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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu kimia merupakan salah satu disiplin ilmu yang wajib dipelajari.

Ilmu kimia mempunyai peranan yang sangat penting diantara ilmu

pengetahuan yang lainnya dan sangat erat hubungannya dengan kehidupan

manusia. Masalah yang menarik untuk diperhatian tentang ilmu kimia adalah

meskipun ilmu kimia banyak memberikan manfaat dalam kehidupan manusia,

tetapi banyak fakta menunjukkan bahwa ilmu kimia dipandang sebagai ilmu

yang sulit sehingga tidak menarik untuk dipelajari. Oleh sebab itu, sudah

menjadi tugas kita untuk membuat mata pelajaran kimia menjadi menarik dan

tidak lagi dianggap sulit bagi generasi penerus.

Pada hakikatnya, terdapat tiga hal pokok yang harus diperhatikan

dalam mempelajari ilmu kimia, yaitu kimia sebagai produk (pengetahuan

kimia yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori) temuan ilmuwan

dan kimia sebagai proses (kerja ilmiah) serta kimia sebagai sikap (ilmiah).

Sehingga, pembelajaran kimia sejatinya menekankan pada pemberian

pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan

keterampilan proses dan sikap ilmiah.1

Salah satu upaya yang dapat diterapkan adalah pendekatan

pembelajaran sains teknologi masyarakat. Pendekatan ini termasuk kedalam

1Monica Mulyani, Implementasi Kurikulum Level Mikro Melalui Model Cooperative
Learning Tipe Team Games Turnament (TGT) pada Pembelajaran Kimia SMA, Bandung, Skripsi
Universitas Pendidikan Indonesia, 2012, hlm. 3.
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pembelajaran kreatif berbasis sains.2 Dimana hasil-hasil penelitian atau

penemuan ilmiah, belum menjadi materi ajar sederhana yang sesuai dengan

taraf berpikir peserta didik sehingga membuat penelitian atau penemuan

ilmiah sulit untuk dipelajari. Tindakan selanjutnya adalah menjadikan

penemuan ilmiah sebagai materi ajar sederhana yang sesuai dengan taraf

berpikir peserta didik untuk dipelajari.

Salah satu materi kimia adalah materi adsorpsi yang diajarkan di SMK

Farmasi kelas XII Kimia Industri. Materi adsopsi ini sangat erat kaitannya

dengan penelitian laboratorium yang menghasilkan produk berupa adsorben.

Terdapat pada Kompetensi Dasar  1.2 dan 1.3 yaitu memahami proses

adsorpsi dan membuat peralatan adsorpsi sederhana sebagaimana yang

terdapat dalam kurikulum KTSP SMK Farmasi IKASARI Pekanbaru kelas

XII Kimia Industri. Materi ini memerlukan kekreatifan peserta didik untuk

menemukan bahan alam yang ketersediaannya melimpah dan dapat dijadikan

sebagai adsorben.

Karakteristik-karakteristik tumbuhan yang dapat digunakan sebagai

biosorben antara lain memiliki kandungan gugus aktif yang dimiliki biomassa

untuk digunakan dalam mengikat logam. Biosorben ini selain mudah dibuat

juga murah, bahan bakunya mudah didapat dan melimpah, mudah digunakan

dan aman. Salah satu bahan alam yang banyak digunakan untuk bahan

adsorpsi ini adalah berasal dari pisang.

2Sitiatava Rezema, Desain Belajar Mengajar Berbasis Sains, Yogyakarta, Diva Press,
2013, hlm.5.
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Pisang merupakan sumber daya alam yang melimpah diberbagai

belahan dunia. Pisang dapat tumbuh didaratan tinggi maupun rendah, pada

tanah yang subur maupun tidak subur, pada iklim tropis maupun sub tropis,

bahkan pisang dapat tumbuh tanpa perawatan khusus atau hidup liar

sekalipun. Salah satu jenis pisang yang banyak disukai masyarakat adalah

pisang kepok (Musa paradisiaca L). Selama ini orang hanya memanfaatkan

bagian buahnya sebagai bahan makanan, daun pisang sebagai alat

pembungkus, batang pisang sebagai pakan ternak, jantung pisang sebagai

sayur sedangkan kulit jantung pisang (Bract) hanya diaanggap sebagai

limbah. Seiring semakin tingginya permintaan ekonomi akan pisang maka

semakin bertambahnya limbah kulit jantung pisang yang berpotensi

mencemari lingkungan.

Kulit jantung pisang ini memiliki kandungan gugus aktif berupa OH,

amina dan gugus aktif lainnya.3 Kandungan tersebut diharapkan dapat

berinteraksi dengan ion logam sehingga bisa digunakan untuk menyerap

logam. Hal ini mengindikasikan bahwa kulit jantung pisang berpotensi

sebagai bahan pembuat biosorben. Selain itu juga kulit jantung pisang

memiliki tekstur yang lunak sehingga mudah dalam proses pengeringan dan

penghancuran. Biosorben dari kulit jantung pisang ini diharapkan mampu

menyerap logam berat yang mampu berdampak pada lingkungan dan

kesehatan.

3Meytij Jeanne Rampe, dan Joke Luis Tombuku, Phytochemistry and Toxicity Test of
Ethanol  Extract  from Male Flower Bud of Banana (Musa paradisiaca LINN.) with Brine Shrimp
Lethality Test (BLST) Method, Jurnal Sainsmat, September 2015, hlm. 136-147.
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Salah satu logam berat yang terus meningkat konsentrasinya dalam

perairan adalah timbal (Pb). Timbal merupakan salah satu logam berat yang

berbahaya bagi manusia. Kadar maksimum timbal pada perairan yang

dianjurkan World health organization (WHO) adalah kurang dari 0.01 ppm.4

Sedangkan kadar maksimum timbal dalam air minum menurut SNI 01-3553-

2006, adalah 0.005 ppm. Akumulasi logam Pb dalam tubuh dapat

mengakibatkan keracunan kronis. Adapun efeknya pada kesehatan manusia

dapat menimbulkan kerusakan otak, kejang-kejang, dan kematian.

Toksisitasnya dalam dosis yang kecil dan berlangsung terus-menerus pada

anak-anak dapat menyebabkan neurotoksik (racun saraf) dan kelainan tingkah

laku.5

Qs Ar - Rum ayat 41 menegaskan bahwa kerusakan dimuka bumi

tidak lain karena ulah manusia itu.

َواْلبَْحِربَِماَكَسبَْتأَْیِدیالنَّاِسلِیُِذیقَھُْمبَْعَضالَِّذیَعِملُوالََعلَّھُْمیَْرِجُعونَ  ظَھََراْلفََساُدفِیاْلبَرِّ

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan
yang benar).

Ayat ini menjadi landasan tentang kewajiban melestarikan lingkungan

hidup, sebab terjadinya berbagai macam bencana juga karena ulah manusia

yang mengeksploitasi alam tanpa diimbangi dengan upaya pelestarian.

Tergambar dari keadaan alam saat ini, dapat dikatakan bahwa tidak sedikit

manusia yang berbuat kerusakan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang

4Ensafi AA, Shiraz AZ, On-line separation and preconcentration of lead (II) by solid phase
extraction using activated carbon loaded with xylanol orange and its determination by flame
atomic absorption spectrofotometry, 2008, J Hazard Mater, hlm. 150.

5Darmono. Logam dalam Sistem Biologi Mahluk Hidup, 1995, UI Press Jakarta, hlm.7.
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tidak disukai Allah tanpa merasa bersalah dihatinya. Salah satu cara yang

tepat untuk mengatasi pencemaran lingkungan adalah dengan membuat

adsorben untuk menyerap kadar logam berat dalam air.

Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana sarana yang tepat untuk

menyalurkan pengalaman belajar yang berasal dari temuan ilmiah, sementara

jam pelajaran yang dimiliki tidak cukup untuk selalu melakukan

pembelajaran langsung atau praktek. Maka dengan menyusunnya menjadi

bahan ajar aplikatif adalah langkah yang tepat dalam mengatasi masalah

waktu namun tetap dapat memberikan pengalaman belajar yang diharapakan

untuk dikuasai oleh peserta didik. Dengan adanya bahan ajar seperti ini, akan

membantu guru dan mempermudah peserta didik dalam memahaminya tanpa

memerlukan waktu yang banyak untuk melakukan praktek langsung.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rizawayani tentang

Pengembangan Media Poster, dijelaskan bahwa bahan ajar aplikatif telah

memenuhi kriteria baik dengan kategori sangat layak digunakan.6 Oleh

karena itu diharapkan dengan adanya hasil penelitian laboratorium biosorpsi

ion logam Pb (II) dalam larutan menggunakan kulit jantung pisang kepok

(Musa paradisiaca L. Bract) ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber

belajar oleh peserta didik di Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi IKASARI

Pekanbaru pada materi proses adsorpsi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian yang berjudul “Potensi Biosorpsi Ion Logam Pb2+ dalam Larutan

6Rizawayani, dkk, Pengembangan Media Poster pada Materi Struktur Atom di SMA Negeri
12 Banda Aceh, Jurnal Pendidikan Sains Indonesia. 2017, hlm. 130.
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Menggunakan Kulit Jantung Pisang Kepok (Musa paradisiaca L. Bract)

sebagai Bahan Ajar Kimia Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Kelas XII”.

B. Penegasan Istilah

Istilah penting yang perlu diketahui agar memudahkan memahami

judul penelitian ini sebagai berikut :

1. Bahan ajar

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk

membantu guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar

mengajar.7

2. Kulit jantung pisang

Kulit jantung pisang atau dikenal juga dengan istilah bract pisang

adalah kulit yang berbentuk kelopak melapisi jantung pisang, pada

umumnya berwarna merah keunguan.8

3. Timbal

Timbal adalah logam lunak yang berwarna kebiru-biruan atau abu-

abu keperakan dengan titik leleh pada 327,5 dan titik didih 1.740 derajat

celcius dengan nomor atom 82.9

4. Biosorpsi

7Departemen Pendidkan Nasional, Panduan Pengembangan Bahan Ajar, Jakarta,
Direktorat Jendral Manjemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2008, hlm. 6.

8Kristiarso matius wibowo catur yoga dkk, antosianin jantung pisang kepok (Musa X
paradisiaca) sebagai pewarna agar-agar (kajian berdasarkan stabilitas terhadap cahaya dan
organoleptik), 2015, hlm. 2.

9Sunu, Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 83.
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Biosorpsi adalah suatu proses yang menggunakan padatan berasal

dari bahan alam untuk mengikat logam berat yang terdapat dalam

larutan.10

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa

masalah yang muncul dalam proses kegiatan belajar mengajar yang dapat

diidentifikasi sebagai berikut :

a. Penelitian laboratorium yang kurang dikembangkan menjadi bahan ajar.

b. Kulit jantung pisang saat ini masih dianggap sebagai limbah dan belum

bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

c. Penemuan ilmiah belum menjadi materi ajar sederhana sehingga sulit

untuk dipelajari.

d. Kandungan Pb yang cukup tinggi pada lingkungan dapat menimbulkan

dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun batasan masalah yang

dapat di tentukan agar penelitian ini berjalan sistematis yaitu:

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

ajar berdasarkan analisis kebutuhan yang meliputi analisis kurikulum,

analisis sumber belajar dan menetapkan jenis dan bentuk bahan ajar.

10Utami Cahyani Fitria, Penyisian Ion Logam Krom (Vi) Dari Limbah Cair Melalui Proses
Biosorpsi Dengan Daun Jambu Biji (Psidium Guajava) Sebagai Biosorben, Jakarta, Perpustakaan
Universitas Indonesia, hlm. 7.
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b. Kulit jantung Pisang yang digunakan pada penelitian ini adalah dari

pisang kepok yang diambil di  salah satu daerah pertanian di desa Ridan

Permai, Kota Bangkinang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

c. Limbah kulit jantung pisang akan dijadikan biosorben kemudian diuji

penyerapannya dengan AAS dan dijadikan bahan ajar.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah

pada penelitian ini adalah :

a. Apakah pembuatan bioadsorben dari kulit jantung pisang dapat

dijadikan sebagai bahan ajar kimia di SMK Farmasi kelas XII ?

b. Berapakah waktu optimum biosorpsi  logam berat Pb (II) mengunakan

kulit jantung pisang ?

c. Bagaimana proses pembuatan bahan ajar berbasis penelitian pembuatan

bioadsorben dari kulit jantung pisang ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Mengetahui apakah pembuatan bioadsorben dari kulit jantung pisang

dapat dijadikan sebagai bahan ajar kimia di SMK Farmasi kelas XII ?

b. Mengetahui waktu optimum biosorpsi  logam berat Pb (II) mengunakan

kulit jantung pisang ?

c. Mengetahui bagaimana proses pembuatan bahan ajar berbasis penelitian

pembuatan bioadsorben dari kulit jantung pisang ?
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2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi

a. Guru

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif pilihan perangkat

pembelajaran yang dapat memberi variasi dalam proses pembelajaran.

b. Siswa

Sebagai  sumber  belajar  dan  latihan dalam mengikuti pembelajaran

kimia.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi

masyarakat sebagai upaya meningkatkan nilai guna dari kulit jantung

pisang khususnya dalam penurunan kadar logam.

d. Peneliti

Sebagai sumber informasi bagi penelitian yang relevan.


