
Analisis terhadap standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD) dan pengembangan 

indator dalam pokok bahasan koloid, disimpulkan bahwa pokok bahasan koloid memiliki 

karakteristik yang dapat dijelaskan dengan metode pembelajaran yang beragam dan media yang 

bervariasi. Materi yang bersifat fakta seperti : koloid agak keruh, koloid lewat kertas saring, koloid 

menghamburkan cahaya dapat di tampilkan melalui metode eksperimen atau demonstrasi. Bila 

fasilitas untuk eksperimen atau demonstrasi dinilai kurang memadai, maka fakta-fakta ini juga 

dapat dividiokan ataupun difoto sebagai media pembelajaran. 

Telaahan terhadap buku ajar yang banyak dipakai di SMA, di temukan bahwa pemaparan 

materi ajar kolid masih bisa di sempurnakan kearah berkembangnya aktivitas belajar yang pada 

gilirannya bermuara kepada tercapainya hasil belajar yang maksimal. Beberapa materi yang 

berdasarkan karakteristiknya lebih tepat dipaparkan dengan pendekatan induktif, ternyata masih 

menggunakan pendekatan deduktif. Pemaparan materi kolid belum mendorong tergugahnya 

aktivitas mental, aktivitas emosi, dll. Contoh-contoh yang diberikan belum mampu 

mengembangkan wawasan, keindonesiaan.latihan-latihan yang dikemas kearah peningkatan 

konsep juga masih belum memadai. 

Membaca dan menulis merupakan aktivitas belajar sebagai bagian tuntutan kurikulum di 

seluruh dunia. Oleh karena itu bahan ajar tentang koloid yang bermutu, yang mampu memotivasi 

siswa mengembangkan sikap senang mambaca dan menulis sangat dibuthkan dalam 

pembelajaran. 

Belajar melalui buku ajar yang kurang mampu meningkatkan motivasi belajar, tentu tidak 

mungkin diharapkan akan memberi hasil belajar yang maksimal. Di samping, materi ajar koloid 

masih ditemukan pada Ujian Nasional (UN) dan Ujian Seleksi Masuk Perguruan Tinggi 

(USMPT). Dalam lima tahun terakhir ini, soal-soal yang berhubungan dengan koloid tidak pernah 

absen diujikan baik dalam UN maupun USMPT, termasuk ujian naik kelas. 

Berdasarkan permasalahan di atas, karya pada level skripsi ini akan menyumbangkan 

pemaparan materi ajar koloid dalam bentuk buku jaar melalui penelitian yang berjudul 

PENULISAN DAN KELAYAKAN BUKU AJAR DALAM MATERI KOLOID LEVEL SMA. 
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