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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kimia merupakan salah satu mata pelajaran yang ada pada jenjang 

pendidikan sekolah menengah atas (SMA) maupun sekolah menengah kejuruan 

(SMK). Kimia diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak sedikit orang 

yang menganggap kimia sebagai ilmu yang kurang menarik. Hal ini disebabkan 

kimia erat hubungannya dengan ide-ide atau konsep-konsep abstrak sehingga 

belajar kimia merupakan kegiatan mental yang membutuhkan penalaran tinggi.
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Media pembelajaran termasuk komponen pendukung keberhasilan proses 

belajar mengajar. Media pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran, merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemampuan peserta didik sehingga dapat mendorong 

proses belajar mengajar.
2
 Media pembelajaran juga dapat meningkatkan efisiensi 

dalam belajar, mengatasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran seperti 

hambatan komunikasi, keterbatasan ruang kelas, sikap peserta didik yang pasif, 

pengamatan peserta didik yang kurang seragam, dan sifat objek belajar yang 

kurang khusus, sehingga tidak memungkinkan dipelajari tanpa media. Media yang 

paling sesuai dengan kriteria tersebut adalah video.
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Video adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-

pesan pembelajaran baik konsep, prinsip, prosedur, dan teori aplikasi pengetahuan 

untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pelajaran.
4
 Video lebih 

menarik dibandingkan media lainnya karena di dalam video memuat animasi, 

gambar, suara dan musik pengiring yang membuat peserta didik bersemangat 

dalam belajar. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyati et al, 

bahwa pembelajaran menggunakan video lebih diminati peserta didik yaitu 

sebanyak 33.33 % dibandingkan slide dan gambar yang hanya 20%.
5
  

Salah satu materi yang dipelajari di SMA maupun di SMK adalah polimer. 

Contoh terkenal dari polimer adalah plastik. Hampir setiap hari kita membutuhkan 

plastik untuk berbagai hal. Plastik merupakan beberapa jenis bahan yang banyak 

digunakan selain penggunaan kertas, gelas, aluminium foil dan sebagainya. 

Karena sifat nya yang ringan, kuat, harga yang relatif murah dan tahan air, plastik 

menjadi salah satu keunggulan yang banyak digunakan. Hal ini terlihat dari 

banyaknya penggunaan plastik yang sering digunakan sebagai pembungkus 

makanan di sekolahan dan menjadi masalah yang cukup besar karena sifatnya 

yang sulit didegradasi. Sampah plastik dapat mencemari lingkungan karena 

membutuhkan waktu ratusan tahun agar dapat terurai dan dapat menghasilkan 

dioksin ketika dibakar. 
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Sejalan dengan hal diatas, Islam juga menekankan akan pentingnya 

menjaga bumi Allah dari sesuatu yang merusak lingkungan seperti yang  

dijelaskan di dalam Al-Qur’an sebagai berikut: 

                                                                                                                                                    

                     ,                                                                                                      

“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). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan 

perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. 

Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan 

(Allah)".QS. Ar-Rum (30) : 41-42. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan alternatif palstik 

ramah lingkungan yang berasal dari bahan yang dapat terurai di lingkungan, 

tersedia di alam dalam jumlah besar, dan dapat menghasilkan produk berkekuatan 

sama dengan plastik sintetik.
7
 Karena sifat plastik yang sulit didegradasi, maka 

pembuatan plastik Biodegradable menjadi salah satu alternatif dengan 

memanfaatkan campuran bahan alam.  

Pembuatan plastik dengan penambahan senyawa-senyawa yang 

terkandung pada tanaman seperti selulosa atau protein dapat mempermudah 

proses degradasi oleh bakteri dengan cara memutus rantai polimer menjadi 

monomer-monomernya.
8
 Salah satu keuntungan plastik Biodegradeble ini adalah 

dapat mengurangi limbah plastik yang semakin lama semakin banyak. Bioplastik 
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ini dirancang untuk memudahkan proses degradasi terhadap reaksi enzimatis 

mikroorganisme seperti bakteri dan jamur.
9
 

Polimer alam seperti pati kulit singkong (Manihot utilissima) dapat 

digunakan dalam pembuatan plastik Biodegradeble. Pati sering digunakan dalam 

industri pangan sebagai Biodegradeble film untuk menggantikan polimer plastik 

karena ekonomis, dapat diperbarui, dan memberikan karakteristik fisik yang 

baik.
10

 

Kulit ubi kayu yang diperoleh dari produk tanaman ubi kayu (Manihot 

utilissima) merupakan limbah utama pangan dinegara-negara berkembang. 

Kandungan pati kulit ubi kayu cukup tinggi, memungkinkan digunakan sebagai 

pembuatan film plastik biodegradasi. Komponen utama kulit singkong adalah 

8,11% protein, 15,20% serat kasar, 0,22% pektin, 1,44% lemak kasar, 16,72% 

karbohidrat, 0,63% kalsium, 67,74% air, dan 1,86% abu. Bioplastik yang terbuat 

dari pati kulit singkong ini memiliki nilai kuat tarik yang baik pada kadar yang 

sesuai dan lebih cepat terdegradasi oleh bakteri karena kandungan amilum yang 

terkandung pada kulit singkong. 

Pati juga sebagian besar larut dalam air dan tidak dapat diproses melalui 

proses melting karena akan lebih dulu terdekomposisi sebelum mengalami proses 

gelatinisasi. Untuk meningkatkan kekuatan mekanis dan barrier properties pada 

pati, sejumlah kecil pengisi (filler) berupa bahan inorganik biasanya ditambahkan 
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kedalam matriks polimer, ZnO merupakan salah satu filler yang menarik 

digunakan karena ZnO adalah keramik piezoelektrik dan bersifat antimikroba.
11

 

Mengenai kelimpahan pangan seperti yang dijelaskan di atas, hal tersebut 

sudah terlebih dahulu dijelaskan dalam Al-Qur’an sebagai berikut: 

                                                                                                                         

                                      
                                                     

“Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan 

tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah 

itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya 

terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang 

yang memikirkan.”QS. Al-Nahl (16) : 69 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengembangkan 

media video interaktif yang memuat materi beserta aplikasi polimer dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai sumber belajar. Adapun judul yang diambil peneliti 

adalah “Pembuatan Plastik  Biodegradable dari Pati Kulit Singkong (Manihot 

Utilissima) dengan Penambahan Zink Oksida (ZnO) sebagai Sumber Belajar 

pada Materi Polimer”. 

B. Penegasan istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, perlu 

kiranya dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut: 
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1. Plastik 

Plastik adalah polimer rantai panjang atom yang mengikat satu sama 

lain. Rantai ini membentuk banyak unit molekul berulang atau monomer. 

Plastik yang umum terdiri dari polimer karbon saja atau dengan oksigen, 

nitrogen, klorin, atau belerang.
12

 

2. Biodegradable 

Biodegradable adalah semua limbah yang dapat hancur atau dapat 

terurai secara biologis oleh oganisme hidup lainnya yang berasal dari hewan 

dan tumbuhan. Plastik biodegradable merupakan jenis plastik yang terbuat 

dari biopolimer. Biopolimer adalah polimer yang tersusun atas biomassa 

yang dapat diperbarui.
13

 

3. Zink Oksida (ZnO) 

Seng oksida adalah sebuah senyawa anorganik dengan formula ZnO. 

Biasanya terlihat dalam bentuk bubuk putih, dan hampir tidak laut dalam 

air.
14

 

4. Pati  

Pati adalah karbohidrat yang merupakan polimer glukosa, terdiri atas 

amilosa dan amilopektin.
15
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5. Sumber belajar 

  Sumber belajar (learning resources) adalah semua sumber baik 

berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta 

didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi 

sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau 

mencapai kompetensi tertentu.
16

 

6. Polimer  

Polimer merupakan molekul besar yang terbentuk dari unit-unit 

berulang sederhana. Polimer terbentuk dengan menghubungkan banyak 

sekali satuan monomer (monomer unit) kecil yang terpisah-pisah menjadi 

bentuk untaian atau jaringan.
17

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah penelitian ini dibatasi 

pada: 

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakterisasi sifat mekanik (Uji 

ketahanan udara, uji biodegradasi, uji kuat tarik plastik, elongasi dan 

modulus young) plastik biodegradeble dari pati kulit singkong (Manihot 

uttilissima) dengan penambahan Zink Oksida (ZnO).  

2. Bahan yang digunakan berupa bahan-bahan yang berasal dari alam dan yang 

bersifat limbah seperti kulit singkong (Manihot uttilissima) dengan 

penambahan Zink Oksida (ZnO).  
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3. Penelitian ini menggunakan model pengembangan menurut 4-D  yang 

memiliki 4 tahapan yaitu Define (pendefenidian), Design (Perencanaan), 

Develop (Pengembangan), dan Dessiminate (penyebaran), akan tetapi hanya 

dilakukan sampai tahap pengembangan produk dengan menggunakan bahan 

berupa audio visual berupa video.  

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan 

yang diteliti yaitu: 

1. Bagaimanakah hasil karakterisasi sifat mekanik (Uji ketahanan udara, uji 

biodegradasi, uji kuat tarik plastik, elongasi, dan modulus young) plastik 

biodegradeble dari pati kulit singkong ( Manihot uttilissima) dengan 

penambahan Zink Oksida (ZnO).  

2. Bagaimana kelayakan media video pembelajaran pada materi Polimer 

untuk siswa kelas XI SMK Negeri 6 Pekanbaru.  

E. Tujuan dan manfaat penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian 

ini yaitu:  

a. Untuk mengetahui hasil karakterisasi sifat mekanik (Uji ketahanan air, 

uji biodegradasi, uji kuat tarik plastik, elongasi dan modulus young) 

plastik biodegradeble dari pati kulit singkong ( Manihot uttilissima) 

dengan penambahan Zink Oksida (ZnO).  
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b. Mengetahui kelayakan media video pembelajaran pada materi Polimer 

untuk siswa kelas XI SMK Negeri 6 Pekanbaru. 

2. Manfaat penelitian 

Manfaat dalam penulisan makalah ini adalah: 

a. Sebagai sumber informasi bagi peneliti 

b. Sebagai alternatif pratikum di sekolah bagi peserta didik dan guru. 

c. Sebagai sumber informasi dan wawasan mengenai pemanfaatan kulit 

singkong yang sering dijumpai disekitar.  

3. Spesifikasi Produk yang dikembangkan 

Berdasarkan tujuan penelitian bahwa penelitian ini 

mengembangkan produk dalam bentuk media video di mana dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran menarik, adapun spesifikasi 

produk yang dikembangkan adalah sebagai berikut :  

a. Materi dalam media ini adalah materi Polimer semester 1 kelas XI 

di SMK Negeri 6 Pekanbaru  

b. Video dibuat dengan durasi waktu antara 10-15 menit.  

c. Pengajaran berupa materi yang dikemas dengan suasana berbeda, 

bukan seperti suasana yang ada didalam kelas.  

d. Prosedur penggunaan media Video Interaktif dapat ditayangkan 

pada komputer yang memliki program media Player Classic 

(MPC), Winamp, VLC, atau menggunakan DVD player dengan 

monitor televisi.  
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e. Produk yang akan dikembangkan adalah pembuatan plastik 

biodegradable dari limbah kulit singkong dengan penambahan 

Zink Oksida (ZnO).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


