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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin 

pesat telah membawa implikasi perubahan dalam dunia pendidikan. Dunia 

pendidikan sangat terkait dengan siswa sebagai peserta didik yang merupakan 

subjek utama dalam pendidikan. Segala perubahan yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat membuat dunia pendidikan terus menyesuaikan diri, 

berubah sesuai dengan perkembangan zaman.
1
 Salah satu kebijakan 

pemerintah adalah menyusun kurikulum baru yaitu kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 yang diterapkan saat ini diharapkan dapat menghasilkan 

generasi penerus bangsa yang produktif, kreatif, inovatif dan berkarakter. 

Agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, perlu 

adanya suatu perangkat pembelajaran yang mendukung terciptanya suasana 

pembelajaran yang kondusif. Kondisi ini menuntut guru harus kreatif dalam 

menentukan model, metode dan media yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran.
2
 Salah satu media yang dapat digunakan adalah berupa bahan 

ajar. Bahan ajar berisikan informasi yang digunakan guru untuk memperkaya 

pengetahuan siswa dalam mendukung proses pembelajaran. Contoh bahan 

ajar diantaranya handout, buku, modul, lembar kerja siswa, poster, brosur, 

leaflet, wallchart, foto/gambar, model/maket. 
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Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada salah satu guru kimia 

di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru, bahan ajar yang biasa 

digunakan dalam pembelajaran kimia adalah CD interaktif, buku paket, 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), dan bahan-bahan kimia yang ada di 

laboratorium. Sedangkan bahan ajar yang biasa digunakan pada materi pokok 

minyak bumi adalah buku paket, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), dan 

bahan-bahan yang konkret contohnya lampu teplok (minyak tanah). Guru 

juga menyampaikan bahwa kendala dalam penggunaan bahan ajar tersebut 

adalah sulitnya mencari bahan-bahan konkrit yang berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat dikatakan bahwa butuhnya guru pada 

bahan ajar yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 

Kimia sebagai salah satu mata pelajaran wajib peminatan bidang MIPA 

dalam kurikulum 2013 pembelajaran di SMA/MA merupakan ilmu yang kaya 

akan konsep yang bersifat abstrak. Salah satu materi yang ada dalam 

pembelajaran kimia adalah minyak bumi. Dalam materi minyak bumi 

terdapat Kompetensi Dasar (KD) yang memuat reaksi pembakaran sempurna 

dan tidak sempurna serta konsep dampak pembakaran tersebut terhadap 

lingkungan, dan diharapkan peserta didik mempunyai konsep dasar yang 

nantinya dapat dikembangkan untuk membuat sebuah energi alternatif 

terbarukan. Untuk itu, agar peserta didik memiliki penguasaan konsep yang 

lebih baik, maka dibutuhkan bahan ajar yang sesuai dalam mendukung proses 

pembelajaran. Untuk menyusun sebuah bahan ajar dibutuhkan adanya sumber 



3 

 

belajar, karena dari sumber belajar dapat diperoleh berbagai macam 

kebutuhan bahan ajar.
3
 

Sumber belajar akan menjadi bermakna bagi peserta didik maupun guru 

apabila sumber belajar diorganisir melalui satu rancangan yang 

memungkinkan seseorang dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar. 

Jika tidak, maka tempat atau lingkungan sekitar, benda, orang, atau buku 

hanya sekedar tempat, benda, orang atau buku yang tidak ada artinya.
4
 

Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-imran ayat 190-191: 

 

 

 

 

Artinya: Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian 

malam dan siang, terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang 

berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, 

atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan 

langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau 

menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari 

azab neraka.
5
 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan semua yang ada di 

dunia ini tidaklah sia-sia dari yang kecil hingga yang besar. Makhluk hidup 

(hewan, tumbuhan, dan lain-lain) semuanya dapat dimanfaatkan oleh manusia 

jika manusia itu berfikir. Allah menjaga semua yang telah diciptakan-Nya 

agar tetap hidup. Allah membuktikannya dengan diturunkan oleh-Nya hujan 
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ِب ﴿ەإِنَّ ِفى َخْلِق  ُ۟ولِى ٱْْلَْلَبَٰ ت ٍۢ ْلأ َهاِر َلَءاَيَٰ ِف ٱلَّْيِل َوٱلنَّ ِت َوٱْْلَْرِض َوٱْخِتلََٰ َوَٰ َمَٰ ﴾ ۱۹ٱلسَّ

ِت  َوَٰ َمَٰ ُروَن ِفى َخْلِق ٱلسَّ ا َوَعلَىَٰ ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكَّ ا َوقُُعود ًۭ م ًۭ َ ِقَيَٰ ٱلَِّذيَن َيْذُكُروَن ٱَّللَّ

ذَ  َنا َما َخلَْقَت َهَٰ ارِ َوٱْْلَْرِض َربَّ َنَك َفِقَنا َعَذاَب ٱلنَّ ِطًل ًۭ ُسْبَحَٰ ا َبَٰ  
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sebagai sumber kehidupan, dan agar manusia dapat mensyukuri nikmat yang 

telah Allah berikan kepadanya dengan memanfaatkan segala yang ada di 

dunia ini dengan sebaik mungkin. 

Salah satu cara memanfaatkannya adalah dengan menjadikan alam 

sebagai sumber belajar. Sumber belajar sangatlah melimpah di sekeliling kita, 

salah satunya adalah lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu sumber 

belajar yang amat penting dan memiliki nilai-nilai yang sangat berharga 

dalam rangka proses pembelajaran peserta didik. Hasil penelitian 

laboratorium merupakan salah satu contoh sumber belajar berbasis 

lingkungan yang dapat dikembangkan menjadi bahan ajar. Hal ini 

dikarenakan hasil penelitian laboratorium merupakan produk berinovasi dan 

merupakan sumber belajar yang up to date dalam pengembangan materi 

pembelajaran berbasis potensi lokal yang berupa bahan ajar,
6
 yang dapat 

memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik secara konkrit dan 

lebih menarik. 

Sejalan dengan kebutuhan bahan ajar berbasis lingkungan tersebut, 

Indonesia sebagai negara agraris banyak menghasilkan limbah pertanian 

berupa biomassa yang kurang termanfaatkan. Di sisi lain, biomassa menjadi 

perhatian karena kelebihannya seperti mudah dijumpai dan harganya murah. 

Limbah pertanian tersebut dapat diolah menjadi suatu bahan bakar padat yang 

lebih luas penggunaannya sebagai bahan bakar alternatif. 
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Usaha untuk mencari bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui 

(renewable), ramah lingkungan dan bernilai ekonomis perlu terus dilakukan 

karena ketersediaan bahan bakar minyak bumi terbatas dan sifatnya tidak 

terbarukan, sehingga diprediksikan akan terjadi kelangkaan bahan bakar 

minyak dan menimbulkan adanya krisis energi dan kebutuhan minyak bumi 

yang semakin besar merupakan tantangan yang perlu diantisipasi.
7
 Salah satu 

caranya adalah dengan membuat bahan bakar alternatif berupa biobriket.  

Sebelum dikembangkannya biobriket sebagai bahan bakar, semenjak 

dahulu masyarakat Indonesia terutama yang hidup di pedesaan, pada 

umumnya banyak memanfaatkan kayu bakar sebagai sumber energi terutama 

untuk kebutuhan memasak. Namun kebiasaan ini tentu tidak bisa berlangsung 

lama, lambat laun ketersediaan kayu di hutan akan menipis. Selain itu pula, 

pemanfaatan hutan secara berlebihan tentu akan membawa pengaruh terhadap 

kelestarian lingkungan. Dalam upaya menyelesaikan masalah kebutuhan 

energi untuk memasak, maka perlu dilakukan pengembangan dengan 

memanfaatkan bahan baku yang bersumber dari limbah hasil pertanian. Pada 

dasarnya biobriket dapat dihasilkan melalui bahan-bahan tak terpakai seperti 

sampah, serbuk gergaji, sekam, tempurung kelapa dan lain sebagainya.
8
 

Salah satu tumbuhan yang ada di Indonesia adalah tumbuhan nanas. 

Nanas banyak ditanam di berbagai perkebunan di Indonesia. Selain itu, nanas 
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merupakan tumbuhan yang dapat tumbuh di hampir semua jenis tanah 

pertanian, termasuk iklim basah maupun kering. Riau adalah salah satu 

daerah yang dominan menghasilkan nanas. Hal ini dikarenakan provinsi ini 

memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata hujan berkisar antara 1300-3500 

mm per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2012, produksi nanas 

di Riau sebanyak 92.445 ton, di mana kabupaten Kampar menghasilkan 

38.182 ton buah nanas. Banyaknya produksi nanas di Riau dan kabupaten 

Kampar khususnya, semakin banyak pula limbah yang dihasilkan dari proses 

pengolahan nanas tersebut, salah satu limbah yang dihasilkan adalah mahkota 

nanas.
9
 

Selama ini masyarakat hanya mengkonsumsi daging nanasnya saja 

sedangkan untuk mahkota nanas tersebut biasanya langsung dibuang atau 

tidak digunakan lagi. Khususnya di sepanjang jalan desa Rimbo Panjang, 

kecamatan Tambang, kabupaten Kampar, pedagang nanas biasanya menjual 

buah nanas dengan membuang mahkotanya dan ditumpuk di pinggir jalan 

sehingga menjadi limbah yang dapat mengganggu pemandangan serta 

menimbulkan bau yang tidak enak. Oleh karena itu, akan sangat baik apabila 

limbah mahkota nanas ini diolah menjadi benda yang lebih bermanfaat 

terutama dijadikan sebagai bahan bakar alternatif berupa biobriket.    

Pengolahan biobriket relatif sederhana dan prinsipnya dapat dilakukan 

secara swadaya oleh masyarakat. Pada dasarnya proses pembuatan biobriket 

                                                           
9
Desy Hartini. http://kidnesia.com/Indonesiaku/TeropongDaerah/Riau/ Flora/Produksi-
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dilakukan dengan tujuan menciptakan energi melalui proses pengurangan 

kadar air yang terkandung dalam suatu bahan. Secara umum proses 

pembuatan biobriket dilalui dengan proses pencacahan terhadap bahan baku, 

kemudian dilakukan proses pengeringan dan pencetakan dengan melakukan 

proses penekanan dengan mesin press sehingga diperoleh biobriket yang 

berbentuk padat.
10

 Pada penelitian sebelumnya agar sifat fisik dari biobriket 

lebih kuat, pada pembuatan biobriket ditambahkan dengan perekat. Namun, 

penambahan perekat dapat mempengaruhi sifat fisik maupun kimia dari 

biobriket. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuli Ristianingsih dkk, 

untuk mengetahui konsentrasi perekat optimum dilakukan penambahan 

perekat dengan 3 buah variasi komposisi yaitu 5%, 10% dan 15% perekat 

dalam arang.
11

 

Manfaat mahkota nanas ini dapat digunakan sebagai bahan baku 

pembuatan biobriket karena kandungan selulosa yang tinggi maka kadar 

karbon di dalam mahkota nanas juga tinggi. Kadar selulosa mahkota nanas 

terdiri dari 57,83%.
12

 Akan tetapi, potensi ini tidak didukung oleh kepedulian 

dan pengetahuan masyarakat untuk mengolah limbah tersebut menjadi sebuah 

energi terbarukan. 

Potensi mahkota nanas dengan kandungan bahan-bahan yang bermanfaat 

sebagai biobriket dapat digunakan dalam pembelajaran peserta didik yang 
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dilihat dari peluangnya sebagai salah satu pengganti minyak bumi. Hal ini 

karena biobriket dapat menggantikan fungsi dari kerosin atau minyak tanah 

untuk keperluan kehidupan sehari-hari contohnya dalam kebutuhan memasak. 

Sehingga potensi biobriket dari limbah mahkota nanas ini dapat dijadikan 

sebagai sumber belajar yang nantinya dapat dikembangkan menjadi bahan 

ajar yang dapat digunakan untuk mencapai Kompetensi Dasar (KD) yang ada 

di dalam materi minyak bumi di SMA/MA. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul Potensi Biobriket dari Limbah Mahkota Nanas 

(Ananas comosus (L.) merr) sebagai Bahan Ajar Kimia pada Materi 

Minyak Bumi melalui pembelajaran ini diharapkan dapat menumbuhkan 

pengetahuan dan kesadaran peserta didik akan swadaya energi terbarukan. 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian, maka 

penulis menjabarkan istilah-istilah sebagai berikut: 

1. Bahan Ajar 

Bahan Ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan 

tidak tertulis.
13
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2. Minyak Bumi 

Minyak bumi merupakan campuran dari ratusan jenis hidrokarbon dari 

rentang yang paling kecil, seperti metan, yang memiliki satu atom karbon 

sampai dengan jenis hidrokarbon yang paling besar yang mengandung 200 

atom karbon bahkan lebih. Sebagian besar minyak bumi digunakan 

sebagai bahan bakar.
14

 

3. Biobriket 

Biobriket merupakan salah satu jenis bahan bakar yang dibuat dari aneka 

macam bahan hayati atau biomassa, misalnya kayu, ranting, daun-daunan, 

rumput, jerami, kertas maupun limbah pertanian lainnya yang dapat 

dikarbonisasi.
15

 

4. Mahkota Nanas 

Mahkota nanas merupakan bagian yang tumbuh di atas buah dan jarang 

dibicarakan dalam industri penanaman nanas. Mahkota nanas merupakan 

indikator kesuburan tanaman nanas. Marfologi tanaman nanas juga 

berbeda ukuranya mengikuti varietas nanas.
16

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

beberapa masalah dapat diidentifikasi, antara lain: 
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2011), hlm. 158. 
15
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Metode Proyek” Karya Ilmiah Universitas Tanjung Pura, hlm. 5. 
16

Berta Dwiani Atma, “Pemanfaatan Limbah Mahkota Nenas sebagai Karbon Aktif 

dengan Menggunakan Aktivator H2SO4” Jurnal Teknik Kimia, 2015, hlm. 12. 
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1. Hasil penelitian laboratorium yang kurang dikembangkan menjadi bahan 

ajar. 

2. Butuhnya bahan ajar dalam pembelajaran kimia pada materi minyak bumi.   

3. Ketersediaan bahan bakar minyak bumi terbatas dan sifatnya tidak 

terbarukan, sehingga diprediksikan akan terjadi kelangkaan bahan bakar 

minyak dan menimbulkan adanya krisis energi. 

4. Mahkota nanas merupakan limbah yang belum termanfaatkan bahkan tidak 

memiliki nilai jual. 

D. Batasan Masalah 

Agar pokok masalah yang dibuat tidak terlalu luas dan untuk 

mempermudah memahami masalah, maka permasalahan dibatasi pada: 

1. Proses dan hasil penelitian pembuatan biobriket dari limbah mahkota 

nanas dianalisis sebagai bahan ajar berdasarkan analisis kebutuhan yang 

meliputi analisis kurikulum, analisis sumber belajar dan menetapkan jenis 

dan bentuk bahan ajar. Bahan ajar yang dibuat dalam bentuk poster. 

2. Limbah mahkota nanas dijadikan sebagai biobriket yang akan diuji 

kualitasnya sesuai SNI terhadap uji kadar air, kadar abu, nilai kalor, dan 

lama pembakaran biobriket. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 
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1. Apakah proses dan hasil penelitian pembuatan biobriket dari limbah 

mahkota nanas berpotensi dijadikan sebagai bahan ajar kimia dalam 

bentuk poster pada materi minyak bumi di SMA/MA? 

2. Bagaimana kualitas biobriket dari limbah mahkota nanas yang diuji 

berdasarkan SNI terhadap uji kadar air, kadar abu, nilai kalor, dan lama 

pembakaran biobriket? 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan: 

a. Untuk mengetahui pembuatan biobriket dari limbah mahkota nanas 

berpotensi dijadikan sebagai bahan ajar poster pada materi minyak 

bumi di SMA/MA. 

b. Untuk mengetahui kualitas biobriket dari limbah mahkota nanas 

berdasarkan SNI terhadap uji kadar air, kadar abu, nilai kalor, dan 

lama pembakaran biobriket. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai sumber informasi yang dapat dijadikan dan dikembangkan 

sebagai bahan ajar poster pada materi pokok minyak bumi bagi guru 

dan peserta didik. 

b. Sebagai sumber informasi untuk penelitian yang relevan bagi peneliti. 

c. Sebagai sumber informasi tentang pemanfaatan limbah mahkota nanas 

sebagai bahan bakar alternatif berupa biobriket bagi masyarakat. 

 


