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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kimia merupakan ilmu tentang materi dan perubahan yang terjadi di 

dalamnya. Ilmu ini menjelaskan materi dari sudut pandang komponen 

terkecilnya, yaitu atom dan molekul. Kajian ilmu ini berukuran mikroskopis 

sehingga sulit bagi siswa untuk menggambarkan obyek yang dibicarakan. 

Menurut Tresna Sastrawijaya, kurikulum ilmu kimia terlalu berat pada 

komponen teori sehingga melupakan dimensi manusia dan sosial. Hal ini bisa 

menyebabkan siswa cepat bosan dan tidak bersemangat dalam pembelajaran 

kimia
1
. 

Materi kimia yang dipelajari ditingkat SMA salah satunya ialah materi 

kimia unsur. Berdasarkan informasi dari guru mata pelajaran kimia di SMA 

Negeri 4 Pekanbaru yang menggunakan kurikulum 2013, pada materi kimia 

unsur membahas tentang kelimpahan unsur utama dan unsur transisi, serta 

senyawa-senyawa yang mengandung unsur tersebut. Sedangkan untuk 

percobaan dan penjelasan mengenai pembuatan dan sifat-sifat beberapa unsur 

dan senyawa dalam kehidupan kurang teraplikasikan. Materi kimia unsur 

umumnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, tetapi karena 

kurangnya contoh yang diberikan, siswa menganggap suatu unsur itu 

                                                             
1
 Widha Nur Agastya, Pengembangan Media Audio Visual Materi Pokok Senyawa  

Hidrokarbon bagi Siswa SMA/MA Kelas X Semester 2 Berdasarkan Standar Isi, Jurnal, FST UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, h. 3. 

 



2 
 

 
 

merupakan sesuatu yang sangat kompleks. Hal ini menyebabkan siswa 

memahami materi kimia unsur sebatas teori saja tanpa tahu bahwa unsur-

unsur yang mereka pelajari sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, 

bahkan untuk beberapa unsur, mereka sendiripun dapat membuatnya untuk 

dimanfaatkan. 

Disisi lain, pengembangan Kurikulum 2013 yang diterapkan saat ini 

mempunyai tujuan utama untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia
2
. 

Selain itu perkembangan Kurikulum 2013 juga menuntut agar materi 

pembelajaran yang disusun bersifat up to date atau kekinian
3
. Bahan ajar 

yang bersifat kekinian adalah bahan ajar yang berisi materi yang 

berlandaskan pada hasil penelitian
4
. Dengan ini, peneliti tertarik untuk 

membuat sebuah bahan ajar sederhana untuk memberikan informasi tentang 

contoh dari materi kimia unsur yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari melalui sebuah penelitian labortaorium. 
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Karbon merupakan unsur utama dalam senyawa organik yang begitu 

banyak jumlah dan jenisnya
5
. Karbon amorf yang sebagian besar terdiri dari 

karbon bebas serta mempunyai kemampuan daya serap (adsorpsi) yang baik 

disebut karbon aktif. Adsorpsi merupakan suatu fenomena yang berkaitan erat 

dengan permukaan di mana terlibat interaksi antara molekul-molekul cairan 

atau gas dengan molekul yang menutupi permukaan tersebut. Kapasitas 

adsorbsi dari karbon aktif tergantung pada jenis pori dan jumlah permukaan 

yang mungkin dapat digunakan untuk mengadsorbsi
6
. 

Berdasarkan hasil penelitian Muhammad Ridho, Salah satu bahan 

yang tersedia melimpah adalah, sabut pinang. Sabut pinang sejauh ini hanya 

dimanfaatakan sebagai bahan baku pembuatan kuas gambar atau kuas alis 

mata. Pemanfaatan sabut pinang yang lebih lanjut misalnya sebagai adsorben 

belum ditemukan. Sabut pinang mengandung selulosa, air dan abu. 

Kandungan selulosa dalam sabut pinang mencapai 70,2 %. Adanya selulosa 

pada sabut pinang tersebut diduga dapat dimanfaatkan sebagai karbon untuk 

pembuatan arang aktif yang digunakan sebagai adsorben
7
. 

Dalam Alquran surat An-Nahl ayat 11 yang berbunnyi: 
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Artinya: 

“Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, 

korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang 

memikirkan” 

Ayat Al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah 

menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan 

oleh makhluk hidup, dan segala sesuatu itu pasti memiliki manfaat 

tersendiri.Hal ini dapat kita lihat bahwa limbah yang dianggap sebagai hal 

yang tidak berguna sekalipun sebenarnya memiliki banyak manfaat, 

tergantung dari seberapa besar makhluk hidup terutama manusia 

menggunakan akalnya untuk memanfaatkan hasil alam secara optimal. Maka 

jelaslah bukti kebesaran Allah, apa yang tertera dalam kitab Al-Qur’an dapat 

kita lihat adanya dalam kehidupan ini. Dan seperti yang dikatakan dalam ayat 

Al-Qur’an tersebut bahwa hal ini merupakan tanda kebesaran Allah bagi 

makhluk-Nya yang memahami. 

Pembuatan sabut pinang sebagai karbon aktif dikaitkan dengan 

keadaan di sekitar lingkungan sekolah dengan memanfaatkannya sebagai 

media saring (adsorben). Contohnya pada pengolahan air, karbon aktif dapat 

digunakan sebagai adsorben untuk menyisihkan rasa, bau, dan warna yang 

disebabkan oleh kandungan bahan organik dalam air. 

Salah satu sumber daya alam yang sangat bermanfaat adalah air, yakni 

zat kimia yang penting bagi semua aktivitas di bumi. Air menutupi hampir 
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71% permukaan bumi, dimana sekitar 1,4 triliun kilometer kubik air tersedia 

di bumi
8
. Air merupakan sumber kehidupan.Akan tetapi, masyarakat sering 

mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, terutama pada musim kemarau 

saat air mulai berubah warna atau berbau.Air bersih adalah salah satu jenis 

sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh 

manusia untuk dikonsumsi. Dibeberapa daerah berawa, khususnya daerah 

daratan rendah masih terdapat kesulitan untuk memanfaatkan air permukaan 

sebagai sumber air baku (air gambut) yang mengandung warna dan zat 

organik yang tinggi serta bersifat asam
9
. 

Air gambut merupakan air permukaan dari tanah bergambut dengan 

ciri mencolok karena warnanya merah kecoklatan, mengandung zat organik 

tinggi, rasanya asam, pH 2-5, dan tingkat kesadahannya rendah.
10

Gambut 

sendiri didefinisikan sebagai material organik yang terbentuk dari 

dekomposisi tidak sempurna dari tumbuhan daerah basah dan dalam kondisi 

sangat lembab serta kekurangan oksigen. Air gambut secara umum tidak 

memenuhi persyaratan kualitas air bersih yang distandardkan oleh 

Departemen Kesehatan RI melalui PERMENKES No. 416/ MENKES/ PER/ 

IX/1990
11

. Kualitas air berhubungan dengan adanya senyawa-senyawa kimia 

seperti senyawa organik dan anorganik serta adanya mikroorganisme yang 
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berperan penting dalam menentukan komposisi kimia air. Kuantitas air tanah 

yang tidak tersedia dengan baik akan menjadi suatu masalah. Salah satu 

parameter kualitas air bersih adalah kandungan logam besi yaitu maksimal 1 

ppm. 

Logam besi merupakan suatu unsur yang banyak ditemukan di bumi 

pada bagian lapisan geologi dan badan air.Besi dalam air berbentuk Fe (II) 

dan Fe (III) terlarut, Fe (II) dapat larut dan dapat bergabung dengan zat 

organik membentuk senyawa kompleks.Pada kadar 1-2 ppm besi dapat 

menyebabkan air berwarna kuning, terasa pahit dan akan meninggalkan noda 

pada pakaian.Tinggginya kadar besi membuat air tidak dapat dikonsumsi 

karena dapat menyebabkan permeabilitas dinding pembuluh kapiler darah 

meningkat sehingga plasma darah akan merembes keluar
12

. Tubuh manusia 

tidak dapat mengekskresikan besi, sekalipun besi diperlukan oleh tubuh, 

tetapi dalam dosis besar dapat merusak dinding usus, bahkan dapat 

mengakibatkan kematian
13

. Menurut Jasman (2011) kandungan besi dalam air 

dapat diturunkan dengan penggunaan karbon aktif sebagai media saring
14

. 

Proses dan hasil pembuatan adsorben dari sabut pinang ini, tidak lepas 

dari prinsip-prinsip kimia dan aplikasinya dalam kehidupan. Selama ini, hasil 

penelitian laboratorium dan lapangan yang diolah sebagai bahan ajar kurang 
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dimanfaatkan
15

. Maka perlu untuk mengidentifikasi potensinya sebagai bahan 

ajar kimia SMA kelas XII, yang dalam hal ini disesuaikan dengan materi 

pembelajaran kimia tentang Kimia Unsur pada Kompetensi Dasar 4.6 yaitu 

melakukan percobaan untuk menjelaskan pembuatan dan sifat-sifat beberapa 

unsur dan senyawa yang penting dalam kehidupan sebagaimana yang ada 

didalam Kurikulum 2013. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Karbon Aktif Sabut Pinang (Areca 

cathecu) sebagai Adsorben Ion Besi pada Air Gambut sebagai Bahan Ajar 

Kimia pada Materi Kimia Unsur” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

beberapa masalah dapat diidentifikasi, antara lain: 

1. Perlunya melakukan analisis sebagai bahan ajar dari hasil penelitian, 

sebagai upaya mengimplementasikan Kurikulum 2013 dalam membuat 

bahan ajar yang bersifat kekinian. 

2. Warna kuning kecoklatan serta terasa pahit atau masam pada air gambut 

dapat disebabkan oleh tingginya konsentrasi logam besi. 

3. Air dengan konsentrasi logam besi yang tinggi dapat beresiko terhadap 

kesehatan dan merusak nilai estetika dengan bercak-bercak hitam yang 

ditimbulkannya. 
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4. Sabut pinang yang dihasilkan belum termanfaatkan secara optimal 

bahkan kadangkala menjadi suatu limbah yang tidak memiliki nilai jual 

berpotensi dapat dijadikan karbon aktif 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka penulis menfokuskan penelitian ini pada: 

1. Analisis sebagai bahan ajar berdasarkan hasil penelitian mengacu pada 

panduan pengembangan bahan ajar yang dikeluarkan Depdiknas meliputi 

analisis kurikulum, analisis sumber belajar, dan menentukan bahan ajar. 

2. Proses dan hasil penelitian ini akan dianalisis sebagai bahan ajar kimia 

berupa poster pada materi kimia unsur. 

3. Air gambut yang digunakan diambil daerah Rimbo Panjang. 

4. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sabut pinang yang 

tidak diolah dan berserakan di sekitar jalan raya Teratak Buluh 

Pekanbaru 

5. Penelitian ini dilakukan untuk memanfaatkan karbon aktif sabut pinang 

sebagai adsorben dalam penyerapan ion Fe pada air gambut 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah karbon aktif yang dihasilkan sesuai dengan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) 06-3730-1995 berdasarkan uji kadar air dan uji adsorpsi 

terhadap iodium? 
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2. Bagaimanakah proses adsorpsi sabut pinang terhadap ion Fe pada air 

gambut dapat dijadikan sebagai bahan ajar kimia di Sekolah Menengah 

Atas? 

3. Bagaimana pengaruh penyerapan ion Fe dari volume air gambut yang 

divariasikan dengan karbon aktif? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis kualitas karbon aktif yang dihasilkan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) 06-3730-1995 melalui uji kadar air dan uji adsorpsi 

terhadap iodium. 

2. Menganalisis proses adsorpsi sabut pinang terhadap ion Fe pada air 

gambut berpotensi dijadikan bahan ajar kimia di Sekolah Menengah 

Atas. 

3. Menganalisis kemampuan penyerapan ion Fe dari volume air gambut 

yang divariasikan dengan karbon aktif. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi, 

1. Sebagai sarana pengembangan kreativitas diri untuk menghasilkan 

produk yang bermanfaat dalam masyarakat dan dalam bidang pendidikan 

bagi peneliti. 

2. Sebagai kontribusi pembelajaran pada materi kimia unsur bagi guru dan 

siswa. 
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3. Sebagai sumber informasi tentang pemafaatan sabut pinang sebagai 

adsorben yaitu karbon aktif bagi masyarakat. 

 


