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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Dengan makin berkembangnya teknologi khususnya di bidang telematika 

(Telekomunikasi, Media dan Informatika), pola hidup dan pola pikir manusia juga 

ikut berkembang dengan kemajuan teknologi tersebut.  Kemajuan teknologi ini 

bukan hanya di negara – negara maju akan tetapi telah mencapai negara – negara 

berkembang bahkan, negara yang belum maju dengan adanya relokasi industri.  

Akan tetapi, kemajuan teknologi ini sebagian besar dikaitkan dengan 

pemanfaatannya untuk dunia bisnis seperti penemuan komputer generasi baru, 

hand phone, PDA (Personal Digital Assistant) dan lainnya hanya untuk mencari 

keuntungan dari kemajuan teknologi tersebut.   

 Selain itu kemajuan teknologi ini juga dapat dimanfaatkan oleh dunia 

pendidikan sebaga i media untuk pengembangan pendidikan sesuai dengan 

kebutuhan hidup manusia.  Telematika merupakan hasil dari kemajuan teknologi 

yang akan menjawab sebagian besar kebutuhan di dunia pendidikan.  Di negara – 

negara maju telematika sudah menyentuh dunia pend idikan contohnya 

memasukan jaringan Internet ke sekolah – sekolah yang dimaksudkan agar para 

siswa melek Internet. Demikian juga di negara – negara berkembang seperti di 

Indonesia, telematika ini mulai memasuki dunia pendidikan dengan banyaknya 

software – software pendidikan yang dihasilkan akan tetapi kuantitasnya masih 

terbatas.   

    Pendidikan sekarang ini khususnya di Indonesia mempunyai banyak 

permasalahan di antaranya kekurangan media untuk menyampaikan materi 

pelajaran yang menuntut efesiensi dan efektifitas dalam penyampaiannya. Tujuan 

penggunaan media agar siswa dapat mudah mempelajari dan memahami pelajaran 

– pelajaran yang dianggap sulit oleh sebagian besar siswa yang pada gilirannya 

memperoleh hasil yang memuaskan.   
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Table 1.1. : Data hasil angket 120 siswa kelas 1 SMU Negeri 1 Lembang tahun 

2004 

No. Pernyataan Pilihan Pendapat Persentase 

Sangat Sulit Sekali 2,50% 

Sangat Sulit 4,17% 

Sulit 69,17% 

Mudah 24,17% 

Sangat Mudah 0,00% 

 

 

1 

 

Bagaimana pendapat 

anda tentang pelajaran 

kimia 

Sangat Mudah Sekali 0,00% 

Sangat Tidak Senang Sekali 0,00% 

Sangat Tidak Senang 0,00% 

Tidak Senang 5,83% 

Senang 79,17% 

Sangat Senang 12,50% 

 

 

2 

 

 

Apakah anda senang 

terhadap pelajaran 

kimia 
Sangat Senang Sekali 2,50% 

Sangat Tidak Berminat Sekali 0,00% 

Sangat Tidak Berminat 0,00% 

Tidak Berminat 13,33% 

Berminat 69,17% 

Sangat Berminat 15,00% 

 

 

3 

 

 

Apakah anda berminat 

terhadap pelajaran 

kimia 
Sangat Berminat Sekali 2,50% 

 

    Dalam karya ilmiah ini mata pelajaran kimia SMA pokok bahasan 

minyak bumi akan dijadikan sebagai bahan penelitian untuk mengetahui sejauh 

mana pengaruh telematika sebagai alternatif untuk mempermudah pembelajaran 

kimia di tingkat SMA. Pelajaran kimia ini baru diberikan mulai tingkat 

pendidikan SMA dan dari data hasil angket 120 siswa kelas 1 SMU Negeri 1 

Lembang dapat disimpulkan bahwa pelajaran kimia oleh sebagian besar siswa 

dianggap sulit dan sebagian kecil siswa menganggap mudah.  Dengan demikian 

pelajaran kimia itu dikategorikan sebagai pelajaran sulit karena, pertama; 
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pelajaran kimia ini merupakan pelajaran baru bagi siswa kelas 1 SMA; kedua 

pengaruh dari dalam maupun pengaruh dari luar, misalnya kabar yang 

menyatakan bahwa kimia sama halnya dengan mata pelajaran IPA lainnya yang 

membuat kepala menjadi pusing. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Pelajaran kimia merupakan salah satu pelajaran yang mungkin nasibnya 

akan seperti fisika dan pelajaran eksakt lainnya yaitu tidak disukai siswa. Dari 

data hasil angket 120 siswa kelas 1 SMU Negeri 1 Lembang di atas dapat ditarik 

kesimpulan sebagian besar siswa menyenangi dan berminat terhadap pelajaran 

kimia dan sebagian kecil siswa tidak menyenangi dan berminat terhadap pelajaran 

kimia. Dari data angket di atas kami ingin menguji efektifitas penggunaan media 

komputer dalam peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep minyak bumi.  

a. Seberapa besar peranan media komputer dalam meningkatkan 

pemahaman siswa dalam pembelajaran kimia? 

b. Apakah media komputer lebih baik daripada media penjelasan guru 

dalam pembelajaran kimia? 

c. Apakah pembelajaran dengan media komputer dapat meningkatkan 

kemandirian, kepercayaan diri dan motivasi siswa dalam belajar? 

d. Apakah media pembelajaran komputer dapat menggantikan media 

penjelasan guru dalam proses belajar mengajar? 

e. Apakah siswa dapat menjadikan media komputer sebagai media 

pemahaman terhadap suatu materi? 

 Dengan rumusan masalah di atas maka penulis memberi judul pada karya 

ilmiah ini dengan judul Pemanfaatan Telematika Dalam Pembelajaran Kimia 

SMA. 

 

C. Tujuan Penulisan Karya Tulis 

 Dengan adanya telematika melalui media komputer dapat meningkatkan 

pemahaman siswa dalam mempelajari ilmu. 

 



 

Karya Ilmiah 2004 ITHB TELEMATICS COMPETITION  4 

Khusus  :  

1. Siswa dapat memahami pelajaran kimia. 

2. Sebagai alternatif pembelajaran kimia. 

3. Merubah pola belajar siswa dari menerima menjadi mencari.  

4. Siswa terbiasa menggunakan komputer. 

5. Meningkatkan daya nalar siswa. 

 

D. Defenisi Istilah 

a. Pemanfaatan  : proses, cara, perbuatan memanfaatkan (KBBI, 1991: 626). 

b. Telematika :  

- Telekomunikasi  : komunikasi jarak jauh melalui kawat, 

telegrap, telepon, dan radio (KBBI, 1991: 1027). 

- Media  :  perantara, penghubung (KBBI, 1991: 640).  

- Informatika : ilmu tentang pengumpulan, klasifikasi, 

penyimpanan, pengeluaran dan penyebaran pengetahuan yang direkam, hal 

– hal yang berkaitan dengan informasi (KBBI, 1991: 378). 

 Dengan demikian pengertian telematika adalah komunikasi satu arah 

melalui perantara yang dapat disimpan baik berupa hardware maupun software. 

c. Pembelajaran  : Gagne dan Briggs (1979) mendefinisikan pembelajaran 

sebagai suatu rangkaian events (kejadian, peristiwa, kondisi, dsb.) yang secara 

sengaja dirancang untuk mempengaruhi siswa (pembelajar). 

d. Kimia   : ilmu yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan 

eksperimen yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan 

bagaimana gejala – gejala alam; … (Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 1) 

e. SMA   :  tingkatan sekolah setelah SMP (KBBI, 1991: 893). 

  Dari uraian diatas maka pemanfaatan telematika dalam 

pembelajaran kimia SMA adalah memanfaatkan komunikasi satu arah melalui 

perantara yang dapat disimpan baik berupa hardware maupun software dalam 

menyajikan materi kimia SMA. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Media pembelajaran 

 Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti 

saluran komunikasi dan berasal dari bahasa Latin yang artinya “antara”.  Media 

adalah semua yang membawa informasi antara sumber dan penerima (Robert 

Heinich… [et al.], 1996: 8). Dalam karya ilmiah ini sumber dapat diartikan 

sebagai materi pelajaran dan penerima dapat diartikan sebagai penerima materi 

pelajaran yaitu siswa.  Media dapat dikelompokan ke dalam lima bagian yaitu 

Text (tulisan), Graphics (grafik), Images (gambar), Audio (suara), Video (film / 

gambar bergerak) (Palmer Agnew… [et al.], 1996: 9).  Media dapat terdiri dari 

satu bagian saja maupun beberapa bagian.  Contohnya buku dapat terdiri dari 

tulisan, grafik, dan gambar.  Komputer dapat mencakup semua bagian media baik 

tulisan, grafik, gambar, suara, maupun gambar bergerak. 

 Gagne dan Briggs (1979) mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu 

rangkaian events (Kejadian, Peristiwa, kondisi, dsb.) yang secara sengaja 

dirancang untuk mempengaruhi siswa (pembelajar). Pembelajaran dalam karya ini 

dapat diartikan sebagai suatu proses penyajian materi yang membutuhkan 

keaktifan dan sikap ilmiah siswa dalam mempelajari suatu materi pelajaran yang 

telah ditentukan berdasarkan kurikulum yang berlaku. 

 Dengan demikian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

menyajikan materi pelajaran yang disajikan ke dalam bentuk apapun yang dapat 

mempercepat dan memperlancar proses belajar siswa, sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman siswa dalam materi pelajaran. 

 Media pembelajaran membantu guru dalam menerangkan bagian – bagian 

materi pelajaran yang dianggap sulit dalam penyampaiannya dan media 

pembelajaran dengan media komputer adalah salah satu media alternatif yang 
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dapat digunakan menggantikan penjelasan guru dalam penyampaian materi – 

materi pelajaran baik yang bersifat konkret maupun abstrak. 

 Seperti yang dikemukakan oleh Colin Rose dalam bukunya Accelerated 

Learning For 21st Century bahwa : 

20% dari apa yang kita baca 

30% dari apa yang kita dengar 

40% dari apa yang kita lihat 

50% dari apa yang kita katakan 

60% dari apa yang kita kerjakan 

90% dari apa yang kita lihat, dengar, katakan, dan kerjakan 

dari apa yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa media 

pembelajaran dengan menggunakan media komputer 90% akan meningkatkan 

pemahaman siswa dalam mempelajari materi pelajaran karena seperti yang sudah 

disinggung di bagian atas bahwa media komputer mencakup hampir semua segi 

aktivitas diri pembelajar yang meliputi tulisan, grafik, gambar, suara, maupun 

gambar bergerak sehingga dengan kata lain media komputer merupakan media 

pembelajaran yang baik. 

 Maka kegunaan media pembelajaran : 

1. Memperjelas penyajian materi baik bersifat konkret maupun abstrak. 

2. Siswa dapat memperoleh materi pelajaran lebih banyak (Palmer 

Agnew… [et al.], 1996: 10) 

3. Meningkatkan pemahaman siswa dalam mempelajari materi yang 

dianggap mengalami kesulitaan. 

4. Membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. 

5. Meningkatkan daya ingat (Palmer Agnew… [et al.], 1996: 10) 

 

B. Minyak bumi 

 Minyak bumi terbentuk dari jasad renik (plankton dan hewan kecil) yang 

mati, mengendap, dan tertimbun dalam lumpur dan atau pasir atau batuan selama 

berjuta – juta tahun (Indrawati, 2002: 3). Pada pembentukan minyak bumi 
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biasanya terdapat gas alam yang merupakan hasil penguraian secara anaerob sisa 

– sisa tumbuhan.  

 Komponen – komponen minyak bumi terdiri dari tiga bagian : 

1. Golongan Alifatik 

Golongan alkana baik rantai lurus merupakan komponen 

terbesar dari komponen minyak bumi dan golongan alkana bercabang 

hanya sedikit jumlahnya. 

2. Golongan Alisiklik 

Golongan minyak bumi ini termasuk kedalam golongan sikloalkana 

(alkana berupa rangkai tertutup / siklik) dan merupakan komponen terbesar 

kedua dari minyak bumi. 

3. Golongan Aromatik 

Termasuk golongan benzena dan turunannya. Golongan ini sangat 

sedikit jumlahnya dalam minyak bumi. 

 Kegiatan pengambilan minyak bumi yang terdapat di bawah permukaan 

tanah disebut penambangan atau penyulingan minyak bumi. Setelah dilakukan 

penambangan maka minyak bumi tersebut diproses dengan cara destilasi 

bertingkat. Destilasi bertingkat adalah proses pemisahan minyak bumi ke dalam 

fraksi – fraksi yang didasarkan atas perbedaan titik didih. Setelah proses destilasi 

bertingkat kemudian terbentuklah berbagai macam bahan bakar dan non-bahan 

bakar yang siap digunakan untuk kebutuhan manusia.  Salah satunya adalah 

bensin yang paling banyak digunakan untuk bahan bakar kendaraan.  Kualitas 

bensin ditentukan oleh suatu skala yang digunakan untuk mengukur sifat 

knocking (ketukan) yang disebut angka oktan.  Samakin besar angka oktan bensin 

semakin tinggi pula kualitas bensin dan semakin kecil angka oktan semakin 

rendah kualitas bensin.  Dampak pembakaran bensin yang tidak sempurna karena 

rendahnya angka oktan menimbulkan kerusakan pada mesin dan juga dapat 

mencemari udara.  Pencemaran udara oleh karena pembakaran bensin yang tidak 

sempurna adalah meningkatnya kadar gas CO2 dan CO juga dapat menimbulkan 

hujan asam. 
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BAB III 

IMPLEMENTASI DALAM PEMBELAJARAN 

 

A. Kegiatan Pembelajaran dengan Media Penjelasan Guru dan Media Komputer 

 

1. Pendahuluan (alokasi waktu : 15 menit) 

a. Menyampaikan salam pembuka dan mengisi daftar hadir siswa yang telah 

dipersiapkan. 

b. Menyampaikan teknis pembelajaran. 

1). Materi yang akan dipelajari. 

2). Memberitahukan bahwa diakhir pembelajaran akan diadakan test 

materi yang telah dipelajari. 

3). Memberikan pengarahan tentang teknis penggunaan karya inovasi. 

(hanya untuk media komputer) 

2. Kegiatan pokok (alokasi waktu : 30 menit) 

a. Media penjelasan guru 

1). Menjelaskan proses pembentukan minyak bumi dan gas alam. 

2). Menjelaskan komponen – komponen utama penyusun minyak bumi. 

3). Menjelaskan teknik pemisahan fraksi – fraksi minyak bumi. 

4). Menjelaskan kualitas bensin. 

5). Menjelaskan dampak pembakaran bensin. 

b. Media komputer 

 Lihat sinopsis KaRyA InOvAsI 2004 ITHB Telematics 

Competition (Pembelajaran Kimia SMA Kelas Satu "Gas Alam dan 

Minyak Bumi"). 

3. Penutup (alokasi waktu : 15 menit) 

 Melaksanakan test pemahaman pembelajaran kimia pokok bahasan 

minyak bumi dengan menggunakan soal – soal pilihan ganda dengan jumlah 15 

soal. (Lihat lampiran 3.1) 
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B. Hasil Pembelajaran 

Setelah dilakukan kegiatan pembelajaran pada kelompok yang menggunakan 

media penjelasan guru (A) dan kelompok yang menggunakan media komputer (B) 

dengan jumlah siswa pada masing – masing kelompok 20 orang, maka diperoleh 

hasil sebagai berikut (lihat lampiran 3.2):  

  

Rata – rata nilai test pada kelompok B lebih besar 

dibandingkan rata-rata nilai test pada kelompok A; 

yaitu rata-rata nilai test pada kelompok A = 5,70 dan 

pada kelompok B = 7,05. 
  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh penggunaan media 

pembelajaran dengan media komputer dapat meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap pokok bahasan minyak bumi.  

Keuntungan penggunaan media komputer dalam pembelajaran :  

• Meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran kimia pada pokok 

bahasan minyak bumi. 

• Dapat meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri siswa dalam 

belajar kimia dan mengerjakan soal – soal test. 

• Mempermudah siswa dalam mempelajari komputer dan kimia. 

• Membuat siswa lebih rileks dalam belajar. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Dengan memanfaatkan telematika dalam hal ini penggunaan media 

komputer di dunia pendidikan dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam 

pembelajaran.  Ini dibuktikan dengan perolehan dan rata – rata nilai siswa dengan 

menggunakan media komputer lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan dan 

rata – rata nilai siswa dengan media penjelasan guru. Dengan kata lain media 

pembelajaran dengan media komputer memiliki dampak positif antara lain 

meningkatkan pemahaman, kepercayaan diri, kemandirian, dan memotivasi siswa 

dalam belajar untuk mendapatkan tingkat pemahaman yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan media lain.  

 

B. Saran 

 Penulis berharap para insan pelajar di seluruh pelosok nusantara untuk 

mengembangkan media pembelajaran dengan media komputer secara lebih kreatif 

dan inovatif sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 

 Perlu adanya penelitian lain yang lebih besar, baik dari sampel penelitian 

maupun materi pembelajaran yang dijadikan objek penelitian untuk memperkuat 

kesimpulan penelitian ini. 

 Kepada pemerintah untuk lebih serius dalam menangani dunia pendidikan 

dengan terus dan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas media pembelajaran 

baik berupa hardware maupun software dan penulis juga berharap kepada sekolah 

– sekolah di seluruh Indonesia bersama – sama mendorong para siswa untuk 

menciptakan dan menciptakan media pembelajaran yang lebih baik dengan 

memberikan dorongan baik materi maupun non materi. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 3.1   

Soal test pemahaman pembelajaran kimia pokok bahasan minyak bumi 

 

Isilah dengan memberi tanda (X) pada option yang anda anggap benar. 

1. Pada pembentukan gas alam, sisa – sisa tumbuhan diuraikan secara …… 

a. Aerobe 

b. Anaerobe 

c. Kimiawi 

d. Biologi 

e. Difusi 

2. Kandungan gas apa yang paling banyak terdapat dalam komposisi gas alam? 

a. Etana 

b. Metena 

c. Metana 

d. Etena 

e. Heptana 

3. Kepanjangan dari apa LPG? 

a. Liquid Permanent Gas 

b. Liquid Pyrex Gas 

c. Liquid Portleum Gas 

d. Liquid Petro Gas 

e. Liquid Petroleum Gas 

4. Sisa – sisa flora dan fauna dalam pembusukan menjadi cairan kental berwarna 

coklat kehitam – hitaman disebut …… 

a. Minyak mentah 

b. Minyak pelumas 

c. Minyak kental 

d. Liquid 
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e. Solid 

5. Tiga teori yang menyebutkan pembentukan minyak bumi adalah …… 

a. Biokimia 

b. Biobiologi 

c. Biogenetik 

d. Biofarmasi 

e. Bioorganik 

6. Jebakan minyak bumi yang terbentuk dari penurunan struktur tanah disebut 

jebakan …… 

a. Patahan 

b. Lembah 

c. Dasar laut 

d. Antiklin 

e. Lempeng 

7. Daerah penambangan minyak bumi yang terdapat di Sumatera adalah …… 

a. Padang 

b. Palembang 

c. Sibolga 

d. Dumai 

e. Pariaman 

8. Daerah penambangan minyak bumi yang terdapat di Jawa adalah …… 

a. Ciamis 

b. Serang 

c. Surabaya 

d. Jepara 

e. Cepu 

9. Pemisahan minyak bumi ke dalam fraksi – fraksi berdasarkan titik didihnya 

disebut …… 

a. Kromatografi 

b. Destilasi 

c. Relaksasi 
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d. Dekantasi 

e. Oktinasi 

10. Pemecahan molekul setelah proses primary prosesing disebut …… 

a. Stepping 

b. Cutting 

c. Cracking 

d. Posting 

e. Breaking 

11. Golongan yang merupakan komponen terbesar dalam minyak bumi 

adalah …… 

a. Golongan Alifatik 

b. Golongan Alisiklik 

c. Golongan kromatik 

d. Golongan benzon 

e. Golongan afaripik 

12. Golongan yang merupakan komponen terbesar kedua dalam minyak bumi 

adalah …… 

a. Golongan afaripik 

b. Golongan Alifatik 

c. Golongan benzon 

d. Golongan Alisiklik 

e. Golongan kromatik 

13. Skala yang digunakan untuk mengukur sifat knocking adalah …… 

a. Biner 

b. Hexa 

c. Oktan 

d. Oktil 

e. Oktet 

14. Angka oktan yang diberikan kepada n-heptana adalah …… 

a. 12 

b. 0 
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c. 50 

d. 80 

e. 100 

15. Dampak dari pembakaran bensin yang tidak sempurna adalah …… 

a. Hujan debu 

b. Hujan es 

c. Hujan kristal 

d. Hujan orogontal 

e. Hujan asam 

 

Kunci jawaban  

1. b 

2. c 

3. e 

4. a 

5. c 

6. a 

7. d 

8. e 

9. b 

10. c 

11. a 

12. d 

13. c 

14. b 

15. e 
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Lampiran 3.2  

Daftar nilai kelompok yang menggunakan media penjelasan guru (A) dan 

kelompok yang menggunakan media komputer (B) 

 

Kelompok A  Kelompok B 

No. Nama Nilai  No. Nama Nilai 

1 Ade Aang 7  1 Ade Herman 9 

2 Afantie Febriantie 8  2 Ali 7 

3 Agus Shiddiq Rs 7  3 Anjar Nugraha 5 

4 Agus Yian Nugraha 6  4 Asep Fey Faizan 5 

5 Angga Hergiyansah 4  5 Cyndi Septiani 7 

6 Anggit M. Putri 5  6 Deni 9 

7 Dian Fitri 5  7 Devi Amalia 8 

8 Dwi Haryanto 3  8 Dian Prasetia P 7 

9 Elham Campaka B 7  9 Donny Yuniar 7 

10 Febby Dwiari 6  10 Ela Suryani 7 

11 Kania Hidiati 7  11 Gina Safitri Utami 7 

12 Kharisman G 6  12 Hasri A. Al-Akbar 7 

13 M. Irvan I 7  13 Ifah Puspitasari 7 

14 Nico Rinaldi D 7  14 Puput Swadesi 9 

15 Nuraeni 4  15 Riska Fitrian 5 

16 Rendy Pf 6  16 Sarah Alfajr 6 

17 Riyan Hardiyana 2  17 Soni N. Susanto 5 

18 Santi Sulastri 5  18 Teguh Prasetyo 8 

19 Septhy H. P 5  19 Yeni Lusiana 9 

20 Wendy Adhitya 7  20 Yulia D. Aryani 7 

Jumlah 114,00  Jumlah 141,00 

Rata -rata 5,70  Rata -rata 7,05 

Nilai Tertinggi 8,00  Nilai Tertinggi 9,00 

Nilai Terendah 2,00  Nilai Terendah 5,00 
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