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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ilmu kimia adalah salah satu ilmu sains yang berkaitan dengan 

kejadian atau perubahan yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

Ilmu kimia dapat meliputi struktur, susunan, perubahan energi maupun 

perubahan materi. Permasalahan yang terjadi senantiasa memerlukan 

pemecahan yang sistematis dan jelas. Sehingga sering kali masalah dalam 

ilmu kimia tergolong rumit dan kompleks.
1
 Hal ini menimbulkan kesan 

dikalangan peserta didik bahwa ilmu kimia merupakan ilmu yang rumit dan 

sulit.  

Oleh karena itu, pendidik perlu memanfaatkan perkembangan 

teknologi yang pesat pada masa sekarang untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Dimana mutu pendidikan yang baik akan menghasilkan peserta 

didik yang berkualitas. Mutu pendidikan bergantung pada pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah-sekolah, yang terlihat pada keberhasilan belajar 

siswa. Maka dari itu, banyak upaya dari pendidik untuk meningkatkan 

keberhasilan belajar siswa.
2
 Salah satunya, para pendidik perlu membangun 

                                                           
1
Citra Ayu Dewi dan Teti Fitri Handayani, Pengembangan Modul Kimia Berbasis 

Problem Based Research (PBR) pada Materi Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit Jurnal 

Pengkajian Ilmu dan Pembelajaran Matematka dan IPA “Prisma Sains”, ISSN: 2338-4530, Vol. 3, 

No. 2,  hlm. 369.  
2

Viandhika, Sulistyo, Agung, Pengembangan Multimedia Interaktif dengan 

Menggunakan  Program  Adobe  Flash  untuk Pembelajaran Kimia Materi Hidrolisis Garam SMA 

Kelas XI  Jurnal Pendidikan Kimia, ISSN: 2337-9995, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 23. 



2 

 

kreativitas mereka sendiri agar mampu membuat bahan ajar yang inovatif.
3
  

Bahan ajar merupakan sebuah susunan atas bahan-bahan yang berhasil 

dikumpulkan dan berasal dari berbagai sumber belajar yang dibuat secara 

sistematis. Seorang pendidik dituntut kreativitasnya untuk menyusun bahan 

ajar yang inovatif, variatif, menarik, konstektual dan sesuai dengan tingkat 

kebutuhan peserta didik.
4
  

Salah satu bentuk dari bahan ajar yaitu bahan ajar pandang dengar 

(audiovisual). Bahan ajar pandang dengar (audiovisual) yakni segala sesuatu 

yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar 

bergerak.
5
 Salah satu contohnya yakni berupa video. Penggunaan video dapat 

membantu siswa dalam memahami pesan pembelajaran yang disampaikan 

sehingga informasi dapat dipahami secara utuh serta mampu meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas proses pembelajaran. 

Adapun manfaat dari video dalam meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi proses pembelajaran, di antaranya adalah mengatasi jarak dan waktu, 

mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu secara realistis dalam 

waktu yang singkat, dapat diulang-ulang, pesan yang disampaikannya cepat 

dan mudah diingat, mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa, 

mengembangkan imajinasi, memperjelas hal-hal yang abstrak dan 

memberikan penjelasan yang lebih realistis, mampu berperan sebagai media 

utama untuk mendokumentasikan realitas sosial yang akan dibedah di dalam 

                                                           
3
Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif Menciptakan Metode 

Pembelajaran yang Menarik dan Menyenangkan (Yogyakarta: Diva Press, 2011), hlm. 14. 
4
Ibid. hlm. 18. 

5
Ibid. hlm. 40.  



3 

 

kelas dan mampu berperan sebagai storyteller yang dapat memancing 

kreativitas peserta didik.
6
  

Pembelajaran materi dengan menggunakan media audio visual lebih 

berhasil daripada pembelajaran tanpa menggunakan media audio visual. 

Keberhasilan ini dilihat dari hasil ulangan siswa dengan persentase 

ketuntasan untuk kelas yang menggunakan media audio visual sebesar 

86,364% yang melebihi persentase ambang batas keberhasilan pembelajaran 

sebesar 75%.
7
 Penggunaan video sebagai bahan ajar juga efektif, guru merasa 

lebih mudah menyampaikan pembelajaran, siswa termotivasi dan mudah 

memahami materi yang disampaikan sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru kimia SMA 

Negeri 5 Pekanbaru diperoleh informasi bahwa kurikulum yang digunakan 

adalah Kurikulum 2013 dan selama proses belajar mengajar siswa kurang 

berminat dalam belajar kimia. Salah satu penyebabnya adalah sistem 

peminatan yang dipilih oleh pihak sekolah berdasarkan nilai rapor dan bukan 

atas minat siswa-siswa tersebut. Serta media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran masih berupa LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) dan 

powerpoint. Salah satu materi yaitu pada materi hidrokarbon bersifat teoritis 

dan memerlukan implementasi materi yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari. 

                                                           
6
Akhmad, Tamsik, Zaenuddin, Pengaruh Penggunaan Video Pembelajaran terhadap 

Peningkatan Hasil Belajar Mapel IPA di MIN Kroya Cirebon Al Ibtida, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 

129. 
7

Anjar Purba Asmara, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Audio Visual 

tentang Pembuatan Koloid  Jurnal Ilmiah Didaktika, Vol. 15, No. 2, 2015, hlm. 176.  



4 

 

 Penggunaan media pembelajaran berupa video belum pernah 

dilakukan. Oleh sebab itu, guru memerlukan media berupa video sebagai 

media elektronik yang diharapkan mampu menarik minat siswa dalam belajar 

dan media video mampu mengaitkan antara teori dan implementasinya dalam 

kehidupan sehari-hari. Dimana video ini dapat menggabungkan unsur suara 

dan unsur gambar sehingga materi hidrokarbon yang bersifat teoritis dapat 

divisualisasikan langsung dalam bentuk gambar dan dapat disampaikan 

melalui unsur suara berupa narasi dalam video sehingga  proses pembelajaran 

lebih menarik, tidak kaku dan monoton pada penjelasan guru saja dan dengan 

adanya unsur audio dan unsur gambar peserta didik juga dapat lebih 

memahami materi hidrokarbon tersebut.  

Perkembangan teknologi berupa gadget dan laptop juga mendukung 

penggunaan video pembelajaran berupa video sebagai media elektronik yang 

mampu digunakan dimanapun dan kapanpun oleh siswa. Unsur suara yang 

telah direkam sesuai materi dan gambar yang terdapat didalam video dapat 

membantu peserta didik dalam mengingat materi kembali. Oleh karena itu, 

jika media pembelajaran yang digunakan guru menarik maka dengan otomatis 

siswa juga akan menyukai materi yang diajarkan dan pemahaman siswa 

terhadap materi tersebut akan lebih cepat atau lebih tercapai. Sebaliknya jika 

siswa tidak menyukai media yang digunakan guru maka siswa akan bosan, 

jenuh dan tidak tertarik terhadap materi yang disampaikan sehingga akan 

mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi tersebut.
8
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Adapun menurut silabus Kurikulum 2013, Kompetensi Dasar (KD) 

yang sesuai dengan penelitian terapan yang dilakukan yakni KD 4.3. 

mengenai cara mengatasi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap 

lingkungan dan kesehatan. Siswa diharapkan mampu menyusun gagasan 

mengenai cara mengatasi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap 

lingkungan dan kesehatan. Dimana salah satu cara mengatasi dampak yang 

ditimbulkan akibat pembakaran senyawa karbon dapat dilakukan dengan 

penggunaan energi alternatif. Selama ini kebutuhan energi dunia dipenuhi 

oleh sumber daya tak terbarukan seperti minyak bumi.  

Minyak bumi tersusun dari senyawa hidrokarbon terutama alkana dan 

sikloalkana.
9

 Hal ini menjadi masalah apabila tidak diselesaikan karena 

minyak bumi merupakan energi yang tak terbarukan sehingga semakin lama 

akan semakin habis. Berdasarkan Al-Qur‟an Surah „Abasa ayat 24-32 Allah 

Subhanahu Wa Ta‟la berfirman sebagai berikut: 

ْنَساُن إِلَى َطعَاِمِه   ( 48)مَّ َشقَْقنَا اْْلَْرَض َشقًّا ثُ  (47)أَنَّا َصبَْبنَا اْلَماَء َصبًّا  (46)فَْليَْنُظِر اْْلِ

 َوفَاِكَهةً  (53)َوَحدَائَِق ُغْلبًا  (;4) َوَزْيتُىنًا َونَْخًل  (:4)َوِعنَبًا َوقَْضبًا  (49)فَأَْنبَتْنَا فِيَها َحبًّا 

 (54)َمتَاًعا لَُكْم َوِْلَْنعَاِمُكمْ  (53)َوأَبًّا 

Artinya:“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. 

Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), 

kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan 

biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-

kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk 

kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.” (QS. „Abasa: 24-

32).
10

 

 

                                                           
9
Unggul Sudarmo, Kimia untuk SMA/MA Kelas XI (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 30. 

10
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: PT 

Karya Toba Putra, 2013), hlm. 585. 



6 

 

Berdasarkan ayat tersebut, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha 

Penyayang telah mengisyaratkan solusi bagi permasalahan tersebut. Dimana 

hal ini menunjukkan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta‟la 

karena telah menumbuhkan segala jenis tanaman untuk memenuhi kebutuhan 

manusia di bumi. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan manusia akan 

bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi. Bahan bakar alternatif ini 

dapat berasal dari tanaman yang telah Tuhan ciptakan untuk manusia di bumi. 

Pemanfaatan tanaman maupun limbah menjadi bahan bakar alternatif dapat 

dilakukan dengan mengolahnya menjadi bioetanol. Bioetanol adalah etanol 

yang dibuat dari biomassa yang mengandung komponen pati atau selulosa.
11

  

Bioetanol dihasilkan dari proses fermentasi dengan bantuan ragi seperti 

Saccharomyces cereviciae. Dimana semakin besar jumlah ragi yang diberikan 

dan semakin lama waktu fermentasi maka rendemen bioetanol yang diperoleh 

juga semakin besar, hal ini dikarenakan jumlah ragi dan waktu fermentasi 

pada saat fermentasi sangat berpengaruh terhadap jumlah rendemen bioetanol 

yang didapat.
12

 Namun hal tersebut berlaku pada waktu tertentu yakni waktu 

optimal pertumbuhan ragi karena ragi memiliki fase kematian. Dimana 

setelah fase tersebut, kadar bioetanol akan semakin menurun.  

Pada produksi bioetanol, sumber bioetanol dapat berasal dari tanaman 

dan limbah. Pembuatan bioetanol dari limbah lebih disukai karena dapat 

menambah nilai guna limbah yang dibuang. Tanaman pisang merupakan 
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tumbuhan berbatang basah yang besar dan sering dijumpai di Indonesia. 

Namun dalam penggunaannya, tanaman pisang menghasilkan limbah. Salah 

satu limbah dari tanaman pisang adalah pelepah batang pisang. Keberadaan 

pelepah pisang yang melimpah dapat menimbulkan polusi lingkungan, seperti 

merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap serta dapat 

menjadi sarang larva serangga. Berdasarkan kandungannya, pelepah pisang 

mengandung selulosa sebesar 40,1% dan lignin 17,8%.
13

 Sehingga cukup 

potensial untuk dijadikan sebagai bahan baku bioetanol.  

Bioetanol merupakan bahan bakar pengganti bensin dan lebih ramah 

lingkungan karena mengandung 35% oksigen. Sehingga dapat meningkatkan 

efisiensi pembakaran dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Bioetanol juga 

bersifat ramah lingkungan, karena gas buangnya rendah terhadap senyawa-

senyawa yang berpotensi sebagai polutan, seperti karbon monoksida, nitrogen 

oksida, dan gas-gas rumah kaca.
14

 Sehingga penggunaan bioetanol tidak 

hanya dapat mencegah kelangkaan bahan bakar namun juga mengurangi zat 

pencemar lingkungan yang akan memberikan dampak negatif bagi 

lingkungan sekitar maupun kesehatan manusia. Oleh karena itu, bioetanol 

dapat digunakan sebagai pengetahuan baru bagi siswa mengenai energi 

alternatif.  

Hal tersebut didukung oleh sarana dan prasarana yang telah memadai 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru dalam penggunaan video 
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sebagai media pembelajaran pada materi hidrokarbon yakni berupa laptop dan 

proyektor sehingga dapat ditampilkan didalam kelas. Berdasarkan uraian 

permasalahan tersebut, maka guru perlu menggunakan media baru yang 

mampu meningkatkan minat siswa sehingga siswa dapat lebih memahami 

materi hidrokarbon. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pembuatan Bioetanol dari Pelepah Batang 

Pisang sebagai Bahan Ajar Berbasis Audio Visual pada Materi 

Hidrokarbon”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, 

maka perlu adanya penjelasan tentang pengertian beberapa kata yang tertera 

dijudul. Adapun penjelasan dari masing-masing istilah dalam judul yang 

digunakan sebagai berikut:  

1. Bioetanol 

Bioetanol adalah etanol yang diproduksi dengan cara fermentasi  

menggunakan bahan baku nabati. Bioetanol dapat dibuat dari biomassa 

yang mengandung gula, pati, atau selulosa yang telah diproses menjadi 

glukosa.
15
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2. Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan sebuah susunan atas bahan-bahan yang 

berhasil dikumpulkan dan berasal dari berbagai sumber belajar yang dibuat 

secara sistematis.
16

  

3. Pelepah Batang Pisang 

Tanaman pisang merupakan tumbuhan berbatang basah yang besar, 

biasanya mempunyai batang semu yang tersusun dari pelepah-pelepah 

daun.
17 

Berdasarkan kandungannya, pelepah pisang mengandung selulosa 

sebesar 40,1% dan lignin 17,8%.
18

 

4. Hidrokarbon 

Hidrokarbon adalah senyawa karbon yang tersusun dari atom 

karbon dan hidrogen.
19

 

5. Media Audio Visual 

Media audio visual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan 

unsur gambar seperti film, video, cassete dan VCD.
20
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya 

maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut: 

a. Kurangnya minat siswa dalam belajar kimia sehingga mempengaruhi 

pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru. 

b. Media pembelajaran yang digunakan masih berupa LKPD dan power 

point khususnya materi hidrokarbon. 

c. Kebutuhan akan bahan ajar berupa video untuk menarik minat belajar 

peserta didik dan sebagai media yang mampu mengimplementasikan 

materi kedalam kehidupan sehari-hari kedalam bentuk yang lebih 

menarik dengan gabungan unsur gambar dan animasi serta unsur audio 

sebagai penguat materi sehingga materi dapat lebih mudah dipahami. 

d. Kurangnya pemanfaatan limbah pelepah batang pisang menjadi bahan 

baku bioetanol sehingga menimbulkan polusi lingkungan. 

e. Keterbatasan sumber bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang 

tidak sesuai dengan laju kebutuhan penduduk dunia khususnya 

Indonesia. 
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2. Batasan Masalah 

Agar penelitian berjalan secara sistematis, maka perlu adanya 

batasan-batasan masalah yaitu: 

a. Kebutuhan akan bahan ajar berupa video untuk menarik minat belajar 

peserta didik dengan gabungan unsur gambar dan animasi serta unsur 

audio. 

b. Limbah pelepah batang pisang dijadikan bahan baku alternatif bioetanol 

dan diuji kadar etanol. 

c. Keterbatasan sumber bahan bakar yang berasal dari minyak bumi  yang 

tidak sesuai dengan laju kebutuhan penduduk dunia sehingga semakin 

menipis. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka 

beberapa permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana tingkat kelayakan video yang telah didesain untuk 

digunakan sebagai bahan ajar pada materi hidrokarbon  ? 

b. Bagaimana pengaruh variasi massa ragi 20 gram, 15 gram dan 10 gram 

terhadap kadar etanol yang diperoleh dari limbah pelepah batang 

pisang? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan 

penelitian yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui tingkat kelayakan video pada pokok bahasan 

hidrokarbon yang telah didesainkan untuk digunakan sebagai bahan 

ajar. 

b. Untuk mengetahui pengaruh variasi massa ragi 20 gram, 15 gram dan 

10 gram terhadap kadar etanol yang diperoleh dari limbah pelepah 

batang pisang. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu 

sebagai berikut: 

a. Dapat digunakan sebagai bahan ajar khususnya dalam bentuk media 

pembelajaran berbasis audio visual pada materi hidrokarbon. 

b. Sebagai sumber informasi tentang pemanfaatan pelepah batang pisang 

sebagai energi alternatif terbarukan yakni bioetanol. 

c. Menambah pengetahuan tentang pembuatan video sebagai bahan ajar 

pada materi hidrokarbon. 
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E. Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Video pembelajaran diharapkan dapat digunakan sebagai bahan ajar pada 

materi hidrokarbon khususnya mengenai cara mengatasi dampak 

pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan. 

2. Video pembelajaran mengenai pembuatan bioetanol dari limbah pelepah 

batang pisang diharapkan dapat menambah wawasan baru mengenai 

bioetanol sebagai bahan bakar alternatif. 

3. Video pembelajaran yang didesain terdiri atas bagian pembuka (judul 

video, identitas peneliti, tujuan pembelajaran), bagian isi (materi 

hidrokarbon, rangkaian proses pembuatan bioetanol dan hasil dari 

penelitian terapan yang disertai narasi, teks dan animasi) dan bagian 

penutup (kesimpulan penelitian dan ucapan terima kasih). 

 

 


