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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. SMA Bertaraf Internasional 

1. Pengertian SMA Bertaraf Internasional 

Sekolah menengah atas bertaraf internasional dapat didefinisikan sebagai 

SMA nasional yang menyiapkan peserta didiknya berdasarkan Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) Indonesia dan standar pendidikan lainnya (baik standar 

pendidikan yang berasal dari dalam, maupun luar negeri) yang mempunyai 

reputasi secara internasional (Depdiknas, 2007). Kualitas pendidikan nasional 

mengacu kepada delapan standar nasional pendidikan (SNP) yang dirumuskan 

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). Pencapaian kualitas pendidikan 

nasional selaras dengan kategori sekolah formal yang ada, yaitu: Sekolah Standar 

(SKSt), Sekolah Kategori Mandiri (SKM), dan Sekolah Bertaraf Internasional 

(SBI). Sekolah kategori mandiri adalah sekolah yang hampir atau telah memenuhi 

delapan komponen SNP sehingga untuk pengembangan program rintisan SMA 

bertaraf internasional, pencapaian standar nasional pendidikan merupakan syarat 

utama yang harus dipenuhi. 

SMA bertaraf internasional perlu menjalin kerjasama (networking) 

dengan sekolah lain, baik di dalam, maupun di luar negeri yang telah memiliki 

reputasi internasional sebagai bentuk kegiatan rujukan (bencmarking). Bentuk 

kerjasama lain dapat dilakukan dengan lembaga pendidikan tinggi sebagai 

penerima lulusan. SMA bertaraf internasional juga harus mengembangkan 
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program sertifikasi, meningkatkan daya saing dalam lomba tingkat internasional, 

dan mempersiapkan calon tenaga kerja yang dapat bekerja pada lembaga bertaraf 

internasional. SMA bertaraf internasional dapat dirumuskan sebagai berikut: 

              

              
 

Gambar 2.1. Rumusan SMA Bertaraf Internasional 
 

 
SNP (Standar Nasional Pendidikan) adalah standar minimal yang harus dipenuhi 

oleh satuan pendidikan meliputi standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik, 

dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dana, pengelolaan, dan penilaian. 

Sedangkan X dapat berupa penguatan, pengayaan, pengembangan, perluasan, dan 

pendalaman pada peningkatan mutu pendidikan yang mengacu pada standar mutu 

pendidikan bertaraf internasional pada negara-negara OECD (Organization for 

Economic Cooperation and Development) dan Negara-negara maju lainnya yang 

memiliki keunggulan tertentu dalam bertaraf internasional bidang pendidikan. 

Menurut Depdiknas (2007) ada beberapa jenis SMA yang ada di 

Indonesia yang secara ringkas ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

 

 

Gambar 2.2. Jenis-jenis Sekolah Menengah Atas 

SMA mandiri merupakan sekolah yang telah memenuhi standar nasional 

pendidikan, mampu menerapkan dan mengelola pembelajaran dengan sistem 

SKS, dan tidak dicampuri dengan kurikulum asing. Rintisan SMA bertaraf 

Internasional adalah SMA nasional yang telah memenuhi seluruh standar nasional 

SMA 
Mandiri 

SMA 
Franchise 

Rintisan 
SMA BI 

SMA 
BI 

SMA 
Asing 

SMA Bertaraf Internasional = SNP + X 



 

 

10 

 

pendidikan, masih menerapkan sistem paket dan dalam proses menuju SMA 

bertaraf internasional dengan menggunakan SKS. SMA bertaraf internasional 

adalah SMA nasional yang telah memenuhi standar nasional pendidikan, 

menerapkan sistem kredit semester serta mengembangkan keunggulan yang 

mengacu pada peningkatan daya saing yang setara dengan mutu sekolah-sekolah 

unggul tingkat internasional. SMA asing merupakan sekolah yang 

diselenggarakan oleh lembaga/Negara asing, memberlakukan kurikulum asing, 

dan diperuntukkan bagi warga Negara asing yang berada di Indonesia. Sedangkan 

SMA Franchise merupakan sekolah yang diselenggarakan warga Negara 

Indonesia, memberlakukan kurikulum asing dan wajib mengajarkan pendidikan 

agama dan pendidikan kewarganegaraan kepada peserta didik warga Negara 

Indonesia. 

 

2. Visi dan Misi SMA Bertaraf Internasional 

Rintisan SMA bertaraf internasional adalah tahap awal untuk menuju 

SMA bertaraf internasional. Mengacu pada visi pendidikan nasional dan visi 

Depdiknas, visi SMA bertaraf internasional perlu dirancang agar mencirikan 

wawasan kebangsaan, memberdayakan seluruh potensi kecerdasan dan 

meningkatkan daya saing global. Contoh visi yang mencakup komponen tersebut 

misalnya, “Mewujudkan insan Indonesia yang berkepribadian Pancasila, cerdas 

dalam hal intelegensi (IQ), emosi (EQ), dan rohani (SQ) agar mampu bersaing 

global”. 
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Visi SMA bertaraf internasional, yaitu mencirikan wawasan kebangsaan, 

memberdayakan seluruh potensi kecerdasan dan meningkatkan daya saing global 

perlu dijabarkan ke dalam misi SMA bertaraf internasional. Contoh misi yang 

menjabarkan visi tersebut di atas misalnya berbunyi “Berdasarkan visi tersebut di 

atas maka (nama sekolah) memiliki komitmen untuk (1) menjaga keutuhan NKRI, 

(2) membekali dan membina siswa dalam hal budi pekerti luhur dan terpuji sesuai 

dengan nilai-nilai luhur bangsa Indosesia, (3) memberdayakan potensi kecerdasan 

siswa baik dalam Ilmu pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS), (4) 

meningkatkan kemampuan daya saing secara internasional. 

Misi yang telah dijabarkan tersebut akan dijadikan dasar rujukan dalam 

menyusun dan mengembangkan rencana program kegiatan yang memilki 

indikator SMART, yaitu spesifik (Specific), dapat diukur (Measurable), dapat 

dicapai (Achievable), realistic (realistic), dan memiliki kurun waktu jangkauan 

yang jelas (Time Bound). Misi ini yang disusun secara cermat, tepat, futuristik, 

dan berbasis demand-driven. 

 

3. Pengembangan Rintisan SMA Bertaraf Internasional 

Pengembangan rintisan SMA bertaraf Internasional berdasarkan 

Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri dari dua fase, yaitu fase rintisan 

dan fase kemandirian. 

Pada fase rintisan ini terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pendampingan 

dan tahap konsolidasi. Tahap pendampingan berlangsung selama 3 tahun 
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mencakup pengembangan kemampuan SDM, moderinisasi manajemen dan 

kelembagaan. Tahap konsolidasi berlangsung selama 2 tahun, pada tahap 

inisekolah diharapkan telah menemukan praktek-praktek yang baik (the best 

practices), inovasi serta kreasi keunggulan yang mendukung pengembangan tahap 

berikutnya. 

Fase kemandirian dimulai pada tahun ke enam. Pada fase ini SMA 

bertaraf internasional diharapkan telah mampu bersaing secara internasional yang 

ditunjukkan dengan kemampuan yang tangguh dalam kurikulum, PBM, penilaian, 

pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan 

pengelolaan serta kepemimpinan. 

Beberapa kegiatan pentahapan pengembangan rintisan SMA bertaraf 

internasional, sebagai berikut: 

a. Tahap Pendampingan (3 Tahun) 

Tahap ini sekolah didampingi oleh tenaga dari lembaga professional 

independen dan atau lembaga terkait dalam melakukan persiapan, penyusunan, 

dan pengembangan kurikulum, penyiapan SDM, modernisasi manajemen dan 

kelembagaan, pembiayaan, serta penyiapan sarana dan prasarana. Pada tahap ini 

juga sekolah mengembangkan KTSP dalam bahasa Inggris dan melakukan 

adaptasi dengan kurikulum sekolah di salah satu Negara anggota OECD atau 

Negara maju lainnya sesuai dengan kondisi dan kesiapan sekolah. 

b. Tahap Pemberdayaan/Konsolidasi (2 Tahun) 

Pada tahap ini, sekolah melaksanakan dan meningkatkan kualitas hasil 

yang sudah dikembangkan pada tahap pendampingan. Konsolidasi dilakukan pada 
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tahap pendampingan. Konsolidasi dilakukan untuk menemukan praktek-praktek 

yang baik (the best practices) dan pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik (the 

lessons learned), baik melalui diskusi fokus secara terbatas maupun diskusi fokus 

secara luas melalui lokakarya atau seminar. Dengan tahap ini, pengembangan 

rintisan SMA bertaraf internasional dapat memberikan hasil yang optimal, sistem, 

dan sistematik. 

c. Tahap Mandiri (mulai tahun ke-6) 

Pada tahap mandiri ini, pengembangan rintisan SMA bertaraf 

internasional diharapkan telah mampu bersaing secara internasional yang 

ditunjukkan dengan kepemilikan daya saing yang tangguh dalam lulusan, 

kurikulum, proses belajar mengajar, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, 

sarana dan prasarana, pembiayaan, dan pengelolaan serta kemimpinan. Indikasi 

bahwa rintisan SMA bertaraf Internasional telah mencapai tahap mandiri antara 

lain, yaitu (a) Tumbuhnya prakarsa sendiri untuk memajukan rintisan SMA 

bertaraf internasional, (b) kemampuan berfikir dan kesanggupan bertindak secara 

orisinal dan kreatif (inisiatif) dalam penyelenggaraan rintisan SMA bertaraf 

internasional, (c) Kemantapan rintisan SMA bertaraf internasional untuk bersaing 

di forum internasional. 

 

 

 

 

 



 

 

14 

 

B. Silabus New South Wales Chemistry Stage 6 Preliminary 

1. Deskripsi Silabus  New South Wales Chemistry Stage 6 Preliminary 

Secara Umum 

Kurikulum Chemistry Stage 6  Preliminary yang dijabarkan menjadi 

silabus Chemistry Stage 6  Preliminary ditujukan kepada siswa kelas  tujuh 

sampai kelas sepuluh yang dipublikasikan oleh Board of Studies New South 

Wales. Aims  pada silabus Chemistry Stage 6  Preliminary berisi tentang tujuan-

tujuan pembelajaran secara umum yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa 

setelah mengikuti pembelajaran kimia. 

The aims are to provide learning experiences through which students will: 
� acquire knowledge and understanding about fundamental concepts 

related to matter and its interactions, the historical development of 
those concepts and their application to personal, social, economic, 
technological and environmental situations 

�  progress from the consideration of specific data and knowledge to 
the understanding of models and concepts and to the use of 
generalised terms related to chemistry in their explanations, from 
the collection and organisation of information to problem-solving 
and from the use of simple communication skills to those which are 
more sophisticated 

� develop positive attitudes towards the study of matter and its 
interactions, the environment and opinions held by others, 
recognising the importance of evidence and the use of critical 
evaluation of differing scientific opinions related to various aspects 
of chemistry. 

 
Silabus Chemistry Stage 6  Preliminary memiliki Key Competencies yang berisi 

kompetensi kunci yang harus dicapai siswa di antaranya: 

 
Key Competencies 
 

Chemistry provides the context within which to develop general competencies 
essential for the acquisition of effective, higher-order thinking skills 
necessary for further education, work and everyday life. 
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Key competencies are embedded in the Chemistry Stage 6 Syllabus to 
enhance student learning and are explicit in the objectives and outcomes of 
the syllabus. The key competencies of collecting, analysing and organising 
information and communicating ideas and information reflect core 
processes of scientific inquiry and the skills identified in the syllabus assist 
students to continue to develop their expertise in these areas. 
 
Students work as individuals and as members of groups to conduct 
investigations and, through this, the key competencies planning and 
organising activities and working with others and in teams are developed. 
During investigations, students use appropriate information technologies and 
so develop the key competency of using technology. The exploration of issues 
and investigation of problems contributes towards students’ development of 
the key competency solving problems. Finally when students analyse 
statistical evidence, apply mathematical concepts to assist analysis of data 
and information and construct table and graphs, they are developing the key 
competency using mathematical ideas and techniques. 

 
 
Berdasarkan kompetensi kunci yang terdapat pada silabus Chemistry 

Stage 6  Preliminary menyiratkan bahwa silabus tersebut menyiapkan peserta 

didik agar memiliki kompetensi yang mampu mengembangkan kepekaan terhadap 

informasi, isu, atau masalah yang berkembang di masyarakat, mengumpulkan dan 

menganalisis informasi, isu, atau masalah tersebut, merencanakan dan melakukan 

penyelidikan untuk memecahkan masalah tersebut dan mengkomunikasikannya. 

Kemampuan bekerja secara individu dan kelompok juga ikut dikembangkan 

dalam silabus tersebut. Selain itu, silabus tersebut mengembangkan kompetensi 

secara matematikal dan teknik. 
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Di bawah ini terdapat bagan yang merangkum hubungan beberapa unsur 

di dalam silabus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectives 
define in broad terms, the knowledge and understanding, skills, and values and 

attitudes 
 

Outcomes 
define the intended results of teaching 

Aim 
states the overall purpose of the syllabus 

An independent learner 
 

creative, responsible, scientifically literate, confident, ready to take their place as a 
member of society 

Contents of each module 

Contexts 
to increase motivation, 

conceptual meaning,literacy or confidence 
 
Prescribed Focus Areas                                        Domain 
identify emphases that                    contains knowledge and 
are applied to what is                    understanding, skills, and 
being learnt                         values and attitudes to be learnt 

Gambar 2.3. Hubungan antara Beberapa Unsur di dalam Silabus 
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2. Deskripsi Silabus  New South Wales Chemistry Stage 6 Preliminary pada 

Topik Minyak Bumi 

Materi minyak bumi merupakan bagian dari materi energy pada silabus 

Chemistry Stage 6 Preliminary. Setiap materi yang terdapat dalam silabus 

chemistry Stage 6 preliminary diawali dengan contextual outline yang berisi 

tentang isu-isu kontekstual untuk meningkatkan motivasi siswa, pengertian 

konseptual, literasi, percaya diri, bahkan membentuk kerangka berpikir siswa. 

Berikut contextual outline yang terdapat pada materi minyak bumi dalam hal ini 

materi energy pada silabus Chemistry Stage 6 preliminary. 

Contextual Outline 

Anthropologists and palaeontologists tell us that one of the important 
cultural achievements of early humans was the discovery of fire and 
the invention of ways to use fire. Burning is then one of the most 
common and oldest chemical reactions. People meet this in their 
everyday life in such varied ways as lighting a match, cooking with 
gas and using fires. 
 
The arrival of the industrial revolution and the increased need for 
fuels to power machinery mean that humans have become 
increasingly dependent on fuels. Heat is a major product of the 
burning process. Most burning of fuels in our society is done to 
produce heat for powering machinery, cooking or providing warmth. 
The efficiency with which this is done is becoming of increasing 
concern to society because fossil fuels, which have been the mainstay 
fuels, are finite and nonrenewable. 
 
People are becoming increasingly concerned about the damage done 
to the Earth’s environment by careless and inefficient use of fossil 
fuels. Strategies for the efficient use of fuels can be assessed in the 
light of the factors that drive chemical reactions, including 
combustion. As fossil fuels are carbon compounds, an understanding 
of the structure and properties of simple carbon compounds assists 
understanding of the issues associated with the use of these fuels. This 
module increases students’ understanding of the applications and uses 
of chemistry and the implications of chemistry for society and the 
environment. 
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Bagian selanjutnya pada silabus Chemistry Stage 6 Preliminary adalah assumed 

knowledge yang berisi domain: knowledge and understanding.  

Assumed Knowledge 
Domain: knowledge and understanding 
Refer to the Science Years 7–10 Syllabus for the following: 
5.7.3a) identify that a new compound is formed by rearranging atoms 

rather than by creating matter 
5.7.3b) classify compounds into groups based on common chemical 

characteristics 
5.7.3c) construct word equations from observations and written 

descriptions of a range of reactions 
5.7.3d) identify a range of common compounds using their common 

names and chemical formulae 
5.7.3e) qualitatively describe reactants and products in the following 

chemical reactions: 
i) combustion 

vi) decomposition 
5.11.2a) relate pollution to contamination by unwanted substances 

Assumed knowledge dijabarkan menjadi learning outcomes dan learning 

activities. Berikut ini merupakan learning outcomes dan learning activities materi 

minyak bumi pada silabus Chemistry Stage 6 preliminary. 

 

C. Hakikat Pembelajaran 

Proses belajar mengajar merupakan kegiatan interaksi antara guru-siswa 

dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk 

mencapai tujuan belajar. Interaksi dan komunikasi timbal balik antara guru dan 

siswa merupakan ciri dan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar 

mengajar. 

Proses belajar mengajar adalah kesatuan dua proses antara siswa yang 

belajar dan guru yang membelajarkan. Kedua proses ini harus disadari oleh siswa 
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yang sedang belajar dan guru yang membelajarkan sehingga antara kedua proses 

ini terjalin interaksi yang saling menunjang agar hasil belajar siswa dapat tercapai 

secara optimal melalui proses belajar mengajar. 

Model pembelajaran merupakan suatu bentuk untuk menciptakan situasi 

belajar berdasarkan teori-teori dan cara mengorganisasikan pembelajaran yang 

digunakan. Menurut Rustaman (2003) pendekatan pembelajaran lebih 

menekankan pada strategi yang digunakan dalam merencanakan pembelajaran 

agar tercapainya tujuan pembelajaran, sedangkan metode pembelajaran lebih 

menekankan pada teknik pelaksanaannya. 

Pada penelitian ini, digunakan metode expositori dan diskusi kelas, serta 

pendekatan kontekstual dan active learning. Menurut Arifin et al. (2003) metode 

ekspositori dapat digunakan untuk menjelaskan konsep yang sukar untuk 

dilakukan melalui proses induktif. Berikut ini cara-cara pengembangan konsep 

melalui metode ekspositori: 

1. Pendahuluan (menyebutkan tujuan pembelajaran) 
2. Nama Konsep (uraian, nama, dan pengertian konsep yang akan 

dikembangkan) 
3. Memberikan contoh 
4. Definisi konsep 
5. Memberikan pertanyaan kepada siswa. 

Dalam pembelajaran, metode diskusi adalah terlibatnya suatu kelompok 

belajar yang saling berinteraksi secara verbal di dalam kelas. Menurut Michael J. 

Webb (1985)  (Arifin et al. 2003), guru menggunakan metode diskusi untuk 

tujuan meningkatkan interaksi antar siswa-siswa-guru sebagai penyampaian 

pembelajaran yang berjalan dua arah, meningkatkan hubungan personal, dan 
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meningkatkan keterampilan siswa dalam berpikir dan berbicara untuk 

menyampaikan pendapat di depan umum. 

Pendekatan active learning menurut Bonwell dan Eison (1991) 

memperhatiakan kondisi siswa belajar cenderung membuat siswa lebih berperan 

secara aktif dalam proses pembelajaran baik dalam bentuk interaksi antar siswa 

maupun siswa dengan guru dalam proses pembelajaran tersebut. Adapun 

karakteristik pendekatan Active Learning tersebut adalah: 

1. Siswa selama pembelajaran dilibatkan lebih dari mendengar 
2. Sedikit menekankan pada transfer informasi dan lebih memperluas 

keterampilan dan ide-ide dari siswa. 
3. Siswa dilibatkan pada pemikiran tingkat tinggi (analisis, sintesis, dan 

evaluasi). 
4. Siswa diajak dalam kegiatan-kegiatan seperti membaca, diskusi, dan menulis. 
5. Lebih banyak menekankan pada eksplorasi siswa terhadap sikap, nilai dan 

pengetahuan awal mereka sendiri. 
 

Penggunaan pendekatan kontekstual berarti mengaitkan lingkungan 

dalam suatu proses belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran tidak selalu 

siswa diajak ke lingkungan karena dengan menggunakan pendekatan kontekstual 

dapat saja guru memberikan konteks atau informasi yang dikaitkan dengan 

lingkungan, terutama sekitar. 

 

D. Penguasaan Konsep 

Menurut struktur kognitif yang dikemukakan Bloom (1971) (dalam 

Mahjardi, 2000) penguasaan adalah kemampuan mengungkap pengertian-

pengertian, seperti mampu mengungkap suatu materi yang disajikan kedalam 
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bentuk yang dapat dimengerti dan mampu memberikan interpretasi serta 

mengklasifikasikannya. 

Adapun penguasaan konsep dimaksudkan sebagai tingkatan dimana 

seorang siswa tidak sekedar mengetahui konsep-konsep, melainkan benar-benar 

memahaminya dengan baik, yang ditunjukkan oleh kemampuannya dalam 

menyelesaikan berbagai persoalan, baik yang terkait dengan konsep itu sendiri 

maupun penerapannya dalam situasi baru.  

Kemampuan-kemampuan yang termasuk dalam domain kognitif oleh 

Bloom (dalam Firman, 2000) dikategorikan lebih terinci kedalam enam jenjang 

kemampuan, yakni hafalan (ingatan) (C1), pemahaman (C2), penerapan (C3), 

analisis (C4), sintesis (C5), dan evaluasi (C6). Jenjang kemampuan lebih tinggi 

sifatnya lebih kompleks, dan merupakan peningkatan jenjang kemampuan yang 

lebih rendah. 

 

E. Keterampilan Berpikir Kritis 

Beyer et al. (dalam Indrawati, 2007) mengemukakan bahwa 

keterampilkan berpikir adalah proses-proses kognitif yang memungkinkan kita 

untuk memaknai informasi dan berkreasi dengan informasi. Keterampilan berpikir 

meliputi pengetahuan, disposisi serta operasi kognitif dan metakognitif. Ditinjau 

dari tingkat kesulitan dan kerumitannya, keterampilan dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu keterampilan berpikir dasar dan keterampilan berpikir kompleks. 

Berpikir dasar adalah proses berpikir yang hanya melibatkan kemampuan siswa 

menerima dan mengucapkan kembali fakta-fakta atau menghafal suatu rumusan 
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dengan cara melakukan pengulangan terus menerus. Berpikir kompleks adalah 

proses berpikir yang mengharuskan siswa untuk memanipulasi informasi dan ide-

ide dalam cara tertentu yang memberikan mereka pengertian dan implikasi baru. 

Contohnya pada saat siswa menggabungkan fakta dan ide dalam proses 

mensintesis, melakukan generalisasi, menjelaskan, melakukan hipotesis dan 

analisis, dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Salah satu keterampilan 

berpikir yang termasuk keterampilan berpikir kompleks adalah keterampilan 

berpikir kritis. 

Menurut Whitehead (Arifin, et al., 2003), hasil yang nyata dalam 

pendidikan sebenarnya adalah proses berpikir yang diperoleh melalui 

pembelajaran dari berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya untuk dapat mengikuti 

perubahan yang cepat saat ini siswa tidak hanya perlu memiliki keterampilan 

proses, tetapi perlu memiliki self guided inquiry, suatu kemampuan berpikir untuk 

menghadapi perubahan teknologi yang cepat saat ini, maka kemampuan berpikir 

kritis merupakan aspek yang perlu mendapatkan penekanan dalam pembelajaran. 

Menurut Ennis (dalam Duden, 2008) berpikir kritis ialah kemampuan 

memberi alasan (reasonable) dan reflektif yang difokuskan pada apa yang 

diyakini dan dikerjakan. Reflektif berarti mempertimbangkan secara aktif, tekun 

dan hati-hati terhadap segala alterantif sebelum mengambil keputusan. Dalam 

pendidikan, berpikir kritis telah terbukti mempersiapkan peserta didik berpikir 

pada berbagai disiplin ilmu, menuju pemenuhan sendiri akan kebutuhan 

intelektual dan mengembangkan peserta didik sebagai individu berpotensi. 
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Pada dasarnya Ennis mengembangkan berpikir kritis ke dalam dua aspek 

besar yaitu aspek disposisi (dispositions) dan aspek kemampuan (ability). Secara 

umum dapat diuraikan sebagai berikut: 

a.    Aspek kecenderungan (disposition), yang terdiri dari komponen: 

1) Mencari sebuah pernyataan yang benar dari pertanyaan 
2) Mencari alasan 
3) Mencoba untuk memperoleh informasi yangt baik 
4) Menggunakan sumber yang dapat dipercaya dan menyebutkannya 
5) Memasukkan informasi/ sumber ke dalam laporan  
6) Mencoba mempertahankan pemikiran yang relevan 
7) Menjaga pikiran tetap dalam fokus perhatian 
8) Melihat beberapa alternatif 
9) Menjadi berpikir terbuka: 

a) Mempertimbangkan secara serius tinjauan yang lain selain tinjauan 
yang kita pandang 

b) Alasan dari sebuah dasar pemikiran dengan satu yang tidak disetujui 
c) Tidak memberi keputusan ketika fakta dan alasan kurang sesuai 

10) Mengambil sebuah posisi (dan perubahan posisi) ketika fakta dan alasan 
sesuai 

11) Mencari keakuratan subyek secara benar 
12) Mengikuti sebuah kebiasaan yang teratur  
13) Menjadi lebih respon dalam merasakan tingkatan pengetahuan, dan 

ketidakpastian dari yang lainnya. 
 

b. Aspek Keterampilan  (ability) 

Untuk aspek keterampilan terdiri dari 5 keterampilan dan 12 

subketerampilan berpikir kritis serta indikator. Secara rinci dapat dituliskan 

dalam Tabel 2.2. 
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Tabel 2.1. 
Aspek Keterampilan Berpikir Kritis, Sub Keterampilan Berpikir Kritis, 

dan Indikator 
Keterampilan 
Berpikir Kritis 

Sub Keterampilan 
Berpikir Kritis Indikator 

1. Memberikan 
Penjelasan dasar 

1. Memfokuskan 
pertanyaan 

a. Mengidentifikasi atau 
memformulasikan suatu pertanyaan 

b. Memberikan penjelasan 
c. Menjaga pikiran terhadap situasi 

yang sedang dihadapi 
2. Menganalisis 
argumen 

a. Mengidentifikasi kesimpulan 
b. Mengidentifikasi alasan yang 

dinyatakan 
c. Mengidentifikasi alasan yang tidak 

dinyatakan 
d. Mencari persamaan dan perbedaan 
e. Mengidentifikasi dan menangani 

ketidakrelevanan 
2. Menganalisis 
argumen 

f. Mencari struktur dari sebuah 
pendapat/argumen 

g. Meringkas 
3. Bertanya atau 
menjawab 
pertanyaan klarifikasi 
atau pertanyaan yang 
menantang  

a. Mengapa? 
b. Apa yang menjadi alasan utama? 
c. Apa yang kamu maksud dengan? 
d. Menyebutkan contoh 
e. Apa yang bukan contoh 
f. Bagaiamana mengaplikasikan kasus 

tersebut? 
g. Menyebutkan perbedaan 
h. Menyebutkan fakta 
i. Apakah ini yang kamu katakan? 
j. Apalagi yang akan kamu katakan 

tentang itu? 
2. Membangun 
Keterampilan 
dasar 

4. Mempertimbang-
kan apakah sumber 
dapat dipercaya atau 
tidak? 

a. Keahlian 
b. Mengurangi konflik interest 
c. Kesepakatan antar sumber 
d. Reputasi 
e. Menggunakan prosedur yang tepat 
f. Mengetahui resiko  
g. Kemampuan memberikan alasan 
h. Kebiasaan berhati-hati  

5. Mengobservasi 
dan 
mempertimbangkan 
hasil observasi 

a. Mengurangi praduga/menyangka 
b. mempersingkat waktu antara 

obserevasi dengan laporan 
c. Laporan dilakukan oleh pengamat 

sendiri 
d. Mencatat hal-hal yang sangat 

diperlukan 
e. penguatan  
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Lanjutan Tabel 2.1. 
Aspek Keterampilan Berpikir Kritis, Sub Keterampilan Berpikir Kritis, 

dan Indikator 
Keterampilan 
Berpikir Kritis 

Sub Keterampilan 
Berpikir Kritis Indikator 

  f. Kemungkinan dalam penguatan 
g. Kondisi akses yang baik 
h. Kompeten dalam menggunakan 

teknologi 
i. Kepuasan pengamat atas kredibilitas 

kriteria 
 

3. Menyimpul-
kan  

6. Mendeduksi dan 
mempertimbangkan 
deduksi 
 

a. Kelas logika 
b. Mengkondisikan logika 
c. Menginterpretasikan pernyataan 

7. Menginduksi dan 
mempertimbangkan 
hasil induksi 
 

a. Menggeneralisasi  
b. Berhipotesis 

8. Membuat dan 
mengkaji nilai-nilai 
hasil pertimbangan 

a. Latar belakang fakta 
b. Konsekuensi 
c. Mengaplikasikan konsep ( prinsip-

prinsip, hukum dan asas) 
d. Mempertimbangkan alternatif 
e. Menyeimbangkan, menimbang dan 

memutuskan 
 

4. Membuat 
penjelasan lebih 
lanjut 

9. Mendefinisikan 
istilah dan 
mempertimbangkan 
definisi 

Ada 3 dimensi: 
a. Bentuk : sinonim, klarifikasi, 

rentang, ekspresi yang sama, 
operasional, contoh dan noncontoh 

b. Strategi definisi 
c. Konten (isi) 

 
10 . Mengidentifikasi 
asumsi  

a. Alasan yang tidak dinyatakan 
b. Asumsi yang diperlukan: 

rekonstruksi argumen 
 

5. Strategi dan 
taktik 

11. Memutuskan 
suatu tindakan  

a. Mendefisikan masalah 
b. Memilih kriteria yang mungkin 

sebagai solusi permasalahan 
c. Merumuskan alternatif-alternatif 

untuk solusi 
d. Memutuskan hal-hal yang akan 

dilakukan 
e. Merivew 
f. Memonitor implementasi 
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Lanjutan Tabel 2.1. 
Aspek Keterampilan Berpikir Kritis, Sub Keterampilan Berpikir Kritis, 

dan Indikator 
Keterampilan 
Berpikir Kritis 

Sub Keterampilan 
Berpikir Kritis Indikator 

 12. Berinteraksi 
dengan orang lain 

a. Memberi label 
b. Strategi logis 
c. Srtrategi retorik 
d. Mempresentasikan suatu posisi, 

baik lisan atau tulisan  
 

 

Pada penelitian ini keterampilan berpikir kritis yang ditinjau meliputi empat 

komponen, lima sub komponen  dan enam indikator keterampilan berpikir kritis 

seperti diuraikan dalam Tabel  2.2.  

Tabel 2.2. 
Aspek Keterampilan Berpikir Kritis Yang Diteliti 

Keterampilan 

Berpikir Kritis 

Sub Keterampilan 

Berpikir Kritis 
Indikator 

Memberikan 
Penjelasan dasar 

Memfokuskan 
pertanyaan 

Memberikan penjelasan 

Bertanya dan 
menjawab 
pertanyaan 
klarifikasi dan 
pertanyaan yang 
menantang 

Menyebutkan contoh 

Membangun 
Keterampilan 
dasar 

Mempertimbangkan 
apakah sumber dapat 
dipercaya atau tidak? 

Menggunakan prosedur yang tepat 

Membangun 
Keterampilan 
dasar 

Mempertimbangkan 
apakah sumber dapat 
dipercaya atau tidak? 

Kemampuan memberikan alasan 

Menyimpulkan Membuat dan 
mengkaji nilai-nilai 
hasil pertimbangan 

Mempertimbangkan alternatif 
Mengaplikasikan konsep ( prinsip-
prinsip, hukum dan asas) 

 

 



 

 

27 

 

F. Deskripsi Materi Minyak Bumi 

Minyak bumi berasal dari tumbuhan dan hewan (makhluk hidup/yang 

mengandung senyawa organik) yang telah mati kemudian tertimbun oleh lumpur 

dan pasir membentuk lapisan sedimen sebelum dekomposisi/penguraian secara 

aerobik terjadi secara sempurna. Hasilnya berupa senyawa yang mengandung 

karbon dan hidrogen. Selama jutaan tahun, senyawa tersebut diubah menjadi 

minyak bumi oleh pengaruh panas bumi dan tekanan bumi yang sangat tinggi 

sebagai hasil proses secara geologi. Komponen utama minyak bumi terdiri dari 

senyawa hidrokarbon. 

Untuk memperoleh minyak bumi dilakukan tahapan sebagai berikut: 

mencari petunjuk permukaan bumi, penyelidikan dengan menggunakan 

gelombang seismic, pengeboran, pemompaan, dan pengangkutan dengan kapal 

tanker. Setelah didapatkan minyak bumi selanjutnya dilakukan proses destilasi 

bertingkat untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi. Pemisahan minyak bumi 

melalui proses destilasi bertingkat didasarkan pada adanya perbedaan titik didih 

masing-masing fraksi minyak bumi. Pada proses tersebut, fraksi yang memiliki 

titik didih paling rendah dihasilkan paling awal, sebaliknya fraksi yang memiliki 

titik didih paling tinggi dihasilkan paling akhir. 

Bensin merupakan salah satu fraksi hasil pemisahan minyak bumi. Di 

pasaran terdapat berbagai macam jenis bensin, seperti premium, pertamax, dan 

pertamax plus. Terdapat perbedaan di antara ketiganya baik dari segi harga, 

maupun dari segi kualitasnya. Kualitas bensin tersebut ditentukan dari kandungan 
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bilangan oktan. Semakin tinggi bilangan oktan suatu bensin, semakin bagus 

kualitas bensin tersebut.  

Selain menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas 

manusia, pembakaran minyak bumi juga dapat menimbulkan dampak negatif 

seperti menghasilkan polutan udara yang membahayakan kesehatan dan 

lingkungan. Polutan tersebut di antaranya CO2, CO, SO2, SO3, NO, NO2, 

hydrocarbon unburn dan Pb. CO2 dan hydrocarbon unburn dapat menyebabkan 

pemanasan global (global warming). SO2, SO3, NO dan NO2 dapat menyebabkan 

hujan asam. CO dapat mengganggu sistem pernafasan pada manusia. Pb dapat 

merusak sistem syaraf. 

Pada temperatur ruang, bahan bakar alkana C1-C4 berwujud gas. Bahan 

bakar tersebut memiliki gaya intermolekuler yang sangat lemah sehingga dalam 

penyimpanan bahan bakar gas di dalam tabung logam bertekanan tinggi sehingga 

didapatkan kondensatnya. Pada temperatur ruang, bahan bakar alkana C5-C8 

berwujud cair. Bahan bakar C5-C8 pada umumnya mudah menguap. Hal ini 

disebabkan oleh gaya intermolekuler bahan bakar minyak C5-C8 lemah, sehingga 

antaraksi antar molekul ini mudah putus dan mengakibatkan molekul alkana C5-

C8 (bahan bakar) menjadi fasa gas. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka 

bahan bakar alkana C5-C8 disimpan di dalam wadah tertutup. 

Uap bahan bakar alkana C1-C8 dapat bereaksi dengan oksigen dan sumber 

api sehingga menghasilkan campuran yang bersifat eksplosif. Hal ini disebabkan 

karena bahan bakar alkana C1-C8 memiliki titik nyala atau flash point di bawah 

temperatur ruang. Titik nyala atau flash point adalah suhu terendah ketika uap 
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bahan bakar bercampur dengan oksigen dan adanya sumber api menghasilkan 

campuran yang bersifat eksplosif. Selain flash point, adapula istilah ignition 

temperature atau temperatur ignisi yang mengandung pengertian bahwa bahan 

bakar dapat terbakar tanpa adanya sumber api ketika temperatur ruangan 

mencapai atau melebihi temperatur ignisi bahan bakar. 

Demi keamanan, bahan bakar alkana C1-C8 dijauhkan dari sumber api dan 

sumber arus listrik statis. Selain itu, disimpan di ruangan yang memiliki ventilasi 

baik dan disimpan di tempat yang sejuk agar tidak mencapai temperatur ignisi 

bahan bakar. Untuk bahan bakar gas ditambahkan zat pembau yang berguna 

sebagai detektor kebocoran tabung. 


