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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Mata pelajaran kimia merupakan mata pelajaran wajib bagi peserta 

didik SMA, SMK, MA maupun MAK. Kimia adalah mata pelajaran yang 

mempelajari tentang materi dan perubahannya.
1
 Pada hakikatnya, kimia 

merupakan pengetahuan yang berdasarkan fakta, hasil pemikiran dan produk 

hasil penelitian yang dilakukan para ahli, sehingga untuk kemudian 

perkembangan ilmu kimia diarahkan pada produk ilmiah, metode ilmiah dan 

sikap ilmiah yang dimiliki peserta didik dan akhirnya bermuara pada 

peningkatan prestasi belajar peserta didik.
2
 Selain itu, kimia sangat penting 

karena erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Banyak kejadian 

dalam kehidupan yang bisa dipelajari dari sudut pandang kimia. 

 Mata pelajaran kimia ada beberapa materi yang sulit untuk dijelaskan 

dengan metode ceramah, karena tidak semua materi dalam mata pelajaran 

kimia bersifat konkrit. Selain itu, kimia sangat erat kaitannya degan reaksi-

reaksi dan materi hitungan.
3
 Salah satu materi pelajaran yang memadukan 

antara konsep-konsep, reaksi-reaksi dan perhitungan kimia adalah materi 
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asam basa. Sering kali peserta didik mangalami kesulitan dalam memahami 

materi tersebut, karena banyaknya konsep, reaksi dan perhitungan yang rumit. 

Selain itu pada beberapa proses pembelajaran terkadang peserta didik 

mengalami hambatan dalam memvisualkan suatu bahan ajar yang disebabkan 

oleh keterbatasan pengajar, peralatan, alat, bahan, biaya dan sebagainya.
4
 

Dengan perkembangan teknologi sekarang ini banyak upaya yang bisa 

dilakukan untuk mangatasi kesulitan belajar peserta didik, salah satunya 

adalah dengan penggunaan metode, sumber, dan media pembelajaran yang 

sesuai dengan karakter materi pelajaran.
5
 

 Keberhasilan proses pembelajaran ditentukan oleh tiga aspek utama 

yaitu peserta didik, guru dan sumber belajar.
6
 Dalam melakukan proses 

pembelajaran ini, guru biasanya menggunakan buku pelajaran sebagai media 

dan sumber belajar. Pemilihan sumber belajar yang tepat akan berimbas pada 

keberhasilan pengajaran yang dilakukan guru.
 

Guru sebagai pendidik 

hendaknya bisa cermat dan teliti dalam memilih bahan ajar yang digunakan 

selama proses mengajar. Hal ini juga dikarenakan, apabila bahan ajar yang 

digunakan menarik bagi peserta didik maka peserta didik akan termotivasi 

untuk membaca buku dan belajar atas dorongan dari dirinya sendiri.
 7 
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 Berdasarkan Permendikbud No. 61 tahun 2014, proses pembelajaran 

harus mampu mengembangkan potensi peserta didik.
8
 Dalam proses 

pembelajaran juga membutuhkan sumber belajar dan media pembelajaran 

salah satunya berupa buku yang  harus mampu menunjang pengembangan 

potensi diri peserta didik.
9
  

 Penggunaan media sebagai sumber belajar juga disebutkan dalam Al-

Quran surah An-Nahl ayat 89:   

              

           

   

Artinya: “(Dan ingatlah) akan hari (ketika) kami bangkitkan pada 

tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan kami 

datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan 

kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala 

sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang 

yang berserah diri.”
10

 

 Adapun maksud ayat tersebut ialah bahwa dalam belajar kita dapat 

menggunakan alat/ benda yang dijadikan sebagai suatu media sebagai sumber 

belajar dalam menjelaskan segala sesuatu. Dalam pelaksanaan proses 

                                                           
8
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pembelajaran, media yang dimaksudkan salah satunya ialah buku pelajaran. 

Hal ini tergambar dalam ayat tersebut yang artinya, “…dan kami turunkan 

kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu…”. Ayat 

ini menjelaskan, bahwa Allah Swt. menurunkan Al- Qur’an kepada Nabi 

Muhammad Saw. sebagai media untuk menjelaskan segala sesuatu. Maka 

sudah sepatutnya jika seorang guru  menggunakan suatu media tertentu dalam 

menjelaskan suatu materi pembelajaran.
11

 

 Salah satu sumber belajar yang digunakan sebagai media 

pembelajaran di sekolah ialah media cetak. Media cetak adalah media 

pembelajaran yang disajikan dalam bentuk tercetak (printed media).
12

 Media 

cetak yang banyak di jadikan sebagai sumber belajar bagi peserta didik ialah 

buku cetak atau buku paket.  

 Buku paket yang digunakan tidak terlalu disukai peserta didik 

dikarenakan penampilannya yang kurang menarik, kalimat terlalu panjang, 

serta ukuran buku yang kurang praktis untuk dibawa kemana saja menjadikan 

peserta didik kurang tertarik dalam membaca maupun mempelajari buku 

cetak. Selain itu peserta didik tidak mempunyai buku referensi lain diluar 

buku paket dan LKS yang dapat membantu peserta didik untuk belajar secara 

mandiri.
13
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dan SMAN 1 Teras. (Surakarta: Jurnal Pendidikan Kimia, Universitas Sebelas Maret, 2015), h. 48. 
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 Umumnya guru lebih sering menggunakan buku paket dan LKS yang 

berukuran besar dalam proses pembelajaran. Biasanya buku paket memiliki 

uraian yang panjang, sehingga hal ini dapat mematikan minat baca dan 

menyebabkan kebosanan bagi peserta didik. Padahal peran buku sebagai 

sumber belajar sangat besar karena buku dapat menjadi sumber informasi 

dalam pembelajaran. Tetapi saat ini peserta didik memiliki kecenderungan 

kurangnya minat untuk membaca jika buku itu tebal dan kurang menarik. 

Perlu adanya usaha untuk menjadikan buku sebagai suatu yang menarik, 

sehingga akan memberi kesenangan kepada peserta didik untuk tertarik 

melihat buku dan membacanya, seperti buku saku kimia.
14

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardian Asyhari dan 

Helda Silvia, bahwa buku saku untuk pembelajaran IPA Terpadu memiliki 

kelayakan media pembelajaran buletin IPA terpadu yang telah 

dikembangkannya adalah sangat layak dengan persentasi 82 % berdasarkan 

penilaian ahli materi tahap akhir setelah perbaikan, ahli desain dengan 

persentase 79,4% dengan kriteria layak dengan persentase adalah 77,6%, 

penilaian guru dengan kriteria adalah layak; hasil respon peserta didik dengan 

persentase 80% dengan kriteria layak. Selanjutnya sebagai media 

pembelajaran, buku saku dapat memberikan nuansa belajar yang menarik. 

Pembelajaran kimia dengan buku saku dapat dilakukan di dalam maupun di 

luar kelas.
 15
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 Ardian Asyhari dan Helda Silvia, Pengembangan Media Pembelajaran berupa Buletin 

dalam Bentuk Buku Saku untuk Pembelajaran IPA Terpadu, (Bandar Lampung: Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Fisika ‘Al-BiRuNi’, IAIN Raden Intan, 2016)  h. 2-3.  
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Belajar yang demikian dapat memberikan kesenangan tersendiri untuk 

peserta didik, sehingga materi yang sebenarnya sulit menjadi mudah bagi 

peserta didik. Menanggapi hal ini, diperlukan sumber dan media 

pembelajaran alternatif yang dapat menarik minat peserta didik dalam 

membaca dan mempelajari materi kimia.  Salah satu sumber dan media 

pembelajaran alternatif tersebut ialah buku saku kimia.
16

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Indriani, guru mata 

pelajaran kimia SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru, fakta yang ditemui dalam 

pembelajaran kimia di sekolah yakni kurangnya kemauan peserta didik untuk 

membaca dan mengulangi materi pelajaran di rumah. Alasannya ialah karena 

materi pembelajaran kimia dinilai sulit dan rumit sehingga peserta didik 

malas untuk mengulangi materi pelajaran. Kemudian, buku-buku sumber 

pembelajaran yang biasa digunakan berisikan tulisan-tulisan dan uraian 

materi yang panjang. Selain itu, buku tersebut hanya memuat sedikit gambar 

dan warna sehingga memiliki tampilan yang kurang menarik untuk dibaca.  

Banyaknya materi pembelajaran dengan waktu yang terbatas membuat 

guru harus mengejar materi,  sehingga guru hanya menjelaskan materi yang 

merupakan inti-intinya saja. Hal ini membuat pengetahuan dan informasi 

yang diperoleh peserta didik menjadi terbatas. Selain itu peserta didik 

menjadi kurang paham bahkan sulit memahami materi pembelajaran, karena 

materi yang dijelaskan oleh guru pada mata pelajaran kimia ini sifatnya 

abstrak. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi 
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 Ardian Asyhari dan Helda Silvia, Op. Cit, h. 3.  
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pembelajaran, sebaiknya penjelasan guru juga disertai beberapa contoh 

berdasarkan pengalaman di kehidupan nyata yang berkaitan dengan  materi 

pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan pendekatan 

pembelajaran yang tepat agar peserta didik berhasil dalam mencapai tujuan 

pembelajaran selama proses pembelajaran itu  berlangsung. 

 Standar isi KTSP juga menekankan bahwa pendekatan pemecahan 

masalah merupakan fokus dalam pembelajaran kimia. Pembelajaran kimia 

hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi 

(contextual problem). Dengan mengajukan masalah kontekstual, peserta didik 

secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep kimia. Oleh karena itu, 

pendekatan kontekstual (Contextual Teaching Learning) dapat menjadi 

alternatif pendekatan pada buku saku kimia dalam pembelajaran kimia untuk 

meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi kimia.
17

  

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian pada bidang studi kimia yang berjudul “Desain Buku Saku pada 

Pokok Bahasan Asam Basa dengan Pendekatan Kontekstual di Sekolah 

Menengah Kejuruan Farmasi Ikasari Pekanbaru dan Sekolah Menengah 

Kejuruan Telkom Pekanbaru”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, 

maka perlu adanya definisi istilah, yaitu: 
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 Syariful Fahmi, Pengembangan Multimedia Macromedia Flash dengan Pendekatan 

Kontekstual dan Keefektifannya terhadap Sikap Peserta didik pada Matematika, (Yogyakarta: 

Jurnal AgriSains Vol. 5 No. 2., Universitas Ahmad Dahlan, 2014), h. 173.  
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1. Desain  

Desain adalah kerangka bentuk; rancangan.
18

 

2. Buku Saku 

Buku saku adalah buku yang diterbitkan dalam ukuran kecil 

(sekitar 17 x 11 cm), ringan, dan bisa disimpan di saku, sehingga 

praktis untuk dibawa kemana-mana, dan kapan saja bisa dibaca.
19

 

3. Pendekatan Kontekstual 

Pendekatan kontekstual adalah konsep belajar yang membantu 

guru menghubungkan antara materi pelajaran yang diajarkannya dengan 

situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sehari-hari.
20

   

4. Asam Basa 

Asam adalah zat yang bila dilarutkan dalam air, mengalami 

disosiasi dengan pembentukan ion hidrogen sebagai satu-satunya ion 

positif.
21

 Sedangkan,  basa adalah zat yang bila dilarutkan dalam air, 

mengalami disosiasi dengan pembentukan ion-ion hidroksil sebagai 

satu-satunya ion negatif.
22
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 Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Badan Pengembangan dan 
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(Jakarta: Kalman Media Pustaka, 1990), h. 27. 
22

 Ibid, h. 29. 
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Adapun masalah pokok dalam penelitian dapat diidentifikasi 

sebagai berikut: 

a. Peserta didik beranggapan bahwa kimia merupakan pelajaran yang sulit 

dipahami baik dari segi konsep maupun rumusnya. 

b. Peserta didik mengalami kesulitan dalam menghubungkan materi 

pembelajaran kimia dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

c. Kurangnya minat peserta didik dalam mengulangi kembali materi 

pembelajaran di rumah. 

d. Sumber belajar yang dipakai hanya terbatas pada penggunaan buku 

cetak dan LKS saja. 

e. Penggunaan buku cetak dan LKS dirasa kurang menarik untuk dibaca 

oleh peserta didik, karena berisikan kalimat yang terlalu panjang dan 

sulit dipahami, serta ukurannya yang kurang praktis untuk dibawa. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka 

batasan masalah penelitian ini dibatasi pada: 

a. Penelitian ini dikhususkan pada pokok bahasan asam basa. 

b. Sumber belajar yang akan di desain dan di uji coba ialah berupa buku 

saku. 



10 

 

 

c. Penelitian ini menggunakan model pengembangan menurut 4-D yang 

memiliki 4 tahapan yaitu Define (pendefinisian), Design 

(perencanaan), Develop (pengembangan) dan Disseminate 

(penyebaran), akan tetapi hanya dilakukan sampai tahap ketiga yaitu 

sampai pada pengembangan produk (uji coba terbatas). 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana tingkat validitas buku saku pada pokok bahasan asam basa 

dengan pendekatan kontekstual yang telah didesainkan untuk 

digunakan sebagai bahan ajar ? 

b. Bagaimana tingkat praktikalitas buku saku  pada pokok bahasan asam 

basa dengan pendekatan kontekstual yang telah didesainkan untuk 

digunakan sebagai bahan ajar ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui tingkat validitas buku saku pada pokok bahasan asam 

basa dengan pendekatan kontekstual yang telah didesainkan untuk 

digunakan sebagai bahan ajar. 
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b. Mengetahui tingkat praktikalitas buku saku  pada pokok bahasan asam 

basa dengan pendekatan kontekstual yang telah didesainkan untuk 

digunakan sebagai bahan ajar. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Guru 

Menjadi bahan ajar tambahan untuk membantu dalam proses 

pembelajaran kimia pada pokok bahasan asam basa. 

b. Peserta didik 

Membantu agar lebih mudah dalam memahami pembelajaran 

kimia pada pokok bahasan asam basa. 

c. Sekolah 

Memberikan masukan bagi sekolah dalam perbaikan proses 

pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik khususnya, dan peningkatan kualitas sekolah pada 

umumnya. 

d. Peneliti 

Menambah pengetahuan tentang pembuatan bahan ajar dalam 

proses pembelajaran dan dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa 

dijadikan dasar untuk menindak lanjut penelitian ini dengan ruang 

lingkup yang lebih besar. 
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E. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Buku saku kimia dengan pendekatan kontekstual merupakan salah satu 

buku sumber pembelajaran yang membantu peserta didik untuk 

membangun pengetahuannya sendiri dengan cara membantu mereka 

menghubungkan materi akademik dengan situasi lingkungan belajar 

mereka sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi kimia 

terutama pada pokok bahasan asam basa. 

2. Buku saku kimia yang didesain berisi tentang : 

a) Bagian pendahuluan, yang terdiri dari kata pengantar, daftar isi, 

petunjuk penggunaan buku saku, SK dan KD, dan tujuan 

pembelajaran. 

b) Isi materi dilengkapi dengan rangkuman materi yang disertai 

dengan contoh-contoh konsep materi asam basa di kehidupan 

sehari-hari dan soal-soal latihan yang disertai dengan contoh-

contoh soal dan penyelesaiannya. 

c) Bagian penunjang yang terdiri dari daftar pustaka dari berbagai 

buku-buku penunjang pembelajaran khususnya untuk peserta didik 

SMK kelas XI.  

 

 

 


