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 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan masyarakat, 

pemahaman cara belajar anak, kemajuan media komunikasi dan informasi 

dan lain sebagainya memberi arti tersendiri bagi kegiatan pendidikan
1
. 

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberi dampak 

terhadap proses pembelajaran yaitu diperkayanya sumber dan media 

pembelajaran, seperti buku teks, modul, film, video, televisi, slide dan web
2
. 

Hampir disetiap sekolah kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum 

2013. Dimana pada bulan Agustus 2017 peneliti melakukan wawancara pada 

salah satu guru kimia di Sekolah Menengah Atas di Pekanbaru. Dapat 

disimpulkan bahwa jenis bahan ajar yang biasa digunakan pada pembelajaran 

kimia yaitu berupa buku paket, LKS, dan multimedia. Sedangkan pada materi 

ilmu kimia dan peranannya pada KD 3.1 dan KD 4.1 bahan ajar yang biasa 

digunakan yaitu LKS, alat dan bahan secara konkret. Dapat dilihat bahwa 

kurangnya bahan ajar khususnya pada materi ilmu kimia dan peranannya di 

Sekolah Menengah Atas khususnya sekolah yang akan diteliti. 

Maka dari itu perlu dikembangkan lagi sumber belajar yang sudah ada 

agar dalam proses belajar mengajar tidak menjadi monoton, dengan 

berkembangnya IPTEK maka seorang guru yang profesional akan mampu 

membuat proses belajar lebih menarik, dan menyenangkan, hal itu dapat 
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dimulai dengan sumber belajar yang digunakan pada saat mengajar. Sumber 

belajar yang digunakan tidak lepas dari salah satu aspek penting yang terdapat 

didalamnya yaitu bahan ajar dan informasi pendukung lainnya. 

Bahan ajar merupakan segala bahan (baik informasi, alat, maupun 

teks) yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari 

kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi 

pembelajaran
3
. Selama ini bahan ajar yang digunakan oleh guru yaitu bahan 

ajar yang bersifat konvensional, yaitu bahan ajar yang tinggal pakai, tinggal 

beli, instan, serta tanpa upaya merencanakan, membuatnya dan menyusunnya 

sendiri seperti buku-buku teks yang diperjual belikan di toko buku, buku-

buku sumbangan dari pemerintah, atau LKS yang dibeli pada penyalur yang 

datang kesekolah
4
. 

Maka dari itu peneliti akan membuat bahan ajar berupa poster. Poster 

yang dibuat dalam bidang pendidikan pada prinsipnya merupakan gagasan 

yang diwujudkan dalam bentuk ilustrasi obyek gambar yang disederhanakan 

dan dibuat dengan ukuran besar. Tujuannya untuk menarik perhatian, 

membujuk, memotivasi dan memperingatkan pada gagasan pokok, fakta atau 

peristiwa tertentu
5
.  

Salah satu mata pelajaran yang ada pada tingkat Sekolah Menengah 

Atas yaitu Kimia. Pada awal belajar kimia materi yang diajarkan pada siswa 

kelas X yaitu materi ilmu kimia dan peranannya, agar mempermudah siswa 
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mengenal pelajaran kimia maka dari itu bahan ajar yang akan dibuat akan 

berasal dari potensi lokal dan lingkungan. Dalam materi ilmu kimia dan 

peranannya terdapat Kompetensi Dasar (KD) yaitu menyajikan hasil 

pengamatan tentang peran kimia dalam kehidupan. 

Hasil pengamatan tersebut dapat berasal dari penelitian kimia di 

laboratorium, yang nantinya akan dijadikan bahan ajar yang berlandaskan  

pada KD 3.1 dan KD 4.1 yang sesuai pada materi ilmu kimia dan peranannya. 

Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 164 Allah Subhanahu Wa Ta’la 

berfirman : 

َماَواِت َواْْلَْرِض َواْختََِلِف اللَّْيِل َوالىََّهاِر َواْلفُلْ  تَْجِري  ِك الَّتِيإِنَّ فِي َخْلِق السَّ

َماِء ِمْه َماٍء فَأَْحيَا بِِه اْْلَْرَض  ُ ِمَه السَّ فِي اْلبَْحِر بَِما يَْىفَُع الىَّاَس َوَما أَْوَزَل َّللاَّ

ِر بَْيَه  َحاِب اْلُمَسخَّ يَاِح َوالسَّ بَْعَذ َمْىتَِها َوبَثَّ فِيَها ِمْه ُكلِّ َدابٍَّة َوتَْصِريِف الرِّ

َماِء َواْْلَ  ْرِض يَآيَاٍت لِوَْىٍ  يَْعوِلُىنَ السَّ  
Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya 

malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna 

bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu 

dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia 

sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan 

yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda 

(keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (QS. Al-

Baqarah-164)
6
. 

 

Dari ayat diatas Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menyediakan air 

untuk alam semesta. Bagi kehidupan makhluk, air bukanlah merupakan hal 

yang baru, karena tidak satupun kehidupan di bumi ini dapat berlangsung 

tanpa air. Oleh sebab itu air dikatakan sebagai benda mutlak yang harus ada 

dalam kehidupan manusia. Akan tetapi masyarakat sering mengalami 
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kesulitan mendapatkan air bersih, terutama pada musim kemarau saat air 

mulai berubah warna atau berbau. 

Pemenuhan kebutuhan air bersih sudah menjadi masalah yang sangat 

umum dan belum diatasi terutama di daerah-daerah pedesaan dan terpencil. 

Pemenuhan kebutuhan air bersih harus sesuai persyaratan kualitas air bersih 

yang distandarkan oleh Departemen Kesehatan RI melalui Permenkes 

No.416/Menkes/PER/IX/1990. Air bersih yaitu air yang dipergunakan untuk 

keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air 

bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat 

diminum apabila dimasak.  

Meskipun alam telah menyediakan air dalam jumlah yang cukup, 

tetapi pertambahan penduduk dan peningkatan aktivitas telah mengubah 

tatanan dan keseimbangan air di alam. Sebagian besar air yang tersedia tidak 

lagi layak dikonsumsi secara langsung dan memerlukan pengolahan supaya 

air dari alam layak dan sehat untuk dikonsumsi. Salah satu air yang tersedia 

di alam adalah air gambut
7
. 

Di Kota Pekanbaru tepatnya di Rimbo Panjang  Kecamatan Tambang, 

Kabupaten Kampar banyak ditemukan air gambut yang berwarna kecoklatan  

yang belum dimanfaatkan menjadi air siap pakai dan bebas dari zat pengotor 

seperti logam berat dan  masih belum diolah menjadi air bersih yang layak 

untuk dikonsumsi, padahal jika di olah air gambut itu bisa digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari dan saat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Air 
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permukaan yang secara teknis yang dikenal sebagai air gambut mengandung 

warna dan zat organik yang tinggi serta bersifat asam
8
. 

Setelah dilakukan uji pendahuluan pada air gambut dengan 

menggunakan instrumen SSA maka didapatkanlah kadar besi (Fe) sebesar 

2,158 ppm. Kadar besi tersebut melebihi batas ambang menurut Permenkes 

No.416/Menkes/PER/IX/1990 sehingga air gambut tersebut tidak layak 

digunakan untuk kehidupan sehari-hari karena tidak memenuhi persyaratan 

kualitas air bersih. 

Adanya kandungan besi (Fe) dalam air menyebabkan warna air 

tersebut menjadi merah kecoklatan. Kandungan Fe dapat menimbulkan 

gangguan kesehatan seperti gangguan pada usus, bau yang kurang enak dan 

bisa menyebabkan kanker. Selain itu, keracunan Fe menyebabkan 

permeabilitas dinding pembuluh darah kapiler meningkat sehingga plasma 

darah merembes keluar
9
. 

Oleh karena itu diperlukan teknik pengolahan untuk menurunkan 

kadar Fe pada air. Salah satu cara pengolahan air yaitu dengan teknik 

adsorbsi. Adsorben yang digunakan pada penelitian ini adalah karbon aktif 

dari kulit singkong. Pemanfaatan limbah kulit singkong sebagai karbon aktif 

akan mengatasi dua masalah sekaligus, yaitu akan mengurangi volume 

limbah kulit singkong itu sendiri, serta dapat menghilangkan atau paling tidak 

mengurangi kadar besi (Fe) dalam air gambut sampai ambang batas tertentu 

yang diinginkan. 
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Selama ini limbah kulit singkong ini belum dimanfaatkan secara 

maksimal oleh masyarakat, padahal limbah ini bisa dimanfaatkan sebagai 

bahan baku karbon aktif. Karbon aktif ini memiliki manfaat sangat banyak, 

misalnya sebagai penjernih air, pemurnian gas, pengolahan limbah cair dan 

sebagainya
10

. Untuk mengurangi pencemaran maka dilakukanlah proses 

pembuatan karbon aktif yang bahannya dari kulit singkong. 

Menurut penelitian dari Suratmin Utomo aktifator NaOH ini sangat 

bagus digunakan pada sampel singkong, ukuran partikel yang bagus 

didapatkan pada ukuran 100 mesh, waktu aktifasi optimal yaitu selama 22 

jam
11

. Dengan membaca hasil penelitian tersebut maka peneliti menggunakan 

aktifator NaOH tersebut untuk sampel yang sama yaitu kulit singkong selain 

itu harga aktifator tersebut juga tergolong murah dan bersifat pengikat air. 

Dalam penelitian ini digunakan variasi berat sampel yang berbeda-beda 

supaya dapat melihat perbedaan penyerapan terhadap logam besi (Fe) yang 

terdapat pada air gambut. 

Konsumsi karbon aktif dunia semakin meningkat setiap tahunnya. Di 

negara-negara besar seperti Amerika kebutuhan perkapitanya mencapai 0,4 

kg per tahun dan Jepang berkisar 0,2 kg pertahun. Hal ini dampak pada harga 

karbon aktif yang semakin kompetitif. Kulit singkong sebagai sumber karbon 

dapat dimanfaatkan sebagai karbon aktif dengan cara aktifasi kimia
12

. 
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Karbon aktif merupakan senyawa karbon amorf, yang dapat 

dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon atau dari arang yang 

diperlakukan dengan cara khusus untuk mendapatkan permukaan yang lebih 

luas. Karbon aktif bisa dibuat dari tongkol jagung, ampas penggilingan tebu, 

tempurung kelapa, sekam padi, serbuk gergaji, kayu keras, dan kulit 

singkong. 

Proses dan hasil penelitian ini akan diidentifikasi potensinya sebagai 

bahan ajar kimia SMA kelas X yang dalam hal ini disesuaikan dengan materi 

pembelajaran kimia tentang peran kimia dalam kehidupan  dimana nanti 

karbon aktif yang terbuat dari kulit singkong dapat digunakan untuk 

mengadsorpsi logam Fe pada air gambut sehingga bisa dimanfaatkan dalam 

kehidupan sehari-hari yang tertera pada Kompetensi Dasar 3.1. Memahami 

metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan kimia di laboratorium, serta 

peran kimia dalam kehidupan, KD 4.1. Menyajikan hasil pengamatan tentang 

hakikat ilmu kimia, metode ilmiah dan keselamatan kerja dalam mempelajari 

kimia serta peran kimia dalam kehidupan sebagaimana tercantum dalam 

Kurikulum 2013. 

Hal ini mendukung untuk dikembangkannya karbon aktif dalam 

materi peran kimia dalam kehidupan sebagai bentuk inovasi pengembangan 

materi berbasis potensi lokal yang berupa bahan ajar. Adanya tuntutan 

kebijakan pemerintah untuk lebih memanfaatkan potensi lokal sebagai 

sumber belajar menjadikan karbon aktif berpotensi sebagai alternatif bahan 

ajar. 
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Dalam mengembangkan bahan ajar harus sesuai tuntutan zaman
13

. 

Selain itu perkembangan Kurikulum 2013 juga menuntut agar materi 

pembelajaran yang disusun bersifat up to date atau kekinian. Bahan ajar yang 

bersifat kekinian adalah bahan ajar yang berisi materi yang berlandaskan pada 

hasil penelitian
14

. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut berjudul “Adsorpsi Logam Fe pada Air Gambut 

Menggunakan Karbon Aktif Kulit Singkong serta Potensinya sebagai 

Bahan Ajar ”. 

B. Penegasan Istilah 

Supaya tidak tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul 

penelitian ini, maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah dalam judul. 

1. Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar
15

. 

2. Karbon aktif  

Karbon aktif merupakan senyawa amorf yang mampu menyerap 

beberapa jenis senyawa kimia dalam bentuk cairan, padatan maupun gas 

secara selektif, tergantung dari volume pori-pori dan luas permukaannya
16

. 
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3. Adsorpsi 

Adsorpsi merupakan suatu fenomena dimana sejumlah kuantitas 

gas menetap pada suatu permukaan, misalnya kontak yang terjadi dari gas 

atau larutan pada suatu logam
17

. 

4. Air Gambut 

Air Gambut merupakan air permukaan yang terdapat di daerah 

gambut yang tersebar di dataran rendah di wilayah Kalimantan dan 

Sumatera
18

. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, 

beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, antara lain. 

a. Penelitian laboratorium yang kurang dikembangkan menjadi bahan ajar. 

b. Banyaknya produksi keripik singkong menghasilkan limbah kulit 

singkong yang belum dimanfaatkan secara optimal. 

c. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di daerah bertanah gambut 

masih menggunakan air gambut untuk keperluan sehari-hari tanpa tahu 

dampaknya dan mereka tidak tahu apakah air tersebut memenuhi syarat 

air bersih. 
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2. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan peneliti hanya 

memfokuskan penelitian pada: 

a. Proses dan hasil penelitian di laboratorium ini dianalisis sebagai bahan 

ajar berdasarkan analisis kebutuhan yang meliputi analisis kurikulum, 

analisis bahan ajar dan menetapkan jenis dan bentuk bahan ajar berupa 

poster. 

b. Air gambut yang digunakan dan diteliti diambil di sekitaran rumah 

masyarakat Rimbo Panjang Kota Pekanbaru sedangkan limbah kulit 

singkong diambil di Lubuk Betung kampung halaman penulis.  

c. Limbah kulit singkong akan dijadikan karbon aktif dan diuji 

kualitasnya berupa uji kadar air, daya serap iodin berdasarkan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) 06-3730-1995 dan dijadikan bahan ajar. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Apakah hasil dan proses penelitian di laboratorium tentang pembuataan 

karbon aktif dari kulit singkong berpotensi sebagai bahan ajar pada 

materi ilmu kimia dan peranannya ? 

2. Bagaimanakah kualitas karbon aktif kulit singkong yang di uji dengan 

kadar air dan daya serap terhadap iodin menggunakan aktifator NaOH 

0,25 N dibandingkan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-373-

1995 ? 
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3. Bagaimanakah kemampuan karbon aktif kulit singkong sebagai adsorben 

dalam menurunkan konsentrasi besi (Fe) dengan adanya perbedaan 

variasi berat 1,25 gram, 1,50 gram dan 1,75 gram ? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui karbon aktif dari kulit singkong dapat digunakan 

sebagai bahan ajar pada materi ilmu kimia dan peranannya. 

b. Untuk mengetahui kualitas karbon aktif kulit singkong dengan 

pengujian kadar air dan daya serap iodin sesuai dengan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) 06-3730-1995. 

c. Mengetahui kemampuan karbon aktif kulit singkong sebagai 

adsorben dalam menurunkan konsentrasi besi (Fe) dengan adanya 

perbedaan variasi berat 1,25 gram, 1,50 gram, 1,75 gram.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk 

didapat dan juga diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan 

kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. 

b. Untuk membuat siswa lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran 

kimia khususnya pada materi ilmu kimia dan peranannya. 


