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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Belakangan ini, dunia pendidikan terus mengalami perubahan untuk 

memperbaiki kualitas suatu negara. Salah satunya dilakukan dengan memperbarui 

kurikulum pendidikan nasional. Perubahan kurikulum KTSP 2006 ke Kurikulum 

2013 menjadi salah satu upaya dalam hal pembaharuan. Kurikulum 2013 

disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi tantangan masa 

depan. Karena itu, titik berat Kurikulum 2013 bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya 

(wawancara), bernalar dan mengomunikasikan (mempresentasikan) apa yang 

diperoleh atau diketahui setelah menerima materi pembelajaran.1 

Kebijakan  baru  tentang  perubahan  Kurikulum KTSP  menjadi  Kurikulum  

2013  berpengaruh  terhadap salah satu komponen isi pembelajaran, yaitu bahan 

ajar. Bahan  ajar  berisi  materi  pembelajaran  yang  isinya dipengaruhi  oleh  

kurikulum  yang  berlaku.  Bahan  ajar berfungsi  sebagai  pedoman  bagi  guru  

yang  akan mengarahkan  semua  aktivitas  pembelajaran,  sehingga harus  

dipersiapkan  dengan  baik  agar  tujuan pembelajaran dapat tercapai.2 

Selain itu, diharapkan guru juga akan termotivasi untuk mengembangkan 

bahan ajar yang beragam dan menarik sehingga akan menghasilkan satu kegiatan 

belajar mengajar yang bermakna baik bagi guru maupun bagi peserta didiknya. 

                                                           
1Prof. Dr. H. Abdullah Idi, M.Ed, Pengembangan Kurikulum Teori & Praktik (Jakarta,       

2014) hlm. 25. 
2Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif ,  (Jogjakarta:Diva Press, 

2015),  h. 24 
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Pengembangan bahan ajar adalah merupakan tanggung jawab guru sebagai 

pengajar bagi peserta didik. Perkembangan kurikulum menuntut agar bahan ajar 

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

kekinian adalah bahan ajar yang berisi materi  pembelajaran  yang  berlandaskan  

pada  hasil penelitian.  Namun dapat diketahui bahwa hampir di  semua  sekolah  

tidak  tersedia  bahan  ajar  kimia berbasis potensi lokal daerah maupun 

berdasarkan pada hasil  penelitian  yang relevan.  Bahan ajar  yang  tersedia 

umumnya  berisi  materi  umum  yang  sebenarnya  telah banyak dikembangkan 

dalam buku-buku pelajaran. Mestinya bahan ajar harus direlevansikan dengan 

pembelajaran kontekstual. 

Pembelajaran konstekstual merupakan konsep pembelajaran yang 

menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan 

peserta didik secara nyata, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan 

menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. 3 Hal ini sesuai 

dengan surat al-Hajj ayat 18 yang memperbincangkan tentang pertanyaan apakah 

manusia tidak memperhatikan alam semesta. Ini merupakan dorongan terhadap 

manusia agar menjadikan kegiatan memperhatikan lingkungan alam sebagai 

bagian dari aktivitas belajar. Langit, bumi, dan segala isinya termasuk matahari, 

bulan, binatang, dan manusia merupakan sumber belajar. Manusia dituntut agar 

mempelajari benda-benda tersebut sebagai bagian dari alam.4 Salah satunya 

adalah sumber belajar yang berasal dari penelitian terkini yang melibatkan potensi 

                                                           

3Mulyasa, F., Kurikulum tingkat satuan pendidikan, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 

2006),  h. 217-218 
4Muhammad Yusuf, Kadar, Tafsir Tarbawi Pesan-pesan al-qur’an tentang Pendidikan, 

(Jakarta: Amzah, 2013), h. 54-55 
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lokal. Adapun penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan yang relevan dengan 

lingkungan peserta didik. Pada umumnya, peserta didik akan lebih tertarik jika 

materi kimia yang sulit dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga 

pembelajaran kimia dapat dikemas secara menarik, efektif, dan efisien. Salah satu 

materi kimia yang sangat aplikatif di dalam kehidupan sehari-hari peserta didik 

adalah korosi.  

Korosi merupakan masalah yang selalu menjadi perhatian khususnya di 

bidang industri. Kerugian yang dapat diakibatkan oleh terjadinya korosi sangat 

berbahaya fatal. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dibidang korosi sangat penting 

mengingat perkembangan industri yang terjadi dewasa ini. Korosi adalah suatu 

proses degradasi material dan penurunan kualitas suatu material akibat pengaruh 

reaksi kimia dan elektrokimia dengan keadaan lingkungannya. Korosi merupakan 

suatu fenomena yang kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 5  

Peristiwa korosi ini juga tak luput terjadi pada besi yang banyak bermanfaat 

bagi kehidupan manusia. Di dalam al-qur’an disebutkan bahwa Allah telah 

menciptakan besi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan di muka bumi. Hal ini 

terdapat dalam surat al-Hadid ayat 25 berikut: 

أَْنَزْلنَا لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا ِباْلبَي ِنَاِت َوأَْنَزْلنَا َمَعُهُم اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن ِليَقُوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط وَ 

 َ ُ َمْن يَْنُصُرهُ َوُرُسلَهُ بِاْلغَْيِب إِنَّ َّللاَّ  قَِويٌّ اْلَحِديَد فِيِه بَأٌْس َشِديٌد َوَمنَافُِع ِللنَّاِس َوِليَْعلََم َّللاَّ

(25َعِزيٌز )  
Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan 

membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al 

Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan 

Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai 

                                                           
5Adi Nogroho, Pengaruh Penambahan Inhibitor Organik Ekstrak Ubi Ungu Terhadap Laju 

Korosi Pada Material Baja Low Carbon dilingkungan NaCl 3,5 %. Skripsi, Fakultas Teknik. 

Universitas Indonesia. Depok, 2011 
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manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya 

Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal 

Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.  

 

Lingkungan sekitar yang dapat menyebabkan korosi terdiri atas asam dan 

garam, seperti larutan asam klorida (HCl)  dan natrium klorida (NaCl). Kebocoran 

terjadi di dermaga karena pipa sering terkena percikan ombak air laut. Laju korosi 

karena pengaruh Klorida pada berbagai tempat berbeda-beda, karena semakin 

lama perendaman beton ke dalam laut, maka akan semakin besar pula laju 

korosinya. Mengingat banyaknya kerugian yang disebabkan oleh korosi sehingga 

menuntut para ahli untuk mengembangkan suatu metode yang dapat menghambat 

terjadinya korosi. Metode yang diharapkan adalah metode yang ekonomis, efektif, 

efisien, dan ramah lingkungan.6 

Serangan korosi banyak terjadi pada permukaan benda maupun komponen 

berbahan dasar logam besi (Fe) karena kelimpahan besi di kulit bumi cukup besar 

serta proses pengolahannya yang relatif mudah dan murah. Upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengendalikan laju serangan korosi adalah dengan penambahan 

inhibitor pada media korosif. Inhibitor korosi yang sering digunakan yaitu 

inhibitor yang berasal dari senyawa anorganik seperti, kromat dan nitrit, namun 

karena bersifat toksik, karsinogenik, dan tidak ramah lingkungan, sehingga perlu 

dilakukan penelitian untuk mencari inhibitor dari senyawa organik yang memiliki 

sifat biodegradable serta ramah lingkungan. Pada umumnya senyawa organik 

yang dapat digunakan sebagai inhibitor adalah senyawa-senyawa yang mampu 

membentuk senyawa kompleks, baik kompleks yang terlarut maupun kompleks 

                                                           
6Yonna Ludiana dan Sri Handani, Pengaruh Konsentrasi Inhibitor ekstrak daun teh 

(Camelia sinensis) terhadap laju korosi baja karbon schedule 40 grade b erw, Jurnal Fisika 

Unand, Vol. 1, No, 1 Oktober 2012, h,12 
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yang mengendap. Hal ini sangat diperlukan karena gugus-gugus fungsi yang 

mengandung atom-atom elektronegatif mampu membentuk ikatan kovalen 

koordinasi, seperti atom oksigen, nitrogen, belerang, fosfor dan senyawa aromatik 

maupun senyawa yang mengandung ikatan rangkap.7 Contoh senyawa-senyawa 

yang memiliki gugus fungsi elektronegatif seperti alkaloid, tannin, dan 

sebagainya. Salah satu pemanfatan ekstrak daun kelapa sawit adalah sebagai 

inhibitor korosi. Ekstrak daun kelapa sawit memiliki uji positif terhadap tanin dan 

beberapa metabolit sekunder lainnya, seperti alkaloid, flavanoid maupun saponin. 

Senyawa yang berasal dari bahan alam bersifat lebih ramah lingkungan 

dibandingkan dengan inhibitor anorganik, yang lebih cenderung berdampak buruk 

bagi lingkungan. Tanin merupakan senyawa makromolekul polifenol yang dapat 

membentuk senyawa kompleks dengan ion-ion logam. Terbentuknya senyawa 

kompleks antara tanin dan ion-ion logam khususnya besi (Fe) menyebabkan tanin 

dapat digunakan sebagai inhibitor korosi logam.8 Daun kelapa sawit yang banyak 

berada di lingkungan peserta didik menyebabkan penelitian korosi ini dapat 

dijadikan sebagai bahan ajar mata pelajaran kimia SMA pada sub materi korosi. 

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

pembuatan inhibitor korosi besi (Fe) dari ekstrak daun kelapa sawit pada besi (Fe) 

dalam medium NaCl  3 % dan menganalisis potensinya sebagai bahan ajar pada 

mata pelajaran kimia sub materi korosi. 

                                                           
7Maria Erna, Herdini, Abdullah, dan Agus Mulyani., Efisiensi Dan Karakterisasi Komposit 

Karboksimetil Kitosan Dan Fraksi Amilosa Sebagai Inhibitor Korosi Pada Permukaan Baja 

Lunak Dalam Media HCl 1 M. Jurnal Program Studi Pendidikan Kimia, FKIP, Universitas Riau, 

2014 
8Yulia Safitri, Praslita Dhisadewi Dan Miftahul Fikriyah, Pemanfaatan Ekstrak Daun 

Kelapa Sawit Sebagai Inhibitor Korosi Yang Ekonomis Dan Ramah Lingkungan. Karya Tulis 

Ilmiah. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka 

peneliti perlu menegaskan beberapa istilah dalam judul. 

1. Korosi adalah peristiwa terkikis atau termakannya suatu zat oleh zat lain, 

umumnya merupakan reaksi oksidasi (redoks) dimana zat termakan sebagai 

reduktor dan zat korosif sebagai oksidator.9 

2. Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif daun kelapa sawit menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau 

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang 

telah ditetapkan.10 

3. Medium adalah lingkungan uji korosif. 11 

4. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.12 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang dapat diidentifikasi dari penelitian ini adalah: 

a. Dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013, diperlukan berbagai bahan 

ajar  yang sesuai dengan kompetensi dan materi. 

                                                           
9Mulyono HAM. Kamus Kimia, (Jakarta:Erlangga, 2006),  h. 239. 
10Eko Wahyu Soranta, Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Pepaya (Carica Papaya 

L) Terhadap Escherichia Coli Dan Staphylococcus Aureus Multiresisten Antibiotik, Skripsi, 

Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2009, h. 8.  
11Lusiana, Sri Handani, Sri Mulyadi. Pengaruh Penambahan Inhibitor Ekstrak Kulit Buah 

Manggis terhadap Penurunan Laju Korosi Baja ST-37, Jurnal Fisika Unand Vol. 4, No. 4, No. 2, 

April 2015, h. 145  
12Departemen Pendidikan Nasional, Panduan Pengembangan Bahan Ajar, Direktorat 

Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 

Atas, Jakarta, 2008 
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b. Bahan ajar yang ada selama ini bersifat monoton dari buku paket kimia 

   dan tidak bersumber dari penelitian yang bersifat up to date atau terbaru. 

c. Materi pelajaran kimia berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari, 

sehingga diperlukan bahan ajar yang bersifat terbaru dan dekat dengan 

kehidupan agar peserta didik mudah mencapai kompetensi yang 

diinginkan. 

d. Salah satu materi pelajaran kimia adalah mengenai korosi yang sangat erat 

dengan kehidupan sehari-hari.  

e. Daun kelapa sawit masih jarang termanfaatkan sehingga harus 

dimanfaatkan secara tepat. 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini berlangsung sistematis, maka diperlukan batasan-

batasan masalah, yaitu: 

a. Hasil penelitian inhibitor korosi dilakukan analisis potensinya sebagai 

bahan ajar kimia SMA kelas X. 

b. Dalam proses pembuatan bahan ajar dibatasi dengan langkah berikut: 

analisis kebutuhan bahan ajar, pembuatan bahan ajar serta evaluasi bahan 

ajar. 

c. Dalam langkah pembuatan bahan ajar dilakukan penelitian laboratorium 

tentang pembuatan inhibitor korosi dari sampel daun kelapa sawit yang 

terdapat di kawasan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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d.   Bahan ajar dapat berbentuk video, buku, modul, LKS, brosur, foto/gambar 

dan lain sebagainya. Pada penelitian ini dilakukan pembuatan bahan ajar 

dalam bentuk poster. 

e. Kualitas inhibitor korosi ditentukan oleh laju korosi yang terhambat, yaitu 

dengan memvariasikan konsentrasi sampel. Sampel dibuat variasi 

konsentrasinya yaitu 1000 ppm, 2000 ppm, 3000 ppm, 4000 ppm dan 5000 

ppm.   

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Apakah proses dan hasil penelitian dapat berpotensi sebagai bahan ajar 

kimia SMA pada sub materi korosi? 

b. Berapakah konsentrasi optimum inhibitor korosi dari daun kelapa sawit 

(Elais guinensiss Jacq) untuk mendapatkan laju korosi terendah pada besi 

(Fe) dalam medium NaCl  3% ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui proses dan hasil penelitian dapat berpotensi sebagai 

bahan ajar kimia SMA pada sub materi korosi. 
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b. Untuk mengetahui konsentrasi optimum inhibitor korosi dari daun kelapa 

sawit (Elais guinensiss Jacq) untuk mendapatkan laju korosi terendah pada 

besi (Fe) dalam medium NaCl  3%. 

2. Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Peserta didik 

Dapat memotivasi peserta didik dalam mempelajari kimia.  

b. Guru  

Sebagai bahan informasi kepada guru bahwa penelitian ini dapat 

dimanfaatkan dalam menyampaikan sub materi korosi sebagai bahan ajar 

siswa yang memanfaatkan potensi lokal. 

c. Peneliti 

Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Kimia, sekaligus menambah 

wawasan berfikir untuk mendalami dan mengeksplorasi kemampuan serta 

pengetahuan di bidang penelitian tentang inhibitor korosi dan bahan ajar 

kimia. 

 


