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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu pembelajaran Kimia yang tercantum dalam silabus Kimia 

kelas XI SMA/MA kurikulum 2013 adalah melakukan percobaan titrasi asam 

basa. Sebagaimana yang disebutkan dalam KD 4.11 yakni merancang, 

melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan titrasi asam 

basa. Percobaan dalam pembelajaran Kimia dilakukan pada kegiatan 

praktikum. Kegiatan praktikum merupakan kegiatan penunjang proses belajar 

untuk menemukan prinsip atau menjelaskan prinsip-prinsip yang 

dikembangkan. Kegiatan praktikum dapat membuat konsep yang semula 

abstrak menjadi lebih konkret dan semakin mudah untuk dipelajari. Kegiatan 

praktikum bukan hanya sekedar kegiatan membuktikan atau mencocokkan 

teori yang telah diberikan di kelas, mencocokan reaksi dengan teori, tetapi 

mengutamakan proses berpikir ilmiah dengan munculnya pertanyaan-

pertanyaan yang terkait dengan materi yang dipelajari.
1
 

 Kegiatan praktikum dalam proses pembelajaran akan membuat 

peserta didik menjadi lebih yakin atas sesuatu hal dari pada hanya menerima  

materi pembelajaran yang diberikan guru, peserta didik juga dapat 

menemukan fakta sendiri dengan indranya, dapat memperkaya pengalaman, 

mengembangkan sikap ilmiah, dan hasil belajar akan lebih lama tersimpan 
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dalam ingatan peserta didik.
2
 Sebagaimana ibnu Abdil Barr berkata 

adakalanya penjelasan dengan praktik lebih kuat pada pelajaran amalan dari 

pada (penjelasan dengan) ucapan. Selain itu, Allah Subhanahu waa ta’ala 

juga berfirman dalam Al-Qur’an surah Ash-Shaff (61) ayat 2 yang berbunyi: 

 يَاأَيَُّها الَِّذينََ َءاَمنُوا ِلمََ تَقُولُونََ َما لََ تَْفعَلُونََ (٢)   

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan    

  sesuatu yang tidak kamu kerjakan?”  

 

Ayat tersebut merupakan pengingkaran Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

terhadap orang yang membuat janji atau mengatakan sesuatu tetapi tidak 

melaksanakannya. Perkataan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala. Oleh karena itu diantara ulama salaf ada yang menjadikan ayat ini 

sebagai dalil bahwa memenuhi janji dan melaksanakan apa yang dikatakan itu 

wajib secara mutlak.
3
 

Beberapa tujuan pembelajaran pada materi titrasi asam basa harus 

dicapai peserta didik melalui kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum akan 

berjalan dengan baik dan lancar apabila dilengkapi dengan faktor pendukung 

praktikum seperti alat dan bahan yang diperlukan serta adanya penuntun 

praktikum. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 

36/D/O/2001 menjelaskan pengertian penuntun praktikum adalah pedoman 

pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara persiapan, pelaksanaan, analisis 

                                                           
2
Rustaman. Common Text Book Strategi Belajar Mengajar Biologi. Bandung: ITB, 2003,  

h. 52. 
3
Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Tafsir Al-Qur’an Al-Aisar. Jakarta: Team Darus Sunnah, 

jilid 7, 2008, h. 423. 



3 

 

data dan pelaporan.
4
 Penuntun praktikum yang baik selain memiliki 

komponen-komponen tersebut juga harus memiliki aspek keselamatan, dapat 

berupa peringatan yang dituliskan, ataupun lambang yang disertakan.
5
 

Penuntun praktikum ditujukan untuk membantu dan menuntun 

peserta didik agar dapat bekerja secara kontinu dan terarah.
6
 Menurut Das 

Salirawati, penggunaan penuntun praktikum sangat besar peranannya dalam 

proses pembelajaran IPA, sehingga seolah-olah buku ini menjadi “buku sakti” 

ketika seorang guru akan melaksanakan praktikum di laboratorium.
7
 

Selain itu, juga perlu adanya suatu pendekatan yang sesuai agar 

kegiatan praktikum dapat terlaksana dengan baik. Salah satu pendekatan yang 

sesuai dengan langkah-langkah praktikum adalah pendekatan saintifik. Hal ini 

dikarenakan pendekatan saintifik (ilmiah) melibatkan kegiatan pengamatan 

atau observasi yang dibutuhan untuk mengumpulkan data melalui 

pengamatan atau percobaan. Pendekatan saintifik merupakan proses 

pembelajaran yang diamanatkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan pada 

kurikulum 2013. Ciri-ciri pendekatan saintifik yaitu mengamati, menanya, 
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mengumpulkan data, mengasosiasi dan mengomunikasikan sangat sesuai 

apabila diterapkan dalam praktikum.
8
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru Kimia MAN 2 

Model Pekanbaru diperoleh informasi bahwa kegiatan praktikum titrasi asam 

basa di sekolah tersebut belum dilakukan secara rutin. Hal ini dikarenakan 

masalah ketersediaan bahan di laboratorium terutama bahan indikator sintesis 

yang berfungsi sebagai penentu titik akhir titrasi. Indikator sintesis yang 

biasanya digunakan untuk praktikum titrasi asam basa di sekolah adalah 

indikator fenolftalein dan belum pernah menggunakan indikator dari bahan 

alami. Indikator bahan alami biasanya hanya digunakan pada praktikum 

menentukan sifat asam atau basa secara kualitatif, namun belum pernah 

digunakan pada praktikum titrasi asam basa. Hal ini dikarenakan belum 

adanya pengembangan media pembelajaran yakni penuntun praktikum titrasi 

asam basa menggunakan indikator pH alami. Penuntun praktikum yang ada 

masih bersifat verbal yakni hanya berisikan langkah-langkah praktikum 

titrasi asam basa menggunakan indikator sintesis. Selain itu, penuntun 

praktikum titrasi asam basa di sekolah masih berbentuk lembaran aktivitas 

peserta didik yang hanya berisikan tujuan, landasan teori, alat dan bahan, 

langkah kerja, tabel hasil pengamatan, dan pertanyaan. Namun belum 

dilengkapi dengan aspek keselamatan di laboratorium dan belum disusun 

sesuai dengan kurikulum 2013. 
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Indikator sintesis memiliki kelemahan yakni selain harganya yang 

mahal, indikator sintesis merupakan bahan Kimia yang berbahaya, yang 

dapat mencemari lingkungan, air, dan tanah, serta membahayakan kesehatan. 

Contohnya indikator metil jingga yang merupakan pewarna azo, dapat 

menyebabkan iritasi mata, kulit, dan berpotensi karsinogenik serta dapat 

mengurangi kebutuhan oksigen dan total organik karbon dalam air. Selain itu, 

menurut Nishikawa indikator fenolftalein pada dosis 25-50 µg/mL 

menyebabkan sitotoksik pada sel hati sehingga dapat menurunkan 

pertumbuhan sel.
9
 

Dengan melihat permasalahan-permasalahan diatas, maka perlu 

adanya pengembangan penuntun praktikum pada materi pokok titrasi asam 

basa menggunakan indikator pH alami berbasis pendekatan saintifik. Oleh 

sebab itu, maka perlu dicari indikator pH alami yang ramah lingkungan dan 

aman bagi kesehatan namun mampu menggantikan fungsi indikator-indikator 

sintesis. Sehingga kegiatan praktikum titrasi asam basa dapat dilaksanakan di 

sekolah. 

Indikator pH alami merupakan bahan-bahan yang mempunyai zat 

warna yang umumnya berasal dari tumbuh-tumbuhan (akar, daun, bunga, 

buah, atau biji) dan dapat dibuat melalui ekstraksi dengan pelarut yang 

sesuai.
10

 Penggunaan ekstrak tumbuhan sebagai indikator pH alami untuk 

                                                           
9
Pramod Kumar Jain, et al. “Petal Sap of Delonix Regia as a Substitute for Hazardous 

Internal Indicators in Volumetric Analysis”. Jurnal Green Chemistry. ISSN: 0974-6455, Vol. 6, 

No. 2, 2013, h. 187. 
10

Mulyono HAM. Membuat Reagen Kimia. Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h. 82. 



6 

 

titrasi asam basa didasari kandungan tumbuhan yakni pigmen warna 

antosianin yang dapat berubah warna pada tiap perubahan pH tertentu.
11

 

Beberapa bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator pH 

alami yang telah diteliti dan memiliki potensi untuk menggantikan fungsi 

indikator sintesis adalah Kunyit (Curcuma domestica), mahkota bunga 

Sepatu (Hibiscus rosasinensis), dan Kubis Merah (Brassica oleracea).
12

 

Dalam QS. Asy-syu’ara (26) ayat 7, Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

berfirman yang berbunyi: 

(٧)  أََوَلمَْ يََرْوا إِلَى ْْلَْرِضا َكمَْ أَنبَتْنَا فِيَها ِمن ُكل َِ َزْوج َ َكِريمَ  

Artinya : “Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah 

banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam 

tumbuhan yang baik?” 

 

Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu Wa Ta’ala menciptakan berbagai 

macam tumbuhan yang baik di muka bumi ini yang dapat dimanfaatkan dan 

diberdayakan oleh manusia.
13

 Salah satu bentuk pemanfaatan tumbuhan 

adalah dalam pembuatan indikator pH alami yang dapat digunakan dalam 

titrasi asam basa.   

Keberadaan daun Pucuk Merah banyak ditemukan di daerah Riau dan 

tersebar luas di daerah Indonesia termasuk negara tropis lainnya. Pucuk 

Merah adalah jenis tanaman hias yang tergolong dalam family Myrtaceae. 

Tanaman ini dikenal dengan nama Pucuk Merah karena tunas daun yang baru 
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tumbuh pada bagian pucuk berwarna merah menyala.
14

 Tanaman hias ini 

sering dipangkas dan dibentuk sedemikian rupa, sehingga banyak pucuk daun 

yang masih berwarna merah ikut terbuang dan kemudian menjadi sampah. 

Padahal menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal, diketahui 

bahwa daun Pucuk Merah yang diekstraksi menggunakan pelarut etanol yang 

masing-masing ditambah asam asetat dan asam sitrat hingga pH 1,5 

mengandung pigmen antosianin yang dapat berubah warna pada larutan 

dengan pH tertentu.
15

 Dalam pH asam antosianin berwarna merah orange 

sedangkan dalam pH basa antosianin berwarna biru-ungu atau kadang-

kadang kuning.
16

 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengembangan Penuntun Praktikum pada Materi Titrasi 

Asam Basa Menggunakan Indikator pH Alami Berbasis Pendekatan 

Saintifik”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, 

maka perlu adanya penjelasan tentang pengertian beberapa kata yang tertera 

dijudul, sehingga diketahui arti dan makna dalam penelitian yang dilakukan. 
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1. Pengembangan 

Pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang 

telah ada, yang dapat dipertanggung jawabkan.
17

 

2. Penuntun Praktikum 

Surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

36/D/O/2001 menjelaskan pengertian penuntun praktikum adalah 

pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara persiapan, 

pelaksanaan, analisis data, dan pelaporan.
18

 

3. Titrasi Asam Basa 

Titrasi asam basa adalah penambahan secara hati-hati sejumlah 

larutan basa dengan konsentrasi yang diketahui kedalam larutan asam 

dengan konsentrasi yang tidak diketahui  (atau penambahan asam kebasa) 

untuk mencapai titik akhir.
19

 

4. Indikator pH Alami 

Indikator pH alami adalah suatu senyawa yang mempunyai warna 

khusus pada pH tertentu yang berasal dari tumbuhan (akar, daun, bunga, 

buah atau biji) dan dapat dibuat melalui ekstraksi dengan pelarut yang 

sesuai.
20
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5. Pucuk Merah (Syzygium campanulatum Korth) 

Pucuk Merah (Syzygium campanulatum Korth) adalah jenis 

tanaman hias yang tergolong dalam family Myrtaceae. Tanaman ini 

dikenal dengan nama Pucuk Merah karena tunas daun yang baru tumbuh 

pada bagian pucuk berwarna merah menyala. Manfaat Pucuk Merah 

 pada umumnya hanya sebagai tanaman hias dan tanaman peneduh.
21

 

6. Pendekatan Saintifik 

Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang 

sedemikian rupa agar peserta didik aktif mengonstruksikan konsep 

hukum atau prinsip melalui tahap-tahap mengamati, menanya, 

mengumpulkan data, mengasosiasi dan mengomunikasikan konsep 

hukum atau prinsip yang ditemukan.
22

 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya 

maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu: 

a. Belum pernah dilaksanakannya praktikum titrasi asam basa 

meggunakan indikator pH alami. 

b. Tidak tersedianya penuntun praktikum titrasi asam basa menggunakan 

indikator pH alami disekolah. 

                                                           
21

Hutdia Putri Murni, op. cit., h. 2-3. 
22

Rahma Diani. “Pengaruh Pendekatan Saintifik Berbantukan LKS Terhadap Hasil 

Belajar Fisika Peserta Didik Kelas XI SMA Perintis 1 Bandar Lampung”. Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Fisika ‘Al-BiRuNi'. ISSN: 2303-1832, Vol. 5, No. 1, 2016, h. 86. 



10 

 

c. Tidak dilaksanakannya praktikum titrasi asam basa secara rutin di 

sekolah karena keterbatasan bahan yakni indikator fenolftalein. 

d. Sebagai tanaman hias daun Pucuk Merah sering dipangkas dan 

dibentuk sedemikian rupa, sehingga banyak pucuk daun yang masih 

berwarna merah ikut terbuang dan kemudian menjadi sampah. 

 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian berjalan secara sistematis, maka perlu adanya 

batasan-batasan masalah yaitu: 

a. Indikator pH alami pada penelitian ini dibuat dari bahan alam yaitu 

daun Pucuk Merah (Syzygium campanulatum Korth) berwarna merah. 

Sedangkan indikator sintesis yang digunakan sebagai pembanding 

adalah fenolftalein untuk titrasi asam kuat-basa kuat dan asam lemah-

basa kuat. 

b. Pembuatan penuntun praktikum ini terbatas pada materi titrasi asam 

basa menggunakan indikator pH alami dari ekstrak daun Pucuk Merah 

(Syzygium campanulatum Korth) berbasis pendekatan saintifik. 

c. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan menggunakan 

model pengembangan 4-D yaitu define (pendefenisian), design 

(perancangan), develop (pengembangan), dan disseminate 

(penyebaran). Namun, peneliti hanya melakukan hingga tahap 

develop (pengembangan).  
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka yang 

menjadi permasalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah tingkat ketepatan (akurasi) dan keakuratan (presisi) 

penggunaan ekstrak daun Pucuk Merah (Syzygium campanulatum 

Korth) sebagai indikator alami titrasi asam basa yang diperoleh dari 

analisis galat relatif dan standar deviasi?  

b. Bagaimanakah tingkat validitas penuntun praktikum pada materi 

titrasi asam basa menggunakan indikator pH alami berbasis 

pendekatan saintifik yang telah dikembangkan menurut penilaian 

validator? 

c. Bagaimanakah tingkat praktikalitas penuntun praktikum pada materi 

titrasi asam basa menggunakan indikator pH alami berbasis 

pendekatan saintifik yang telah dikembangkan menurut penilaian 

guru dan layak diuji cobakan ke peserta didik? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan 

penelitian yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui tingkat ketepatan (akurasi) dan keakuratan 

(presisi) penggunaan ekstrak daun Pucuk Merah (Syzygium 

campanulatum Korth) sebagai indikator alami titrasi asam basa yang 

diperoleh dari analisis galat relatif dan standar deviasi. 
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b. Untuk mengetahui tingkat validitas penuntun praktikum pada materi 

titrasi asam basa menggunakan indikator pH alami berbasis 

pendekatan saintifik yang telah dikembangkan menurut penilaian 

validator. 

c. Untuk mengetahui tingkat praktikalitas penuntun praktikum pada 

materi titrasi asam basa menggunakan indikator pH alami berbasis 

pendekatan saintifik yang telah dikembangkan menurut penilaian 

guru dan layak diuji cobakan ke peserta didik. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

beberapa kalangan, yaitu: 

a. Sebagai sumber informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 

b. Sebagai acuan bagi guru untuk membawa peserta didik 

melaksanakan kegiatan praktikum titrasi asam basa menggunakan 

indikator pH alami dari ekstrak daun Pucuk Merah (Syzygium 

campanulatum Korth). 

c. Sebagai pedoman bagi peserta didik dalam melaksanakan kegiatan 

praktikum titrasi asam basa menggunakan indikator pH alami dari 

ekstrak daun Pucuk Merah (Syzygium campanulatum Korth). 

d. Sebagai informasi ilmiah bagi masyarakat tentang pembuatan 

penuntun praktikum dari ekstrak daun Pucuk Merah (Syzygium 

campanulatum Korth) sebagai indikator pH alami untuk titrasi asam 

basa. 
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E. Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk yang diinginkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penuntun praktikum Kimia yang dikembangkan memuat materi pokok 

titrasi asam basa menggunakan indikator pH alami dari daun Pucuk 

Merah (Syzygium campanulatum Korth). 

2. Penuntun praktikum disusun berbasis pendekatan saintifik. 

3. Tampilan penuntun berwarna dan dilengkapi gambar. 

4. Penuntun praktikum yang dikembangkan terdiri dari:
23

 

a. Bagian pendahuluan, berisi sampul (cover), halaman judul, kata 

pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan penuntun praktikum, tata 

tertib bekerja di laboratorium, keselamatan kerja di laboratorium, 

cara penanganan kecelakaan kerja di laboratorium dan daftar simbol 

tanda bahaya bahan Kimia. 

b. Bagian isi, terdiri dari kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum berisi 

judul praktikum, tujuan praktikum, landasan teori, proses 

mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi dan 

mengomunikasikan. Bagian isi juga dilengkapi dengan informasi 

Kimia, ketentuan penyusunan laporan praktikum dan glosarium. 

c. Bagian penutup, berisi daftar kepustakaan dari berbagai sumber yang 

digunakan dalam pembuatan penuntun praktikum. 

 

 

                                                           
23

Eko Budi Prasetyo Nugroho, et al. op. cit., h. 3-4. 


