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LKS KIMIA 

 

1. Judul    : Minyak Bumi 

2. Mata Pelajaran : Kimia 

3. Kelas/Sm      : X/2 

4. Waktu   : 2 x 45’ 

5. Petunjuk belajar (Petunjuk siswa) 

a. Baca secara cermat modul sebelum Anda 

mengerjakan tugas. 

b. Baca literatur lain untuk memperkuat pemahaman 

Anda. 

c. Kerjakan setiap langkah sesuai tugas. 

d. Kumpulkan laporan hasil kerja sesuai dengan jadwal 

yang telah disepakati antara guru dengan siswa. 

e. Konsultasikan dan diskusikan dengan guru dalam 

mengerjakan tugas.  

 

6. Kompetensi yang akan dicapai 

Mendeskripsikan proses pembentukan dan teknik 

pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi serta 

kegunaannnya 

 

7. Informasi 

a. Proses pembentukan minyak bumi 
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Minyak bumi dan gas alam berasal dari jasad renik 

lautan, tumbuhan dan hewan yang mati sekitar 150 

juta tahun yang lampau. Sisa-sisa organisme itu 

mengendap di dasar lautan, kemudian ditutupi oleh 

lumpur. Lapisan lumpur tersebut lambat laun 

berubah menjadi batuan karena pengaruh tekanan 

lapisan diatasnya kemudian oleh bakteri enaerob sisa-

sisa jasad renik tersebut diuraikan dan diubah 

menjadi minyak dan gas. 

b. Komposisi minyak bumi dan gas, pada umumnya 

adalah senyawa alkana. 

c. Pengolahan minyak bumi 

Pengolahan minyak bumi setelah dari penambangan 

adalah destilasi bertingkat, pemisahan fraksi-fraksi 

berdasarkan perbedaan titik didih. Fraksi-fraksi 

minyak bumi yaitu: gas LPG, avtur, bensin, kerosin, 

solar, pelumas, lilin, aspal. 

a. Mutu bensin dapat dinyatakan dengan bilangan oktan. 

 

8. Tugas dan langkah kerja 

 Tugas: 

a. Pelajari informasi tentang pembentukan, komposisi, 

pengolahan dan fraksi-fraksi minyak bumi serta 
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bensin, baca buku Kimia dan artikel-artikel lain yang 

berhubungan dengan minyak bumi. 

b. Kerjakan secara kelompok. 

c. Buatlah pokok-pokok wacana dari artikel yang akan 

dipersentasikan. 

d. Buatlah pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan 

diskusi. 

e. Susunlah persentasi tersebut dalam bentuk power 

point. 

 

9. Penilaian 

 

LEMBAR PENILAIAN 

Aspek : Kognitif 

Indikator  :  

 Menjelaskan proses pembentukan minyak bumi dan 

gas alam. 

 Menjelaskan komponen-komponen utama penyusun 

minyak bumi 

 Menafsirkan bagan penyulingan bertingkat untuk 

menjelaskan dasar dan teknik pemisahan fraksi-

fraksi minyak bumi 

 Membedakan kualitas bensin berdasarkan bilangan 

oktannya. 
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Kelas : X 

Soal Penilaian Kognitif: 

1. Jelaskan garis besar pembentukan minyak bumi 

dan gas alam. 

2. Apakah komponen utama dari minyak bumi dan 

gas alam? 

3. Gambarkan bagan pengolahan minyak bumi dan 

gas alam. Jelaskan dengan singkat. 

4. Apakah yang dimaksud dengan bilangan oktan 

dan bagaimana cara meningkatkan bilangan 

oktan tersebut? 

 

No Nama 
No. Soal 

Skor Keterangan 
1 2 3 4 

        

        

        

        

        

        

        

 

Keterangan :       
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Aspek yang dinilai Skor 

a. Jawaban siswa kurang tepat                 

b. Jawaban siswa tidak lengkap tapi 

benar 

c.Jawaban siswa lengkap dan benar         

0 – 25 

26 – 75 

76 – 100 

 

 

Penilaian Afektif 

LEMBAR PENILAIAN PENGAMATAN 

Aspek   : Afektif 

Indikator  :  

 Menjelaskan proses pembentukan minyak bumi dan 

gas alam. 

 Menjelaskan komponen-komponen utama penyusun 

minyak bumi 

 Menafsirkan bagan penyulingan bertingkat untuk 

menjelaskan dasar dan teknik pemisahan fraksi-

fraksi minyak bumi 

 Membedakan kualitas bensin berdasarkan bilangan 

oktannya. 

Kelas  : X 

No Pernyataan 

Skala 

Sl Sr Jr Tp 

1 

2 

3 

4 

Siswa mengikuti pelajaran kimia. 

Siswa tidak mengikuti pelajaran kimia. 

Siswa merasa pelajaran kimia bermanfaat. 

Siswa berusaha menyerahkan tugas tepat waktu. 
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5 

6 

 

7 

 

8 

9 

10 

 

Siswa berusaha memahami pelajaran kimia. 

Siswa bertanya pada guru bila ada yang tidak 

jelas. 

Siswa selalu mengerjakan soal-soal latihan di 

rumah. 

Siswa selalu mendiskusikan materi minyak bumi. 

Siswa berusaha memiliki buku pelajaran kimia. 

Siswa berusaha mencari referensi  di perpustakaan 

dan internet. 

 
Jumlah 

    

 

Keterangan :  

Aspek yang dinilai 
Skor pernyataan 

positif 
Skor pernyataan 

negatif 
1. Sl  = selalu   
2. Sr = sering   
3. Jr  =Jarang   

4. Tp =Tidak pernah  

4 

3 
2 

1 

1 

2 
3 

4 

 

10. Tindak Lanjut 

Jika Anda dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan 

langkah kerja di atas  diperbolehkan untuk melanjutkan 

pada kegiatan berikutnya (sebagai pengayaan), jika 

belum pelajari kembali (sebagai remedial). 

 

11. Pustaka Acuan 

Michael Purba, 1994, Kimia 1B untuk SMA kelas 1 

semester 2, Erlangga, Jakarta. 
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Michael Purba, 2004, Kimia 1B untuk SMA kelas 1 

semester 2, Erlangga, Jakarta. 

Sejarah Minyak Bumi Indonesia,  

www.pertamina.com/indonesia/head_office/hupmas/edu_library/sejarah_minyak.html 

www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/3/8/ipt1.htm 

www.beritaiptek.com/pilihberita.php 

www.digilib.itb.ac.id/go.php 
www.hadynur.blogsome.com/2005/07/04/bumi -dan-pemanasan-global 
www.museum-migas.go.id/Indonesia/PeragaanDalam_Ind.htm 

www.djgsm.esdm.go.id/index.php 
www.iptek.net.id/ind/pustaka/mipi10.php 
www.inovasi.lipi.go.id/website/index.php 
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