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INTISARI 

INTEGRASI-INTERKONEKSI ISLAM DAN SAINS DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN KIMIA DI SMA MUHAMMADIYAH 3 

YOGYAKARTA 

Oleh: 

Mutya Hanun 

13670046 

Dosen Pembimbing: Khamidinal, S.Si., M.Si. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk 1) menganalisis implementasi pola integrasi-
interkoneksi Islam dan sains dalam proses pembelajaran di SMA Muhammadiyah 
3 Yogyakarta 2) menganalisis level implementasi dan karakteristik proses 
pembelajaran kimia terintegrasi-interkoneksi Islam dan sains, dan 3) respon siswa 
terhadap proses pembelajaran kimia terintegrasi-interkoneksi Islam dan sains. 

SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta adalah tempat penelitian dengan 
sumber penelitian kepala sekolah, wakil kepala sekolah urusan kurikulum, guru 
kimia, dan peserta didik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 
observasi dan skala sikap. Uji  keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian 
ini meliputi uji kredibilitas. Uji kredibilitas terhadap hasil penelitian ini adalah 
dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Analisis data yang digunakan 
ada dua yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif adalah analisis 
selama dilapangan, dan analisis kuantitatif menggunakan skala likert. 

Perangkat perencanaan proses pembelajaran kimia yang berupa silabus 
dan RPP yang disusun oleh guru kimia di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
belum memuat konsep konsep integrasi-interkoneksi Islam dan sains secara 
spesifik. Namun proses pembelajaran kimia sudah memuat keterpaduan Islam 
yang disampaikan guru di dalam kelas. Guru telah berusaha mengaitkan materi 
pembelajaran dengan nilai-nilai keIslaman. Hal tersebut ditunjukan dengan 
pengarahan guru kepada siswa terhadap pemahaman bahwa ilmu sains berasal 
dari alam dan selalu berkaitan dengan alam. Pemahaman tersebut mengarahkan 
siswa pada suatu kesimpulan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini 
merupakan ciptaan Allah SWT. Kendala yang dihadapi dalam proses 
pembelajaran terintegrasi-interkoneksi Islam dan sains ini terletak pada kesiapan 
guru dan siswa, serta belum adanya penulisan integrasi-interkoneksi Islam dan 
sains dalam RPP sehingga pola penyampaian nilai keislaman belum teratur dan 
sistematis. Akan tetapi respon siswa terhadap proses pembelajaran terpadu dengan 
nilai keIslaman sangat direspon positif. Skala sikap yang ditunjukan siswa 
tergolong baik. 

Kata Kunci:  integrasi-interkoneksi Islam dan sains, proses pembelajaran kimia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pandangan Islam terhadap sains dan teknologi adalah bahwa Islam 

tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam 

sangat mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen 

dalam hal apapun, termasuk sains dan teknologi. Sains dan teknologi menurut 

Islam adalah ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari keberadaannya. 

Ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta ini merupakan anugerah bagi 

manusia sebagai khalifatullah di bumi untuk diolah dan dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya. 

 (Q.S. [Thaahaa] 20: 114). 

 

Artinya: Maka Maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya. Dan 
janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa membaca Al Qur'an 
sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, "Ya Tuhanku, 
tambahkanlah ilmu kepadaku. 
 

Perbedaan Islam dan sains menyebabkan rendahnya mutu pendidikan 

dan kemunduran dunia Islam. Menurut pandangan Soeroyo dalam Syafi’I 

Maarif (1991:82), dikotomi fikrah umat akan melahirkan dikotomi kurikulum 

dalam bidang pendidikan. Di dalam ruang lingkup Islam, Allah telah
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 menjabarkan ke dalam salah satu ayat Al-Qur’an bahwa manusia 

diperintahkan untuk memanfaatkan dan mengembangkan keilmuan yang ada. 

Sedangkan di dalam ruang lingkup pendidikan khususnya pada proses 

pembelajaran, perlu diadakan beberapa pemilihan dan penerapan desain 

model pembelajaran. Proses pembelajaran yang berikatan dengan keagamaan 

sangat penting diterapkan, dengan tujuan agar nilai budaya ilmu tidak 

dikotomik tetapi menyatu dengan nilai agama. Guru dapat menyisipkan 

pesan-pesan keagamaan atau mengkorelasikan keilmuan dengan ayat-ayat Al-

Qur’an atau Hadits yang berkaitan dalam penerapan prinsip pembelajaran. 

Sehingga siswa dapat memahami, meyakini, dan menghayati ilmu 

pengetahuan secara utuh. 

Sekolah berlatar belakang Islam merupakan lembaga pendidikan Islam 

formal yang tepat dalam penyelenggaraan proses pembelajaran integrasi-

interkoneksi Islam dan sains. Proses pembelajaran integrasi-interkoneksi 

Islam dan sains penting dilakukan terutama oleh sekolah berlatar belakang 

Islam. Proses pembelajaran terintegrasi-interkoneksi Islam dan sains tersebut 

dapat menciptakan pemahaman yang utuh oleh siswa dalam mempelajari 

suatu pelajaran baik dari segi keilmuan sains dan juga dari segi keilmuan 

Agama Islam (Al- Qur’an) untuk membentuk generasi yang Ulul Albab. Oleh 

karena itu, seharusnya sekolah-sekolah yang berlatar belakang Islam dapat 

mengintegrasi-interkoneksikan pendidikan agama dengan sains secara baik. 

Integrasi pembelajaran kimia dengan pembelajaran Islam dapat dilihat 

pada salah satu standar kompetensi pembelajaran kimia yaitu menyadari 
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keteraturan dan keindahan alam untuk mengagungkan kebesaran Tuhan Yang 

Maha Esa (Depdiknas, 2003). Hal tersebut memungkinkan dapat 

terlaksananya proses pembelajaran yang  integrasi-interkoneksi dengan Islam 

dan sains. Berbagai pembelajaran keilmuan kimia dapat disisipi nilai-nilai 

keagamaan dengan tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT 

dan ketaqwaan terhadap kekuasaan Allah SWT. 

Proses pembelajaran integrasi-interkoneksi antara Islam dan sains tidak 

akan terealisasi dengan baik jika tidak adanya ruang gerak bagi 

keterlaksanaanya. Selain itu, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

di sekolah belum banyak yang menerapkan proses pembelajaran terpadu. Hal 

ini dikarenakan tidak semua guru berlatar belakang pendidikan keagamaan 

dan guru belum terlalu menguasai keterkaitan Islam dan sains khususnya 

dengan kaitan keilmuan kimia. Salah satu sekolah yang merespon gagasan 

tersebut adalah SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Ilmu kimia sebagai ilmu 

yang kaitannya dekat dengan alam, seperti keberadaan atom-atom dan 

senyawa yang sangat melimpah keberadaannya membuat guru kesulitan 

dalam memadukannya dengan nilai-nilai keIslaman. 

SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta memiliki “Membentuk Peserta 

didik yang Berimtaq, Cerdas, Kompetitif, dan Berjiwa Muhammadiyah” 

merupakan sekolah menengah atas yang menekankan nilai-nilai keislaman.  

Berdasarkan wawancara dengan bapak Herynugroho selaku kepala sekolah 

SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, bahwa SMA Muhammadiyah 3 

Yogyakarta berusaha menciptakan lingkungan sekolah yang agamis. 
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Penyampaian proses pembelajaran yang terintegrasi dengan nilai-nilai 

keIslaman tidak hanya diberikan pada mata pelajaran Islam Muhammadiyah 

dan Ibadah (ismuba) saja, tetapi juga dalam  mata pelajaran lain seperti kimia, 

biologi dan fisika juga perlu.  

Penerapan proses pembelajaran kimia di SMA Muhammadiyah 3  

Yogyakarta selalu diselipkan nilai-nilai keIslamannya. Guru berusaha untuk 

menyelipkan ayat atau hadits yang berkaitan dengan pembelajaran kimia 

karena kimia sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala 

sesuatu yang berasal dari alam. Tetapi tidak semua materi pelajaran kimia 

bisa diintegrasikan dengan dalil ayat dalam Al-Qur’an, karena nantinya akan 

cenderung memaksakan yang menyebabkan penyimpangan antara makna ayat 

dengan materi. Secara filosofi semua materi kimia dapat diintegrasikan 

dengan nilai-nilai keIslaman atau dengan mengaitkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dituliskan rumusan 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi pola integrasi-interkoneksi Islam dan sains 

dalam proses pembelajaran di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta? 

2. Bagaimana respon peserta didik terhadap proses pembelajaran kimia 

terintegrasi-interkoneksi Islam dan sains di SMA Muhammadiyah 3 

Yogyakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis implementasi pola integrasi-interkoneksi Islam dan sains 

dalam proses pembelajaran di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 

2. Respon siswa terhadap proses pembelajaran kimia terintegrasi-

interkoneksi Islam dan sains di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan keilmuan bagi peneliti tentang pembelajaran 

terintegrasi-interkoneksi Islam dan sains, khususnya dalam 

pembelajaran kimia. 

2. Manfaat Praktis  

Sebagai masukan dalam upaya peningkatan strategi pembelajaran 

terintegrasi-interkoneksi Islam dan sains dalam membentuk jati diri 

peserta didik yang Islami. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

1. Proses pembelajaran kimia yang terintegrasi-interkoneksi Islam di SMA 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta telah sesuai dengan visi dan misi 

sekolah. Konsep keterpaduan Islam  yang diterapkan di SMA 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta mengikuti kegiatan pembelajaran di 

setiap RPP yang disusun oleh guru. Namun konsep keterpaduan Islam 

yang disampaikan oleh guru di dalam kelas belum tertuang secara 

spesifik dalam RPP. 

2. Proses pembelajaran di dalam kelas merupakan tanggung jawab penuh 

guru terhadap siswa. Pelaksanaan proses pembelajaran kimia di dalam 

kelas bahwa tidak semua guru bisa mengaitkan dengan keterpaduan 

Islam. Dan bahwa tidak semua materi kimia dapat diintergrasikan 

dengan nilai-nilai keIslaman. Namun guru telah berusaha 

mengintegrasikan dengan nilai keIslaman maupun dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3. Respon siswa terhadap proses pembelajaran kimia yang terintegrasi 

dengan nilai-nilai keIslaman cukup tinggi. Siswa paham akan 

pentingnya penyampaian materi pembelajaran yang terintegrasi dengan 

nilai-nilai keIslaman. Selain menciptakan lingkungan sekolah yang 

religius SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga mengarahkan siswa
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agar mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, mempunyai motivasi, dan 

selalu bersyukur akan kekuasaan Allah SWT. 

 

B. SARAN 

1. Penyampaian materi pembelajaran kimia agar menggunakan metPode 

lain yang lebih variatif selain metode ceramah. Hal tersebut ditujukan 

agar siswa tidak bosan dan membuat siswa lebih aktif. 

2. Kesiapan guru sebelum menyampaikan materi pembelajaran. Guru di 

minta untuk mengkaji terlebih dahulu materi yang akan disampaikan, 

apakah dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai keIslaman. 

3. Penelitian ini hanya sebatas deskripsi proses pembelajaran kimia yang 

ada di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Penelitian selanjutnya 

diminta untuk dapat mengembangkan penelitian ini untuk membuat 

rencana proses pembelajaran yang terintegrasi-interkoneksi Islam dan 

sains yang sesuai dengan karakter SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 
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HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

 

Informan : Drs. H. Herynugroho, M.Pd. 

Jabatan : Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

Waktu  : Senin, 15 Mei 2017 

Jam   : 10.15 – 10.35 

Tempat : Ruang Kepala Sekolah 

 

Penanya  : Apa yang membedakan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
sebagai sekolah berbasis Islam dengan sekolah Islam lainnya? 

Informan  : SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta sama dengan sekolah 
muhammadiyah lainnya, belum bisa dibedakan secara spesifik. 
Akan tetapi setiap sekolah mempunyai visi dan misi yang 
berbeda-beda. Visi SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta sendiri 
adalah membentuk peserta didik yang berimtaq, cerdas, 
kompetitif, dan berjiwa Muhammadiyah. Kurikulum kita 
mengacu pada kurikulum nasional dan kurikulum 
kemuhammadiyahan dimana kita mencoba untuk menerapkan 
dengan nilai-nilai keislman kedalam seluruh proses 
pembelajaran. Tidak hanya pada mata pelajaran agama saja akan 
tetapi pada mata pelajaran abstrak seperti kimia, fisika, 
matematika, dan biologi, para guru berusaha untuk mengaitkan 
dengan nilai-nilai keislaman. Pelajaran agama islam di SMA 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta ada 7 antara lain aqidah, akhlak, 
tarikh, ibadah, al-qur’an dan hadits, kemuhammadiyahan, dan 
bahasa arab. Mata pelajaran agama islam dipisah-pisah sesuai 
dengan aturan kemenag. Ada mata pelajaran agama tambahan 
juga di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, namun tidak 
termasuk dalam mata pelajaran ismuba akan tetapi termasuk 
sebagai muatan local yaitu kaligrafi. Mata pelajaran kaligrafi ini 
bertujuan  untuk medorong siswa untuk kreatif dan berseni, tidak 
hanya itu hasil karya siswa juga dipajang disetiap ruang kelas. 
Diluar jam pelajaran ada ekstra wajib yang harus diikuti oleh 
siswa kelas X yaitu BTA (Baca Tulis Al-Qur’an) dan kelas XI 
adalah praktek ibadah. Kami berusaha menumbuhkan lingkungan 
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yang agamis agar peserta didik mempunyai akhlakul karimah 
yang baik. 

Penyanya : Kurikulum apa yang diterapkan di SMA Muhammadiyah 3 
Yogyakarta? 

Informan : Kurikulum yang diterapkan di SMA Muhammadiyah 3 
Yogyakarta adalah kurikulum nasional dan kurikulum 
kemuhammadiyahan dimana diterapkannya pula nilai-nilai 
keislaman diseluruh mata pelajaran. Kelas X menggunakan 
kurikulum 2013 dan KTSP 2006 untuk kelas XI dan XII.  

Penanya  : Mengenai kurikulum yang nantinya akan turun dalam 
pembelajaran didalam kelas yang mengacu pada RPP, bagaimana 
aplikasi integrasi-interkoneksi keislaman dalam RPP? 

Informan : Idealnya harus ada dalam RPP, karena kami SMA yang berbasis 
muhammadiyah. Namun belum bisa dituangkan secara detail atau 
tertuang secara tertulis karena tidak semua materi pelajaran bisa 
diintegrasikan dengan nilai keislaman. Seluruh guru dituntut agar 
dapat mengintegrasikan nilai keislaman dalam setiap materi 
pembelajaran. Tidak hanya untuk membentuk peserta didik agar 
berimtaq akan tetapi sebagai landasan para peserta didik agar 
selalu bersyukur dan ingat akan ke agungan Allah SWT, bahwa 
semua itu dari Allah SWT, untuk Allah SWT dan kembali pada 
Allah, sesuai makna istirja’: 

 
   “Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada-Nya kita kembali.  
Penanya : RPP berkaitan erat dengan proses pembalajaran didalam kelas 

yang merupakan tanggung jawab penuh dari seorang pendidik, 
Bagaimana kualifikasi pendidik sendiri untuk bisa mengajar di 
SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta? 

Informan : Kualifikasi yang dilakukan adalah seleksi langsung dari Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah. Para calon guru yang ingin menjadi guru 
di sekolah berbasis muhammadiyah harus mendaftarkan diri 
terlebih dahulu di PDM. Para calon guru yang lolos seleksi 
kemudian akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang sedang 
membutuhkan guru mata pelajaran tersebut. Calon guru yang 
mengajar di sekolah muhammadiyah tidak harus dari lulusan 
universitas muhammadiyah atau universitas islami yang 
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terpenting calon guru tersebut beragama islam dan mempunyai 
pola pikir yang utuh tentang agama Islam.  

Penanya : Pendidik yang telah lolos seleksi dan ditempatkan di SMA 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta apakah ada pelatihan atau 
pembekalan yang dilakukan sebelum mengajar di dalam kelas?  

Informan : Pasti, sebelum guru terjun langsung pun mereka telah 
melaksanakan Program Induksi Guru Penuh yang dilakukan oleh 
Dinas. Pendampingan selama kurang lebih satu tahun  oleh guru 
senior untuk memantau guru baru juga kami terapkan di sekolah 
agar guru yang baru mengenal kharakteristik para peserta didik di 
SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 

Penanya : Bagaimana mekanisme yang ingin dicapai dari penyampaian 
nilai-nilai keislaman dalam proses pembelajaran? 

Informan : Semua warga sekolah ikut andil dalam keterlaksanaan integrasi-
interkoneksi nilai keIslaman dalam sekolah. Pendidik harus tidak 
bosan memantau dan menegur para peserta didik yang melanggar 
aturan sekalipun itu harus dikenai sanksi.  Hal tersebut dilakukan 
agar para peserta didik dapat terbentuk akhlakul karimah yang 
baik, dapat bekerja sama dengan keluarga, dapat mengagungkan 
kebesaran Allah SWT dan dapat selalu bersyukur serta bisa 
menjadikan landasan para peserta didik dalam membentuk jati 
diri mereka kedepannya dengan terciptanya lingkungan sekolah 
yang islami. 

Penanya : Kendala apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan 
keterpaduan nilai-nilai keislaman? 

Informan : Latar belakang keluarga peserta didik yang berbeda-beda 
merupakan kendala yang harus kami hadapi karena karakteristik 
peserta didik yang berbeda. Pendidikan dalam keluarga juga 
harus diterapkan karena sangat membantu terbentuknya akhlakul 
karimah yang baik pada setiap peserta didik serta mudahnya 
peserta didik menerima integrasi-interkoneksi nilai keIslaman di 
lingkungan sekolah. Kendala yang terakhir adalah belum adanya 
sistem evaluasi yang tepat untuk menilai keterpaduan nilai-nilai 
keislaman yang telah diterapkan di SMA Muhammadiyah 3 
Yogyakarta. 
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HASIL WAWANCARA DENGAN WAKASEKUR KURIKULUM 

 

Informan : Yuli Astuti, S.Pd 

Jabatan : Wakasekur Kurikulum 

Waktu  : Jum’at, 5 Mei 2017 

Jam   : 09.00 – 09.20 

Tempat : Ruang Wakil Kepala Sekolah 

 

Penanya  : Kurikulum apa yang diterapkan di SMA Muhammadiyah 3 
Yogyakarta? 

Informan  : Untuk saat ini kelas X menggunakan kurikulum 2013 dan kelas 
XI dan XII menggunakan kurikulum KTSP 2006. Akan tetapi 
mulai tahun ajaran depan akan diterapkan kurikulum KTSP 2006 
susai dengan aturan dari Dinas Guruan. 

Penyanya : Bagaimana konsep keterpaduan Islam yang diterapkan di SMA 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta? 

Informan : Include, konsep keterpaduan Islam  yang kami terapkan di 
sekolah mengikuti kegiatan pembelajaran di setiap RPP yang 
disusun oleh guru. Setiap guru diharuskan menuangkan 
keterpaduan Islam dalam RPP yang mereka buat, namun kembali 
lagi pada materi pelajarannya karena tidak semua materi 
pembelajaran dapat dikaitakan  atau ada kaitannya dengan 
keIslaman. Ada tujuh mata pelajaran ismuba di sekolah kami 
yang dipisah-pisah tidak menjadi satu kesatuan seperti sekolah 
negeri lainnya. Jam pelajaran agama di sekolah kami pun 
terhitung cukup banyak, mata pelajaran ismuba antara lain 
aqidah, akhlak, ibadah, tarikh, al-qur’an hadits, bahasa arab, dan 
kemuhammadiyahan. Namun tidak semata-mata pelajaran 
ismuba saja yang dalam RPP ada kaitannya dengan keterpaduan 
Islam tapi pada mata pelajaran lain guru berusaha untuk 
mengaitkannya dengan nilai-nilai keIslaman, seperti materi sel, 
reproduksi pada mata pelajaran biologi. Bahwa kita tahu dalam 
surat al-alaq ayat 2 yang berbunyi: 
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 Artinya bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Nah, hal 
tersebut adalah contoh kecil yang disampaikan guru dikelas 
dalam memadukan materi pelajaran dengan nilai-nilai keIslaman. 
Para guru berusaha memadukan nilai-nilai keIslaman dalam 
setiap pembelajarannya, hal tersebut bertujuan untuk 
menumbuhkan pribadi yang berimtaq dan berakhlak mulia 
kepada para peserta didik. 

Penanya  : Bagaimana susunan RPP guru yang dipadukan dengan nilai-nilai 
keIslaman di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta? 

Informan : Susunannya tetap secara formal, tertulis dan format sesuai dengan 
aturan yang meliputi identitas sekolah, tujuan pembelajaran, 
materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah 
pembelajaran, sumber belajar, media pembelajaran, dan 
penilaian. Kami juga menerapkan hidden curriculum, melakukan 
pengawalan sholat,  sholat jamaah, BTA, dan sanki-sanki yang 
kami terapkan. Hal ini bertujuan untuk menanamkan karakter 
yang religius pada para peserta didik. 

Penanya : Bagaimana aplikasi konsep keterpaduan Islam dalam perangkat 
pembelajaran yang diterapkan di SMA Muhammadiyah 3 
Yogyakarta? 

Informan : Aplikasinya muali dari diadakan ekstrakulikuler wajib yang harus 
diikuti oleh seluruh siswa, untuk kelas X adalah BTA dan kelas 
XI adalah praktek ibadah yang dilaksanakan setiap hari senin. 
Seluruh peserta didik yang masuk di SMA Muhammadiyah 3 
Yogyakarta dites terbelih dahulu baca tulis Al-Qur’annya, untuk 
menentukan kelasnya dalam ekstrakulikuler BTA dan setiap hari 
jum’at diadakan tes penjaringan. Peserta didik yang belum lancar 
membaca Al-Qur’an sampai kelas XI, maka akan dilakukan 
pendampingan oleh wali kelasnya. Tidak hanya di lingkungan 
sekolah saja tapi kami juga berusaha menjangkau ke lingkungan 
keluarga peserta didik, setiap satu bulan sekali diadakan 
pengajian kelas yang diselenggarakan di rumah peserta didik 
secara bergantian yang didampingi oleh wali kelas dan guru 
ismuba. 
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Penanya : Bagaimana peran guru bagi keterlaksanaan konsep tersebut? 
Informan : Peran guru sangat penting dalam keterlaksananya konsep 

keterpaduan Islam. Guru tidak boleh hanya sekedar 
menyampaikan materi pelajaran dikelas secara Cuma-Cuma saja 
akan tetapi guru dituntun juga untuk memberikan contoh yang 
baik bagi para peserta didiknya.  

Penanya : Apakah ada seleksi tersendiri bagi guru untuk bisa mengajar di 
SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta? 

Informan : Ya, ada. Guru diseleksi langsung dari PDM. Salah satu tes di 
PDM bahwa guru mempunyai kemampuan akademik 
kemuhammadiyahan. Guru PAI 90% harus bisa bahasa arab.  

Penanya : Apa target yang ingin dicapai dari adanya konsep keterpaduan 
Islam dalam proses pembelajaran? 

Informan : Target yang ingin dicapai antara lain: 
1. Mendidik peserta didik dari bawah ke atas. 
2. Mempunyai pondasi agama yang kokoh. 
3. Mempunyai karakter kepribadian Islam yang kuat. 
4. Mempunyai Standar Kelulusan Nasional. 
5. Melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri. 

Penanya : Kendala apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan 
keterpaduan nilai-nilai keislaman? 

Informan : Kendala-kendala yang dihadapi antara lain: 
1. Lingkungan keluarga dan masyarakat yang berbeda-beda. 
2. Peran orang tua yang masih kurang atau cenderung cuek. 
3. Peserta didik mudah terpengaruh oleh teman.  
4. Kondisi sarana dan prasarana yang masih terbatas. 
5. Kondisi kemampuan guru yang perlu ditingkatkan. 
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HASIL WAWANCARA DENGAN GURU KIMIA 

 

1. Informan : Drs. H. Purwana, MA 
Jabatan             : Wakasekur Humas dan Guru Kimia kelas XF, XG, XII 

IPA 1, XII IPA 2, XII IPA 3, dan XII IPA 4 
Waktu  : Kamis, 4 Mei 2017 
Jam   : 12.30 – 12.45 
Tempat : Ruang Wakil Kepala Sekolah 

 

Penanya  : Bagaimana pendapat Bapak tentang pembelajaran terintegrasi-

interkoneksi Islam dan Sains? 

Informan : Idealnya setiap pembelajaran eksak juga harus terintegrasi dengan 

nilai keIslaman karena kami adalah sekolah berbasis Islam, 

dibawah naungan muhammadiyah. Tetapi tidak semudah itu, 

tidak ada dikotomik dalam Islam. Islam tidak memisah-misahkan 

anatara ilmu agama dan ilmu alam. Secara filosofi sudah mudah 

mengamplikasikan integrasi Islam, bahwa sains adalah kumpulan 

fakta atau ilmu tentang tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. 

Penanya  : Apa sajakah yang dipersiapkan sebelum menyampaikan proses 

pembelajaran Kimia yang terintegrasi-interkoneksi Islam sains? 

Informan : Yang dipersiapkan silabus, RPP, kisi-kisi, latihan soal, dan media 

pembelajaran. 

Penanya  : Apakan LKPD pelajaran kimia juga harus terintegrasi Islam 

dengan adanya dalil dari ayat-ayat Al-Qur’an? 

Informan  : Tidak, itu hanya untuk evaluasi bagi siswa. Penyampaian nilai 

keislaman pada materi kimia hanya disampaikan secara lisan saat 

pembelajaran didalam kelas. karena kimia masih dianggap sebagai 

materi sulit, dan tidak semua materi kimia dapat diintegrasikan. 
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Penanya  : Materi Kimia apa sajakah yang dapat diimplementasikan dengan 

nilai-nilai ke Islaman yang terdapat dalam Al-Qur’an atau Al-

Hadits? 

Informan : Tidak semua materi kimia dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai 

keIslaman, karena hal tersebut terlalu memaksakan. Kita tidak 

bisa memaksakan setiap penyampaian materi pembelajaran 

disertai dengan dalil, kalau tidak ada ya tidak bisa. Beberapa 

materi kimia yang dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai 

keIslaman adalah persamaan reaksi, kesetimbangan,dan  

hidrokarbon. 

Penanya  : Bagaimana penilaian proses pembelajaran Kimia yang integrasi-

interkoneksi Islam sains? 

Informan : Siswa diminta untuk melakukan diskusi, member tugas mencari 

ayat-ayat Al-Qur’an yang bersangkutan dengan materi yang 

diberikan. 

Penanya  : Apa strategi Bapak dalam mewujudkan proses pembelajaran 

Kimia yang integrasi-interkoneksi Islam sains yang baik? 

Informan : Dalam proses pembelajaran harus seimbang. Tidak bisa kalo kita 

hanya menekankan pada nilai keislamannya saja karna kita juga 

dituntut untuk menyelesaikan materi sesuai dengan silabus yang 

telah dibuat. Nilai-nilai keIslaman dapat diberikan dengan 

berjalannya proses pembelajaran, bisa diberikan sebagai 

apersepsi sebagai motivasi agar siswa merasa tertarik dengan 

materi pembelajaran tersebut. 

Penanya  : Bagaimana respon siswa terhadap proses pembelajaran Kimia 

yang integrasi-interkoneksi Islam sains? 

Informan : Siswa lebih senang dan lebih tertarik karena menambah wawasan 

dan menumbuhkan rasa ingin tahu. 
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Penanya  : Karakter apa sajakah yang diharapkan Bapak muncul dari siswa 

dengan adanya proses pembelajaran yang integrasi-interkoneksi 

Islam sains? 

Informan : Karakter yang diharapkan antara lain : 

1. Menumbuhkan minat pada siswa terhadap mata pelajaran 

kimia 

2. Motivasi siswa untuk melakukan penelitian 

3. Bertanggung jawab 

Penanya  : Faktor apa saja yang menunjang terlaksananya pembelajaran 

Kimia yang integrasi-interkoneksi Islam sains? 

Informan : Faktor yang mendukung adalah kesiapan guru dan sarana dan 

prasarana. 

Penanya  : Kendala apa saja yang dihadapi Bapak/Ibu dalam proses 

pembelajaran Kimia yang integrasi-interkoneksi Islam sains? 

Informan : Kendala yang dihadapi adalah kemampuan dan keterbatasan guru 

serta tidak semua buku berbasis integrasi Islam dan sains. 
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2. Informan : Drs. Suhirmanto 
Jabatan      : Guru Kimia kelas XA, XB, XC, XI IPA 1, XI IPA 2, dan 

XII IPA 3 
Waktu  : Jum’at, 5 Mei 2017 
Jam   : 10.30 – 10.45 
Tempat : Ruang Guru 

 

Penanya  : Bagaimana pendapat Bapak tentang pembelajaran terintegrasi-

interkoneksi Islam dan Sains? 

Informan : Sesungguhnya tidak ada dikotomik dalam Islam, artinya Islam 

sudah memasukkan semua unsur yang menegaskan hal yang 

sebenarnya sudah ada. Jadi, tidak ada keterpisahan antara Islam 

dan sains. Pembelajaran yang terintegrasi-interkoneksi Islam dan 

sains menumbuhkan ketauhidan karena tolabul ilmi. 

Penanya : Bagaimana penerapan proses pembelajaran yang terintegrasi-

interkoneksi islam dan sains sesuai dengan visi dan misi di 

sekolah? 

Informan : Dalam penerapannya ilmu kimia tidak lepas dari ilmu agama 

karena selalu mengaitkannya. Ilmu kimia terasuk ilmu abstrak 

akan tetapi tetap dapat dikaitkan dengan nilai-nilai keIslaman, 

karena ilmu kimia sendiri merupakan ilmu yang berasal dari 

alam. Namun tidak mudah untuk memadukannya karena 

terkadang gejala yang ada tidak bisa dibuktikan dengan adanya 

dalil atau ayat, atau sebaliknya.  

Penanya  : Bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran Kimia yang 

integrasi-interkoneksi Islam sains yang baik? 

Informan : Pelaksanaannya sama seperti mata pelajaran yang lainnya, guru 

membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. Sebelum 

menyampaikan materi pembelajaran guru menganalisis terlebih 

dahulu tentang materi pembelajaran tersebut, agar bisa 
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menyampaikan materi yang terintegrasi Islam dan sains pada 

siswa. Islam dan al-qur’an adalah landasan utama dalam 

menyampaikan nilai-nilai keagamaan. 

Penanya  : Apa sajakah yang dipersiapkan sebelum menyampaikan proses 

pembelajaran Kimia yang terintegrasi-interkoneksi Islam sains? 

Informan : Silabus, RPP, media pembelajaran, program tahunan, program 

semester, dan latihan soal. 

Penanya  : Apakah semua materi Kimia ada keterkaitan dengan nilai ke 

Islaman? 

Informan : Iya, tapi tidak secara langsung. Tidak bisa kalau setiap materi ada 

penjelasannya dengan dalil atau ayatnya, tetapi ada contohnya 

dalam kehidupan sehari-hari atau dituliskan dalam Al-Qur’an. 

Salah satu contohnya adalah pada materi asam basa, dimana 

dalam Al-Qur’an surat Ar-Rahman ayat 19-20 dijelaskan bahwa 

ada dua laut yang tidak saling menyatu bertemu dan ada batasan 

masing-masingnya. Itu bisa dijadikan dasar integrasi Islam dan 

sains tetapi penyampaiannya sebatas di apersepsinya saja. 

Penanya  : Apa strategi Bapak dalam mewujudkan proses pembelajaran 

Kimia yang integrasi-interkoneksi Islam sains yang baik? 

Informan : Penyampaian tidak bisa hanya dilingkungan sekolah saja, tetapi 

harus didukung dengan lingkungan di luar sekolah seperti 

lingkungan keluarga. Penyampaiaan materi pun tidak bisa hanya 

masalah dunia saja. Penyampaian tentang agama harus diberikan 

secara terus-menerus atau secara rutin. Belajar yang dilandasi 

dengan agama disinkronkan untuk membantu siswa menjadi 

pribadi yang bertauhid dan berakhlakqul karimah yang baik. 

Penanya  : Bagaimana respon siswa terhadap proses pembelajaran Kimia 

yang integrasi-interkoneksi Islam sains? 
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Informan : Siswa dapat menerima dengan baik, tergantung bagaimana guru 

menyampaikannya kepada siswa. Siswa cenderung lebih tertarik 

jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau dengan nilai-

nilai keagmaan. Bisa menambah wawasan siswa dan 

menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi.  

Penanya  : Karakter apa sajakah yang diharapkan Bapak muncul dari siswa 

dengan adanya proses pembelajaran yang integrasi-interkoneksi 

Islam sains? 

Informan : Karakter yang diharapkan antara lain : 

4. Mempunyai sifat religius 

5. Berorientasi kedepan 

6. Bertanggung jawab 

7. Mempunyai motivasi terhadap diri sendiri 

8. Disiplin 

9. Inisiatif  

Penanya  : Faktor apa saja yang menunjang terlaksananya pembelajaran 

Kimia yang integrasi-interkoneksi Islam sains? 

Informan : Faktor yang dapat menunjungan adalah datang dari siswa sendiri, 

niat kuat dari siswa, lingkungan keluarga, dan kesiapan pendidik. 

Saya selalu menyampaikan kepada siswa bahwa, “Pahala adalah 

hadiah karena kebenaran.” 
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3. Informan : Laksita Adi Widayat, M.Pd 
Jabatan : Guru Kimia kelas XD, XE, dan XI IPA 4 
Waktu  : Rabu, 10 Mei 2017 
Jam   : 11.30 – 11.40 
Tempat : Ruang Guru 

 

Penanya  : Bagaimana pendapat Bapak tentang pembelajaran terintegrasi-

interkoneksi Islam dan Sains? 

Informan : Mestinya sesuai dengan KI pada setiap pelajaran, terutama kimia. 

Pada KI pelajaran kimia  disebutkan bahwa ada Ketuhanan, 

berarti kontekstualnya adalah agama. Keterpaduan Islam dan 

sains dalam proses pembelajaran  sangat perlu, walaupun 

pelajaran kimia adalah pelajaran yang abstrak. Tidak hanya 

pelajaran kimia saja tapi seperti mata pelajaran fisika, biologi pun 

juga dapat disisipan nilai-nilai keIslaman pada setiap guru 

mengajar di dalam kelas. Bisa menambah wawasan pada siswa. 

Penanya  : Bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran Kimia yang 

integrasi-interkoneksi Islam sains yang baik? 

Penanya  : Apa sajakah yang dipersiapkan sebelum menyampaikan proses 

pembelajaran Kimia yang terintegrasi-interkoneksi Islam sains? 

Informan : Sama dengan yang lain, secara umum seperti silabus, RPP, media 

pembelajaran, dan latihan soal. Namun kita sebagai pendidik di 

Instansi yang berbasi dengan  kemuhammadiyahan menganut 

prinsip gerakan dakwah satu ayat, “Sampaikan lah walau hanya 

satu ayat.” Pendidik berusaha selalu menyampaikan dalil atau 

ayat-ayat dalam setiap menyampaikan pembelajaran didalam 

kelas. 

Penanya  : Apakah semua materi Kimia ada keterkaitan dengan nilai ke 

Islaman? 
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Informan : Tidak semua materi kimia bisa dikaitkan dengan nilai keIslaman. 

Salah satu contoh materi kimia yang bisa di integrasikan dengan 

nilai ke Islaman adalah pada bab yang sekarang baru saya ajarkan 

yaitu materi minyak bumi. 

Penanya  : Bagaimana penilaian proses pembelajaran Kimia yang integrasi-

interkoneksi Islam sains? 

Informan : Autentik, sebenarnya mengacu pada kurikulum yang berlaku. 

Penilaian secara kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

Penanya  : Apa strategi Bapak/Ibu dalam mewujudkan proses pembelajaran 

Kimia yang integrasi-interkoneksi Islam sains yang baik? 

Informan : Secara kognitif memperlakukan siswa sama rata. Berusaha 

menginternalisasikan nilai-nilai keIslaman, karena kami sebagai 

pendidik tidak bisa memaksakan kepada siswa yang mempunyai 

niat yang berbeda-beda. Walaupun siswa di luar lingkungan 

sekolah adalah tanggung jawab orang tua, tetapi kami sebagai 

pendidik yang mengemban amanah harus berusaha 

menumbuhkan akhlakul karimah yang baik didalam lingkungan 

sekolah ataupun diluar lingkungan sekolah. 

Penanya  : Bagaimana respon siswa terhadap proses pembelajaran Kimia 

yang integrasi-interkoneksi Islam sains? 

Informan : Siswa lebih suka dengan proses pembelajaran yang dikaitkan 

dengan nilai-nilai keIslaman. Pembelajaran yang disampaikan 

dengan keterpaduan nilai-nilai keIslaman ini langsung mengarah 

dan membuat siswa merasa lebih tertarik. Tapi kemabli lagi, 

sesuai materinya, karena tidak semua materi dapat dikaitkan 

dengan nilai-nilai keIslaman. 
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Penanya  : Karakter apa sajakah yang diharapkan Bapak muncul dari siswa 

dengan adanya proses pembelajaran yang integrasi-interkoneksi 

Islam sains? 

Informan : Karakter yang kami harapkan anatara lain: 

1.  Rasa ingin tahu yang tinggi pada siswa 

2. Siswa dapat berfikir kritis 

3. Siswa dapat bekerjasama dengan baik 

4. Mempunyai akhlaqul karimah yang baik 

Penanya  : Faktor apa saja yang menunjang terlaksananya pembelajaran 

Kimia yang integrasi-interkoneksi Islam sains? 

Informan : faktor kesiapan pendidik, siswa, dan sarana dan prasarana. 

Penanya  : Kendala apa saja yang dihadapi Bapak/Ibu dalam proses 

pembelajaran Kimia yang integrasi-interkoneksi Islam sains? 

Informan : Kendala yang dihadapi adalah waktu yang terbatas sehingga 

terburu-buru serta kesiapan siswa itu sendiri. 
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CATATAN LAPANGAN 

1. Observasi Pembelajaran Kimia Tanggal 27 April 2017 di Kelas XF 

oleh Drs. H. Purwana, MA 

Mata pelajaran kimia kelas XF dimulai pada jam pelajaran ke-4 

dan ke-5. Guru memasuki kelas XF pada pukul 10.15. guru mengawali 

pembelajaran dengan mengucapkan salam. Guru mengkondisikan kelas 

terlebih dahulu dan memastikan siswa mempersiapkan diri termasuk 

mengeluarkan buku pelajaran  sebelum pembelajaran berlangsung. Guru 

mengabsen siswa kelas XF yang berjumlah 35 siswa, tetapi hanya 33 

siswa yang masuk kelas pada hari itu. Setelah memastikan kelas kondusif 

guru memulai pembelajaran dengan menyampaikan materi pembelajaran 

hari itu yaitu hidrokarbon. 

Sebelum masuk dalam materi hidrokarbon, guru mengulang 

pembelajaran sebelumnya sebagai apersepsi dengan menanyakan kepada 

siswa. Guru bertanya, “Apa simbolnya karbon dan  hidrogen?”.  Setelah 

itu masuk kedalam materi hidrokarbon. Guru menggunakan power point 

sebagai media pembelajaran. Siswa memperhatikan penjelasan guru, 

sesekali guru mengajak siswa untuk berperan aktif. Siswa pun aktif dalam 

proses pembelajaran dan menanyakan hal yang kurang paham. Kemudian 

guru memberikan 5 contoh soal mengetai tatanama yang dituliskan di 

white board, guru bersama-sama dengan siswa menjawab soal tersebut. 

Setelah guru memastikan siswa paham betul dengan materi yang 

disampaikan, guru membagi kelas menjadi 8 kelompok kecil untuk 
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berdiskusi mengerjakan latihan soal. Guru berkeliling memastikan siswa 

berdiskusi dengan benar. Sesekali siswa bertanya kepada guru terhadap 

soal yang kurang dipahami. Setelah waktu yang disediakan habis untuk 

diskusi, guru meminta perwakilan dari tiap-tiap kelompok maju ke depan  

mengerjakan soal di white board. Guru bersama-sama dengan siswa 

mengkoreksi soal yang telah dikerjakan di depan kelas. Guru menuntun 

siswa untuk bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. 

Sebelum mengakhiri pembelajaran guru sedikit memberikan motivasi 

terkait visi dan misi sekolah dengan menekankan kepada siswa untuk 

memiliki pribadi yang berimtaq. Guru mengakhiri pembelajaran pada 

pukul 11.45 dengan mengucapkan salam. 

 

2. Observasi Pembelajaran Kimia Tanggal 4 Mei 2017 di Kelas XF oleh 

Drs. H. Purwana, MA 

Mata pelajaran kimia kelas XF dimulai pada jam pelajaran ke-4 

dan ke-5. Guru memasuki kelas XF pada pukul 10.15. guru mengawali 

pembelajaran dengan mengucapkan salam. Guru mengkondisikan kelas 

terlebih dahulu dan memastikan siswa mempersiapkan diri termasuk 

mengeluarkan buku pelajaran  sebelum pembelajaran berlangsung. Guru 

mengabsen siswa kelas XF yang berjumlah 35 siswa, tetapi hanya 27 

siswa yang masuk kelas pada hari itu. Setelah memastikan kelas kondusif 

guru memulai pembelajaran dengan menyampaikan materi pembelajaran 

hari itu yaitu minyak bumi. 
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Sebelum masuk kedalam materi pelajaran, guru terlebih dahulu 

meminta siswa untuk membaca sumber belajar (buku LKS), siswa diminta 

memahami terlebih dahulu tentang materi minyak bumi. Setelah itu guru 

bertanya kepada siswa mengenai pentingnya minyak bumi bagi kehidupan 

manusia. Dan gurusedikit mengulang materi pembelajaran sebelumnya 

sebagai apersepsi. Guru menggunakan media pembelajaran power point. 

Setelah itu guru menjelaskan proses terbentuknya minyak bumi. Guru juga 

menjelaskan dengan keterkaitan keIslaman, walaupun fakta tentang 

pembentukan minyak dari bahan organic ini baru diketahui satu-dua abad 

ini, namun ternyata hal ini telah disebutkan di dalam Al-Qur’an 14 abad 

yang lalu di surat Al’A’la (87) ayat 1-5. 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Guru 

menuliskan satu soal di white board yaitu 2,2,4 trimetil pentana dan 

meminta salah satu siswa maju kedepan untuk mengerjakan soal tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Guru mengingantkan siswa tentang studi lapang yang sebelumnya 

dilakukan oleh para siswa ke SPBU. Guru meminta salah satu siswa 

mempresentasikan apa yang diperoleh saat studi lapan, termasuk cara 

membedakan bensin, pertamina, pertamax, pertalite, dan solar dilihat dari 

angka oktannya. Guru memberikan contoh lagi mengenai kehidupan 

sehari-hari, bahwa di malioboro ada seorang anak kecil yang meninggal 

dunia didalam mobil karena AC mobil bocor dan diluar pengawasan dari 

orangtuanya. Hal tersebut karena karbon monoksida terhirup secara 

berlebih. Kemudian guru memberi latihan soal. Guru berkeliling 

memastikan siswa mengerjakan. Kemudian guru bersama dengan siswa 

membahas soal tersebut. Guru menuntun siswa untuk bersama-sama 

menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Guru mengakhiri 

pembelajaran pada pukul 11.45 dengan mengucapkan salam. 

 

3. Observasi Pembelajaran Kimia Tanggal 5 Mei 2017 di Kelas XI IPA 1 

oleh  Drs. Suhirmanto 

Mata pelajaran kimia kelas XI IPA 1 dimulai pada jam pelajaran 

ke-1 dan ke-2. Guru memasuki kelas XI IPA 1 pada pukul 6.45. Bapak 

suhirmanto merupakan wali kelas XI IPA 1, sebelum jam pelajaran 

dimulai wali kelas berada di dalam kelas untuk membimbing siswa 

membaca Al-Qur’an terlebih dahulu. Setelah jam membaca Al-Qur’an 

selesai siswa diminta untuk membuat esay dan dikumpulkan ke guru. Jam 

pelajaran pertama dimulai pada pukul 07.20. Guru mengawali 
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pembelajaran dengan mengucapkan salam. Guru mengkondisikan kelas 

terlebih dahulu dan memastikan siswa mempersiapkan diri termasuk 

mengeluarkan buku pelajaran  sebelum pembelajaran berlangsung. Guru 

mengabsen siswa kelas XI IPA 1 yang berjumlah 36 siswa.  

Sebelum mulai menyampaikan materi pembelajaran, guru terlebih dahulu 

menuliskan SK dan KD di white board. Guru menggunakan media 

pembelajaran power point. Guru mengawali materi pembelajaran dengan 

bertanya kepada siswa mengenai air, cat, keju, dan embun. Guru juga 

menyampaikan bahwa manusia di muka bumi diciptakan dan semua yang 

ada di bumi adalah perbuatan manusia. Bahwa hal-hal tersebut adalah 

contoh dari materi koloid. Guru mulai masuk kedalam materi 

pembelajaran hari itu yaitu koloid. Pertama guru memberikan contoh 

dalam kehidupan sehari-hari tentang penerapannnya yaitu terjadinya 

banjir, longsor, aadanya cat dan sabun. Kemudian guru meminta siswa 

untuk mrmbaca peta konsep yang ada di LKS. Siswa kurang 

memperhatikan dan bersikap tidak tenang selama proses pembelajaran 

berlangsung. Guru tetap menyampaikan materi secara sistematis. 

Kemudian guru memberikan contoh soal  dan bersama-sama dengan siswa 

mengerjakan soal tersebut. Guru memberikan soal tambahan yang harus 

dikerjakan siswa dirumah. Guru bersama-sama dengan siswa 

menyimpulkan materi pembelajaran mengenai koloid. Guru mengakhiri 

pembelajaran pada pukul 08.50 dengan mengucapkan salam. 
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4. Observasi Pembelajaran Kimia Tanggal 5 Mei 2017 di Kelas XI IPA 1 

Laksita Adi Widayat, M.Pd 

Mata pelajaran kimia kelas XD dimulai pada jam pelajaran ke-4 

dan ke-5. Guru memasuki kelas XF pada pukul 10.30. guru mengawali 

pembelajaran dengan mengucapkan salam. Guru mengkondisikan kelas 

terlebih dahulu dan memastikan siswa mempersiapkan diri  dan meminta 

siswa mengumpulkan handphone kedepan kelas termasuk mengeluarkan 

buku pelajaran  sebelum pembelajaran berlangsung. Guru mengabsen 

siswa kelas XD yang berjumlah 36 siswa. 

Guru tidak langsung masuk kedalam materi pembelajaran hari itu 

tetapi guru membahas soal ujian kenaikan kelas yang sebentar lagi akan 

berlangsung. Akan tetapi soal-soal yang dibahas adalah soal tentang materi 

sebelumnya dan materi hari itu yaitu mengenai minyak bumi. Siwa 

diminta untuk menjawab dan membahas soal UKK secara bersama-sama. 

Guru meminta siswa untuk menghafalkan fraksi minyak bumi. Guru 

menuliskan dan menggambarkan di white board. 
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Siswa berperan aktif  bekerjasama dengan guru. Guru tidak 

menjelaskan materi secara sistematis. Guru juga mengintegrasikan dengan 

mata pelajaran lain yaitu biologi. Guru menyampaikan bahwa dalam mata 

pelajaran biologi  dijelaskan bahwa yang mengikat oksigen dalam sel 

darah merah disebut hemoglobin. Dan guru juga memberikan contoh 

dalam kehidupan sehari-hari mengenai efek timbel, pada setiisp bengkel-

bengkel mobil atau motor pasti disediakan cerobong asap, hal ini 

dikarenakan jika terhirup tidak akan menyebabkan sesak napas. Guru 

mengakhiri pembelajaran pada pukul 11.45 dengan mengucapkan salam. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

SEKOLAH   : SMA MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA  

MATA PELAJARAN  : KIMIA 

KELAS/PROGRAM  : X/UMUM 

SEMESTER   : 2 (DUA) 

 

Standar Kompetensi : 4. Memahami sifat-sifat senyawa organik atas dasar gugus  
fungsinya dan senyawa makromolekul 

Kompetensi Dasar : 4.2. Menggolongkan senyawa hidrokarbon berdasarkan 
strukturnya dan hubungannya dengan sifat senyawa 

Alokasi Waktu : 8 Jam Pelajaran (4 x pertemuan) 
Indikator  : 4.2.1 Mengelompokkan senyawa hidrokarbon berdasarkan 

kejenuhan ikatan dan tata namanya 
4.2.2 Menjelaskan konsep isomer dan penerapannya pada sifat 

senyawa hidrokarbon 
4.2.3 Menuliskan reaksi sederhana pada senyawa alkana, alkena 

dan alkuna (reaksi Oksidasi, reaksi substitusi, reaksi 
adisi, reaksi eliminasi) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah melakukan diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat : 

- Mengelompokkan senyawa hidrokarbon berdasarkan kejenuhan ikatan dan 
memberi nama senyawa tersebut 

- Menjelaskan konsep isomer dan penerapannya pada sifat senyawa hidrokarbon  
- Menuliskan reaksi-reaksi sederhana pada senyawa alkana, alkena dan alkuna 
 

B. Materi Pembelajaran 
 Hidrokarbon digolongkan berdasarkan bentuk rantainya :  

Jenuh (ikatan tunggal) - - - - - - Alkana (CnH2n+1) 

Alifatik (rantai terbuka)   rangkap 2 (alkena) 

  Tak jenuh (ikatan rangkap)  

Hidrokarbon       rangkap 3 (alkuna) 

  Siklik (melingkar)   

 Alistrik 

  Aromatik (ikatan tunggal dan rangkap selang-seling)  
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 Hidrokarbon jenuh  :  - C – C – C  
Hidrokarbon tak jenuh : - C = C – C – C  

      - C = C – C –  

Hidrokarbon bercabang : - C – C – C – C – C  

            – C    

 Tata nama hidrokarbon : 
Sistimatik (IUPAC) dan tata nama biasa (trival/nama perdagangan) 

Contoh : CH3 – CH – CH3 

    CH3 

Nama IUPAC : 2 metil propane 

Nama trivial : iso butana 

 Isomer adalah suatu senyawa yang rumus molekulnya sama tetapi rumus 
strukturnya berberda 
Contoh : Isomer dari C4H10 adalah : 

1. CH3 = CH2 – CH2
 – CH3 

2. CH3 – CH – CH3  

           CH3 

 

 Reaksi-reaksi dalam senyawa hidrokarbon 
a) Reaksi Oksidasi (Pembakaran) : 

CH4(g) + O2(g)  CO2(g) + H2O(g) 

b) Reaksi Substistusi (pergantian) : 
Salah satu atom H dari alkana dapat diganti dengan gugus lain khususnya 

halogen (Cl2, Br2) 

CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl 

c) Reaksi Adisi (penambahan : penjenuhan) : 
Adalah reaksi yang terjadi pada hidrokarbon tak jenuh dengan cara 

menjenuhkan ikatannya (pemutusan ikatan rangkap) 

Contoh : 

CH2 = CH2 + H2  CH3 – CH3 
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d) Reaksi polimerisasi adalah penggabungan molekul-molekul sederhana 
menjadi molekul raksasa 
Contoh : polietena merupakan polimerisasi etena 

nCH2 = CH2  -CH2 -CH2 -CH2 -CH2  (-CH2 -CH2 -)n 

 

C. Metode Pembelajaran  
Diskusi Informasi, Presentasi dan Penugasan  

 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Kegiatan Pembelajaran 
Waktu 
(menit) 

1 Kegiatan Awal:  
5 menit Pendahuluan 

1. Membuka Pelajaran 

 Salam pembuka. 

 Memeriksa kehadiran peserta didik. 

 Memeriksa kesiapan peserta didik. 
2. Apersepsi 

 Bagaimana perkembangan Hidrokarbon? 
3. Masalah 

 Seperti apakah Hidrokarbon itu? 
4. Topik materi 

 Kelompok Hidrokarbon 

Kegiatan Inti:  
75 

menit 
1. Eksplorasi 

 Menggunakan perlengkapan presentasi ( Komputer dan LCD),  
presentasi tentang: “Kelompok Hidrokarbon”. 

 Peserta didik  memperhatikan paparan presentasi. 
2. Elaborasi 

 Dengan menggunakan molymod (model molekul) guru  
menjelaskan beberapa kelompok hidrokarbon berdasarkan 
ikatanya 

 Peserta didik diberi tugas diskusi tentang pengelompokan 
senyawa hidrokarbon, kemudian dengan menggunakan model 
molekul peserta didik menunjukkan hasil diskusinya 

 Peserta didik diberi tugas mengerjakan uji kepahaman anda 
halaman 107 Buku Kimia kelas X karangan Michael Poerba, 
Penerbit Erlangga 

 Hasil diskusi ditulis di transparansi dan dikumpulkan 

 Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan 
kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya 

3. Konfirmasi 
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Pertemuan Kegiatan Pembelajaran 
Waktu 
(menit) 

 Guru memberi ulasan tentang materi yang kurang dipahami 
peserta didik 

Penutup  
10 

menit 
4. Kegiatan Akhir: Refleksi 

 Menugaskan siswa untuk merenung dan  kembali pelajaran apa 
yang telah diperoleh sebagai struktur pengetahuan yang baru. 

 Guru membimbing peserta didik  untuk menyimpulkan hasil 
diskusi. 

 Guru memberikan tugas rumah berupa latihan soal. 
 

2 Kegiatan Awal:  
5 menit Pendahuluan 

1. Membuka Pelajaran 

 Salam pembuka. 

 Memeriksa kehadiran peserta didik. 

 Memeriksa kesiapan peserta didik. 

 Membahas tugas berupa latihan soal. 
2. Apersepsi 

 Bagaimana cara memanfaatkan senyawa Hidrokarbon? 
3. Masalah 

 Bagaimana kegunaan Senyawa Hidrokarbon? 
4. Topik materi 

 Kegunaan Senyawa Hidrokarbon 

Kegiatan inti:  
75 

menit 
1. Eksplorasi  

 Guru memberikan penjelasan mengenai susunan atom. 

 Peserta didik memperhatikan paparan presentasi. 
2. Elaborasi 

 Diskusi tentang tata nama senyawa hidrokarbon baik alkana, 
alkena maupun alkuna 

 Guru menuliskan rumus struktur beberapa senyawa hidrokarbon 
jenuh maupun tidak jenuh, peserta didik diminta memberi nama 
menurut IUPAC 

 Guru menuliskan beberapa nama senyawa hidrokarbon jenuh 
dan tak jenuh, peserta didik diminta menuliskan rumus 
strukturnya 

 Tanya jawab tentang kegunaan senyawa hidrokarbon 
3. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, peserta didik dengan bimbingan guru: 

 Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui 

 Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui 

 Guru memberi ulasan tentang materi yang kurang dipahami 
peserta didik 

Penutup  
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Pertemuan Kegiatan Pembelajaran 
Waktu 
(menit) 

4. Kegiatan Akhir: Refleksi 

 Menugaskan siswa untuk merenung dan  kembali pelajaran apa 
yang telah diperoleh sebagai struktur pengetahuan yang baru. 

 Guru membimbing peserta didik  untuk menyimpulkan hasil 
diskusi. 

 Guru memberikan tugas rumah berupa latihan soal. 
 

10 
menit 

3 Kegiatan Awal:  
5 menit Pendahuluan 

1. Membuka Pelajaran 

 Salam pembuka 

 Memeriksa kehadiran peserta didik. 

 Memeriksa kesiapan peserta didik. 

 Membahas tugas berupa latian soal. 
2. Apersepsi 

 Bagaimana cara mengelompokkan unsur-unsur yang terdapat di 
alam? 

3. Masalah 

 Bagaimana susunan atom itu? 
4. Topik materi 

 Isomer Hidrokarbon 

Kegiatan Inti:  
75 

menit 
4. Eksplorasi 

 Peserta didik dibagi dalam kelompok 

 Menggunakan perlengkapan presentasi ( Komputer dan LCD),  
presentasi tentang: “Isomer Hidrokarbon”. 

 Peserta didik  memperhatikan paparan presentasi. 
5. Elaborasi 

 Diskusi informasi tentang isomer senyawa hidrokarbon baik 
alkana, alkena maupun alkuna 

 Guru menuliskan beberapa rumus molekul hidrokarbon jenuh 
dan tidak jenuh, peserta didik diberi tugas menuliskan semua 
isomer senyawa hidrokarbon tersebut 

 Dengan molimod peserta didik disuruh menunjukkan bentuk 
struktur isomer geometris 

6. Konfirmasi 

 Salah satu kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Setiap 
kelompok  menyampaikan satu topik. 

 Guru memberi latihan menentukan golongan dan periode dalam 
sistem periodik melalui konfigurasi electron 

Penutup  
10 

menit 
4. Kegiatan Akhir: Refleksi 

 Menugaskan siswa untuk merenung dan  kembali pelajaran apa 
yang telah diperoleh sebagai struktur pengetahuan yang baru. 
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Pertemuan Kegiatan Pembelajaran 
Waktu 
(menit) 

 Guru membimbing peserta didik  untuk menyimpulkan hasil 
diskusi. 

 Guru memberikan tugas rumah berupa latihan soal. 
 

4 Kegiatan Awal:  
5 menit Pendahuluan 

1. Membuka Pelajaran 

 Salam pembuka 

 Memeriksa kehadiran peserta didik. 

 Memeriksa kesiapan peserta didik. 

 Membahas tugas berupa latian soal. 
2. Apersepsi 

 Bagaimana cara mengelompokkan unsur-unsur yang terdapat di 
alam ke dalam reaksi Hidrokarbon? 

3. Masalah 

 Macam reaksi Hidrokarbon 
4. Topik materi 

 Reaksi Hidrokarbon 

Kegiatan Inti:  
75 

menit 
1. Eksplorasi 

 Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok diskusi, masing-
masing kelompok mendapatkan materi berbeda-beda tentang 
sifat-sifat keperiodikan unsur 

 Menggunakan perlengkapan presentasi ( Komputer dan LCD),  
presentasi tentang: “Reaksi Hidrokarbon” 

 Peserta didik  memperhatikan paparan presentasi. 
2. Elaborasi 

 Guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok diskusi, setiap 
kelompok mendapat materi berbeda-beda tentang reaksi-reaksi 
dalam senyawa hidrokarbon 

 Perkawilan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil 
diskusinya, kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya 

 Guru mengulas materi yang kurang dipahami oleh peserta didik 
dan bersama-sama peserta didik menyimpulkan hasil diskusi 

 Guru memberi tugas rumah kepada peserta didik untuk 
mengerjakan latihan 7.4, hal 141 buku kimia kelas X, IB karangan 
Michael Poerba, penerbit Erlangga 

 Salah satu kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Setiap 
kelompok  menyampaikan satu topik.                    

3. Konfirmasi 

 Hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas. 

 Kelompok lain diberi kesempatan bertanya. 

 Guru memberi ulasan tentang materi yang kurang dipahami 
peserta didik. 
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Pertemuan Kegiatan Pembelajaran 
Waktu 
(menit) 

Penutup  
10 

menit 
4. Kegiatan Akhir: Refleksi 

 Guru membimbing peserta didik  untuk menyimpulkan hasil 
diskusi. 

 Menugaskan siswa untuk merenung dan  kembali pelajaran apa 
yang telah diperoleh sebagai struktur pengetahuan yang baru. 

 Guru memberi tugas rumah. 

 

E. Sumber / Alat Belajar 
Sumber  : Buku Kimia Kelas X Jilid IB, Michael Purba, Penerbit Erlangga 

Alat  : Model Molekul, OHP, Transparasi dan spidol 

 

F. Penilaian 

1. Psikomotor : Presentasi (Format terlampir) 
2. Afektif  : Kerjasama peserta didik dalam kelompok 

No. Nama Peserta didk 
Indikator/Skor 

Jumlah Skor Keterangan 

1 2 3 4 

        

        

        

        

 Keterangan: 

  1  =  bekerja sama  jumlah skor maksimal = 16 

  2 =  jujur    Nilai peserta didk=
Jumlah skor

x100
16

  

  3 =  komunikasi 

  4 =  teliti  Nilai Afektif   86 – 100  = A 

       71 – 85   = B 
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       50 – 70  = C  

                     > 50  = D 

3. Kognitif  : Uji Kompetensi (Terlampir) 

 

Mengetahui 
Kepala Sekolah  

 
 
 
 

Drs. H. Herynugroho, M.Pd.,M.Pd 
NIP. 19651221 199003 1 005 

Yogyakarta,     Januari 2017 
Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

Drs. PURWANA, MA 
NBM. 556.904 
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Soal Uji Kompetensi 

1. Apa yang dimaksud dengan : 
a. hidrokarbon alifatik 
b. hidrokarbon aromatik 
c. hidrokarbon Siklik 
berikan masing-masing satu contoh 

 

2. Bagaimana rumus molekul alkana dengan jumlah atom karbon 9 dan 10? 
 

3. Tuliskan nama IUPAC senyawa berikut : 
a. (CH3)2 CH – CH (C2H5) – C (CH3)3 
b. (CH3)2 CH – CH2 – CH = CH – CH3 
c. (CH3)2 CH – C = C –CH (C3H7) – CH3 

 

4. Tulis rumus struktur dan rumus molekul dari senyawa-senyawa berikut : 
a. 4 –etil – 3 etil pentana 
b. 2-metil – 3-pentena 
c. 2, 2, 3, 5, - trimetil heksana 
d. 2, 3, -dimetil – 4 - nonuna   

 

5. Tulis semua isomer dari C5H12 lengkap dengan nama IUPACnya 
 

6. Tulis reaksi dari : 
a. C2H6 + Cl2  …… 
b. C3H8 + O2 …… 
c. CH2 = CH – CH3 + HCl …… 

 

Soal Uji Kompetensi 

1. a. Hidrokarbon alifatik, adalah Hidrokarbon rantai terbuka, contoh CH3-CH2-CH3 
b. Hidrokarbon Siklik adalah Hidrokarbon rantai tertutup 

2.  Bagaimana rumus molekul alkana dengan jumlah atom karbon 9 dan 10? 

     Atom C dengan jumlah 9 CH3-CH2- CH2-CH2 CH2-CH2 CH2-CH2 CH3 

     Atom C dengan jumlah 10, CH3-CH2- CH2-CH2 CH2-CH2 CH2-CH2-CH2-CH3 

3. Tuliskan nama IUPAC senyawa berikut : 
a. 3 etil 2,4 dimetil Pentana 
b. 5 metil 2 Heksena 
c. 2,5 dietil 3 Oktuna 
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4. Tulis rumus struktur dan rumus molekul dari senyawa-senyawa berikut : 
a. 3 –etil – 2 metil pentane (CH3)2 CH – CH (C2H5) – CH2- CH3 
b. 2-metil – 3-pentena (CH3)2 CH – CH= CH2- CH3 
c. 2, 2, 3, 5, - trimetil heksana (CH3)3 C – CH (CH3) – CH2-CH (CH3)- CH3 
d. 2, 3, -dimetil – 4 - nonuna (CH3)2 CH – CH (CH3) – C=-C- CH2-CH2-CH2-CH3 

  

 

5. Isomer dari  C5H12   ada tiga senyawa yaitu: 
CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3       n.  pentana 

              

          2-metil propana 

 

 

 

             CH3 

    

CH3  – C  –  CH3                                2,2-dimetil propana 

 

             CH3 

 

 

6. Reaksi dari : 
a. C2H6 + Cl2   C2H6Cl + HCl 
b. C3H8 + O2  CO2 + H2O 
c. CH2 = CH – CH3 + HCl  CH3-CHCl-CH3 

 

 

 

 

CH3  –  CH  –  CH2  –  CH3 

               

            CH3 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

SEKOLAH   : SMA MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA  

MATA PELAJARAN  : KIMIA 

KELAS/PROGRAM  : X/UMUM 

SEMESTER   : 2 (DUA) 

 

Standar Kompetensi : 4. Memahami sifat-sifat senyawa organik atas dasar gugus  
fungsinya dan senyawa makromolekul 

Kompetensi Dasar : 4.3. Menjelaskan proses pembentukan dan teknik pemisahan 
fraksi-fraksi minyak bumi serta kegunannya 

Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran (1 x pertemuan) 
Indikator  : 4.3.1. Menjelaskan proses pembentukan minyak bumi dan 

gas alam 
4.3.2. menafsirkan bagan penyulingan bertingkat untuk 

menjelaskan dasar dan teknik pemisahan fraksi-fraksi 
minyak bumi 

 

A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah melakukan diskusi dan mengamati bagan penyulingan minyak bumi peserta 

didik dapat : 

a. menjelaskan proses terbentuknya minyak bumi 
b. menjelaskan dasar dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi 
 

B. Materi Pembelajaran 
 Minyak bumi dan gas alam berasal dari jasad renik lautan, tumbuhan dan hewan 

yang mati 150 juta tahun yang lampau. Minyak dan gas yang terbentuk meresap 
dalam batuan yang berpori bagaikan air dalam batu  karang, sehingga disebut 
juga bahan bakar fosil. 

 Komposisi minyak bumi terdiri dari hidrokarbon alkana dan siklo alkana 
 Pengolahan minyak bumi dengan destilasi bertingkat, dimana minyak mentah 

dipisahkan ke dalam kelompok-kelompok (fraksi) dengan titik didih yang 
berbeda-beda 

 Fraksi-fraksi minyak bumi :  
 

Fraksi  Ukuran Molekul Titik Didih Kegunaan  

Gas  C1 – C5 -160-30 Bahan bakar LPG 

Petroleum eter C5 – C7 30-90 Pelarut, binatu kimia 

Bensin (gasoline) C5 – C12 30-200 Bahan bakar motor 
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Kerosin, solar C12 – C18 180-400 Bahan bakar industri 

Minyak pelumas C16 keatas 350 keatas Pelumas 

Paraffin  C20 keatas Zat padat dengan 
titik cair rendah 

Membuat lilin dll 

Aspal  C25 keatas Residu  Konstruksi jalan raya 

 

C. Metode Pembelajaran  
 

1. Model Pembelajaran : Model pembelajaran kontekstual. 

2. Metode Pembelajaran : Diskusi dan Presentasi, Permainan dan Diskusi 
Informasi 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

Pertemuan Kegiatan Pembelajaran 
Waktu 
(menit) 

1 Kegiatan Awal:  
5 menit Pendahuluan 

1. Membuka Pelajaran 

 Salam pembuka. 

 Memeriksa kehadiran peserta didik. 

 Memeriksa kesiapan peserta didik. 
2. Apersepsi 

 Bagaimana perkembangan bahan bakar? 
3. Masalah 

 Seperti senyawa Minyak Bumi itu? 
4. Topik materi 

 Minyak Bumi 

Kegiatan Inti:  
75 menit 1. Eksplorasi 

 Menggunakan perlengkapan presentasi ( Komputer dan LCD),  
presentasi tentang: ”teori atom Dalton, Thomson, Rutherford 
dan Niels Bohr”. 

 Peserta didik  memperhatikan paparan presentasi. 
2. Elaborasi 

 Diskusi informasi tentang pembentukan minyak bumi 

 Guru memberi pertanyaan bagaimana terbentuknya minyak 
bumi dan mengapa minyak bumi dikatakan sebagai bahan bakar 
yang tidak dapat diperbaharui? 

 Peserta didik diminta mempelajari bagan penyulingan minyak 
bumi, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk 
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Pertemuan Kegiatan Pembelajaran 
Waktu 
(menit) 

menjelaskan bagan tersebut 

 Hasil diskusi ditulis di transparansi dan dikumpulkan 

 Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan 
kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya 

3. Konfirmasi 

 Guru memberi ulasan tentang materi yang kurang dipahami 
peserta didik 

Penutup  
10 menit  4. Kegiatan Akhir: Refleksi 

 Menugaskan siswa untuk merenung dan  kembali pelajaran apa 
yang telah diperoleh sebagai struktur pengetahuan yang baru. 

 Guru membimbing peserta didik  untuk menyimpulkan hasil 
diskusi. 

 Guru memberikan tugas rumah berupa latihan soal. 
 

 

E. Sumber dan Alat Belajar 
Sumber  : 1. Modul Kimia kelas XB, karangan Rinawati, S.Pd. 

  2. Buku Kimia Kelas X Jilid IB, Michael Purba, Penerbit Erlangga 

Alat  : Gambar Bagan Penyulingan Minyak Bumi 

 

F. Penilaian 

1. Psikomotor : Presentasi (Format terlampir) 
2. Afektif  : Kerjasama peserta didik dalam kelompok 

No. Nama Peserta didk 
Indikator/Skor 

Jumlah Skor Keterangan 

1 2 3 4 

        

        

        

        

 Keterangan: 
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  1  =  bekerja sama  jumlah skor maksimal = 16 

  2 =  jujur    Nilai peserta didk=
Jumlah skor

x100
16

  

  3 =  komunikasi 

  4 =  teliti  Nilai Afektif   86 – 100  = A 

       71 – 85   = B 

       50 – 70  = C  

                     > 50  = D 

 
 

 

 
 
 
 

3. Kognitif  : Uji Kompetensi (Terlampir) 

 

Mengetahui 
Kepala Sekolah  

 
 
 
 

Drs. H. Herynugroho, M.Pd.,M.Pd 
NIP. 19651221 199003 1 005 

Yogyakarta,     Januari 2017 
Guru Mata Pelajaran 

 
 
 
 

Drs. PURWANA, MA 
NBM. 556.904 

 

Kerjakan dengan singkat dan jelas 

1. Jelaskan satu teori pembentukan minyak  bumi ? 
2. Mengapa gas alam, batu bara dan minyak bumi disebut bahan bakar fosil? 

Apakah bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang dapat diperbaharui? 

Jelaskan  

3. Sebutkan komponen utama penyusunan minyak bumi dan gas alam 
4. a.  Apa yang dimaksud dengan pemurnian minyak bumi? 

b. Bagaimana hal itu dilakukan? 
c. Sebutkan hasil (fraksi) serta penggunaan utama dari penyulingan minyak bumi 

5. Susunlah fraksi-fraksi berikut berdasarkan titik didihnya dimulai dari yang paling 
rendah :  
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Bensin, LPG, kerosin, minyak solar, aspal, paraffin dan pelumas.  

 

 

Kunci Jawaban 

1. Pembentukan minyak  bumi berasal dari fosil jasad renik yang terkubur ribuan 
tahun. 

2. Karena berasal dari fosil yang terkubur ribuan tahun lalu, dan termasuk bahan bakar 
yang tidak dapat diperbarui. 

3. Komponen utama penyusunan minyak bumi dan gas alam adalah senyawa Alkana, 
Senyawa Hidrokarbon Aromatik dan Unsur Belerang, Nitrogen dan Oksigen. 

4. a.   Pemurnian minyak bumi adalah pembersihan minyak bumi dari zat pengotor  
b. Dilakukan dengan cara di Destilasi 
c. Bensin, LPG, kerosin, minyak solar, aspal, paraffin dan pelumas. 

5.Susunlah fraksi-fraksi berikut berdasarkan titik didihnya dimulai dari yang paling 

rendah :  

LPG,Bensin, kerosin, minyak solar, paraffin dan pelumas, aspal. 
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DOKUMENTASI 

 

1. PROSES PEMBELAJARAN 
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2. Lingkungan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
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