbuang 

karena proses penyalaan serta pembakaran bensin yang tidak sempurna.  

Bensin yang baik mempunyai nilai oktan yang tinggi, sehingga tidak 

terbakar terlebih dahulu sebelum piston mencapai titik puncak dan 

dinyalakan oleh busi. 
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Dampak penggunaan minyak bumi 

Pembakaran yang tidak sempurna pada mesin kendaraan bermotor menghasilkan 

gas CO2 , uap air dan gas CO 

Gas H2S yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak dapat menyebabkan 

kematain jika terhirup oleh manusia dalam jumlah yang tinggi 

Gas CO2  hasil dari pembakaran dapat menyebabkan pemanasan Global dan 

menyebabkan gangguan pernapasan 

Gas CO merupakan gas yang beracun yang sangat berbahaya karena menghambat 

pengikatan oksigen dalam darah, sehingga darah kekurangan oksigen. Akibatnya, 

kepala menjadi pusing.  

Udara yang telah tercemar akan mempergaruhi iklim dunia karena gas-gas 

berbahaya akan terkumpul dalam lapisan atmosfer dan membuat lapisan ozon tidak 

stabil. 

Pelepasan CO2, NO2, dan SO2 pada proses pembakaran minyak bumi akan 

menyebabkan hujan asam yang menyebabkan besi menjadi mudah berkarat, 

bangunan menjadi cepat rusak dan apabila terkena kulit akanmenimbulkan iritasi.  



89 
 

 

 

Lampiran C. 3 Pedoman Wawancara  

NO. Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. 
Menurut kamu sulitkah memahami materi 

minyak bumi ? 
 

2. 

Apakah metode Flowmap membantu kamu 

dalam memahami proses pembentukan minyak 

bumi? 

 

3. 

Bagaimana kesan kamu saat belajar 

menggunakan metode Flowmap untuk 

memahami proses pembentukan minyak bumi 

? 

 

4. 
Pada materi minyak bumi, bagian apakah yang 

sulit kamu pahami ? 
 

5. 

Apakah dengan menggunakan metode 

Flowmap dapat membantu kamu memahami 

materi tersebut ? 

 

6. 
Apakah disetiap pembelajaran kimia kamu 

ingin menggunakan metode Flowmap ? 
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Lampiran D. 1 Dokumentasi 
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Lampiran E. Surat-surat 
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