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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan atau Research and Development 

(R&D) adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan 

suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang 

dapat dipertanggung jawabkan.
27

 Produk tersebut tidak selalu berbentuk 

benda atau perangkat keras (hardware), seperti buku, modul, alat bantu 

pembelajaran di kelas atau di laboratorium, tetapi bisa juga perangkat 

lunak (software), seperti program komputer. Langkah-langkah penelitian 

dan pengembangan ditunjukkan pada gambar berikut, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II. 1. Langkah-Langkah Penggunaan Metode Research and 

Development (R&D) 
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Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi dan masalah. 

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual dan up to 

date, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat 

digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang 

diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Produk yang dihasilkan 

dalam penelitian Research and Development bermacam-macam. Dalam 

bidang pendidikan produk yang dihasilkan misalnya kurikulum yang 

spesifik, metode mengajar, media pendidikan, buku ajar, modul, 

kompetensi tenaga kependidikan dan lain-lain. Selanjutnya produk yang 

dihasilkan divalidasi dengan menghadirkan beberapa pakar atau tenaga 

ahli. Setelah divalidasi maka akan dapat diketahui kelemahannya. 

Kelemahan tersebut selanjutnya diperbaiki. Yang bertugas memperbaiki 

desain adalah peneliti yang mau menghasilkan produk tersebut. Produk 

yang sudah diperbaiki diuji cobakan. Pengujian dapat dilakukan dengan 

eksperimen. Setelah diuji cobakan mungkin ada kelemahannya, kalau ada 

perlu segera diperbaiki lagi. Setelah diperbaiki maka dapat diproduksi 

masal atau digunakan pada lembaga pendidikan yang lebih luas.
28

 

 

2. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model 4-D 

Model pengembangan perangkat seperti yang disarankan oleh 

Thiagarajan, Semmel, dan Semmel adalah model 4-D. Model ini terdiri 

dari empat tahap pengembangan, yaitu define, design, develop, dan 

                                                           
28

Sugiyono, op. cit., h. 408. 
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disseminate, atau diadaptasi menjadi model 4-P, yaitu pendefinisian, 

perancangan, pengembangan, dan penyebaran. 

a. Tahap Pendefinisian (Define)  

Tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan 

syarat-syarat pembelajaran diawali dengan analisis tujuan dari 

batasan materi yang dikembangkan perangkatnya. Tahap ini meliputi 

5 langkah pokok, yaitu:  

1) Analisis Ujung Depan 

Analisis ujung depan bertujuan untuk memunculkan dan 

menetapkan masalah dasar yang dihadapi guru dan peserta didik 

dalam pembelajaran.
29

 

2) Analisis Peserta Didik 

Analisis peserta didik dilakukan untuk mengetahui 

karakteristik peserta didik yang meliputi usia, kemampuan 

akademik, dan pengalaman. Dengan mengetahui dan memahami 

karakteristik yang dimiliki peserta didik, maka akan memudahkan 

merancang modul penuntun praktikum yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik.
30

 

3) Analisis Tugas 

Kumpulan prosedur untuk menentukan isi dalam satuan 

pembelajaran. Analisis tugas digunakan untuk memerinci isi 

                                                           
29

Trianto. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan Kontekstual. Jakarta: 

Prenada Media Group, 2014,  h. 234. 
30

Zulpadrianto dan Husna. “Pengembangan Modul Penuntun Praktikum Bernuansa 

Konstektual pada Materi Eksperimen Fisika di STKIP PGRI Sumatera Barat”. Jurnal Riset Fisika 

Edukasi dan Sains. ISSN: 2407-3563, Vol. 1, No. 2, 2015, h. 73. 
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materi ajar dalam bentuk garis besar. Analisis tugas berupa 

analisis struktur isi kurikulum, Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD). 

4) Analisis Konsep 

Merupakan identifikasi konsep utama yang akan 

diajarkan disesuaikan dengan kompetensi dasar yang terdapat 

didalam silabus. 

5) Perumusan Tujuan Pembelajaran 

Peneliti melakukan perumusan tujuan pembelajaran yaitu 

mengkonversikan hasil analisis konsep dan analisis tugas menjadi 

tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran didasarkan 

pada silabus materi pelajaran. 

 

b. Tahap Perencanaan (Design)  

Tujuan tahap ini adalah menyiapkan prototipe perangkat 

pembelajaran. Tahap ini terdiri dari: 

1) Pemilihan media yang sesuai tujuan, untuk menyampaikan 

materi pelajaran. 

2) Pemilihan format. 

3) Perancangan awal. 
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c. Tahap Pengembangan (Develop) 

Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan perangkat 

pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan masukan dari pakar. 

Tahap ini meliputi:  

1) Validasi perangkat oleh para pakar diikuti dengan revisi. 

2) Uji coba terbatas. 

3) Hasil uji coba direvisi.  

4) Langkah berikutnya adalah uji coba lebih lanjut dengan peserta 

didik yang sesuai dengan kelas sesungguhnya. 

 

d. Tahap Penyebaran (Disseminate) 

Pada tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat 

yang telah dikembangkan pada skala yang lebih luas misalnya di 

kelas lain, di sekolah lain, oleh guru yang lain. Tujuan lain adalah 

untuk menguji efektivitas penggunaan perangkat didalam KBM.
31

 

 

3. Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk 

jamak dari kata medium yang secara harafiah berarti tengah, perantara 

atau pengantar. Dalam bahasa Arab kata media atau perantara disebut 

dengan وسائل bentuk jamak dari وسيلة. Jadi secara bahasa media berarti 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Sedangkan 

menurut istilah media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan 

                                                           
31

Trianto, op. cit., h. 232-235.  
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untuk menyalurkan pesan-pesan atau informasi yang bersifat 

instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran.
32

 

Berdasarkan perkembangan teknologi, media pembelajaran oleh 

Seels dan Glasgow dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori, yaitu: 

a. Media Tradisional 

1) Visual diam yang diproyeksikan, seperti proyeksi opaque, 

proyeksi overhead, slides, film strips. 

2) Visual yang tak diproyeksikan, seperti gambar, poster, foto, 

charts, grafik, diagram, papan info, pameran. 

3) Audio, seperti rekaman piringan, pita kaset, reel, cartridge. 

4) Penyajian multimedia, seperti slide plus suara, multi image. 

5) Visual dinamis yang diproyeksikan, seperti film, televisi, dan 

video. 

6) Cetak, seperti buku teks, modul, teks terprogram, work book, 

majalah ilmiah, lembaran lepas (hand out), lembaran penuntun, 

penuntun belajar, penuntun instruktur, brosur, dan news letter. 

7) Permainan, seperti teka-teki, simulasi, dan permainan papan. 

8) Realia, seperti model, specimen (contoh), manipulati (peta dan 

boneka).  

 

b. Media Teknologi Mutakir 

1) Media berbasis telekomunikasi, seperti telekonferen, dan kuliah 

jarak jauh. 

                                                           
32

Azhar Arsyad. Media Pembelajaran. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, h. 3. 
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2) Media berbasis mikroprosesor, seperti computer-assisted 

instruction, permainan komputer, sisitem tutor intelijen, 

interaktif, hypermedia, dan compact (video) disc. 

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pemilihan 

media, diantaranya: 

a) Harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

b) Harus berdasarkan konsep yang jelas. 

c) Harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. 

d) Harus sesuai dengan gaya belajar peserta didik serta gaya dan 

kemampuan guru. 

e) Harus sesuai dengan kondisi lingkungan, fasilitas, dan waktu yang 

tersedia untuk kebutuhan pembelajaran. 

Selain pertimbangan diatas, dalam memilih media pembelajaran 

dapat juga mempertimbangkan ACTION yaitu akronim dari Access 

(kemudahan akses), Cost (biaya), Technology (ketersedian tekhnologi), 

Interactivity (interaktivitas), Organization (Organisasi) dan Novelty 

(kebaruan).
33

 

 

4. Media Cetak 

Media cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui 

proses pencetakan. Media bahan cetak ini menyajikan pesannya melalui 

huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas 

                                                           
33

Wina Sanjaya. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2011, h. 224-226. 
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pesan atau informasi yang disajikan.
34

 Media cetakan meliputi bahan-

bahan yang disisipkan diatas kertas untuk pengajaran dan informasi.
35

 

Dalam media cetak seperti buku teks, modul, buku petunjuk, lembar 

lepas, lembar kerja dan sebagainya pada umumnya berisi materi 

pembelajaran yang dapat diakses dan dibaca oleh peserta didik langkah 

demi langkah sesuai dengan yang diinginkan.
36

 

Teks berbasis cetakan menuntut enam elemen yang perlu 

diperhatikan pada saat merancang, yaitu:
37

 

a. Konsistensi 

1) Gunakan konsistensi format dari halaman ke halaman. Usahakan 

agar tidak menggabungkan cetakan huruf dan ukuran huruf. 

2) Usahakan konsisten dalam jarak spasi. Jarak antara judul dan 

baris pertama serta garis samping supaya sama, dan antara judul 

dan teks utama. 

b. Format 

1) Format kolom dibuat tunggal atau multi disesuaikan dengan 

bentuk dan ukuran kertas yang digunakan. 

2) Isi yang berbeda supaya dipisahkan dan dilabel secara visual. 

3) Taktik dan strategi pengajaran yang berbeda sebaiknya 

dipisahkan dan dilabel secara visual. 

                                                           
34

Nunu Mahnun. Media dan Sumber Belajar Berbasis Tekhnologi Informasi dan 

Komunikasi. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014, h. 61.  
35

Azhar Arsyad, op. cit., h. 39. 
36

Sofan Amri. Implementasi Pembelajaran Aktif dalam Kurikulum 2013. Jakarta: Prestasi 

Pustaka Jakarta, 2015, h. 199. 
37

Azhar Arsyad, op. cit., h. 85-87. 
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c. Organisasi 

1) Upayakan untuk selalu menginformasikan kepada peserta didik 

atau pembaca mengenai dimana mereka atau sejauh mana 

mereka dalam teks. 

2) Susunlah teks sedemikian rupa sehingga informasi mudah 

diperoleh. 

3) Kotak-kotak dapat digunakan untuk memisahkan bagian-bagian 

dari teks. 

d. Daya Tarik 

Perkenalkan setiap bab atau bagian baru dengan cara yang 

berbeda. Ini diharapkan dapat memotivasi peserta didik untuk 

membaca terus. 

e. Ukuran Huruf 

1) Pilihlah ukuran huruf yang sesuai dengan peserta didik, pesan 

dan lingkungannya. Ukuran huruf yang baik untuk teks (buku 

teks atau buku penuntun) adalah 12 poin. 

2) Hindari penggunaan huruf kapital untuk seluruh teks, karena 

dapat membuat proses membaca itu sulit. 

f. Penggunaan Spasi Kosong 

1) Gunakan spasi kosong lowong tak berisi teks atau gambar untuk 

menambah kontras. Hal ini penting untuk memberikan 

kesempatan pada peserta didik untuk beristirahat pada titik-titik 

tertentu pada saat matanya bergerak menyusuri teks.  
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2) Sesuaikan spasi antarbaris untuk meningkatkan tampilan dan 

tingkat keterbacaan. 

3) Tambahkan spasi antar paragraf untuk meningkatkan tingkat   

 keterbacaan. 

Beberapa cara yang digunakan untuk menarik perhatian pada 

media cetak adalah warna, huruf, dan kotak. Warna digunakan sebagai 

alat penuntun dan penarik perhatian kepada informasi yang penting. 

Selanjutnya huruf yang dicetak tebal atau dicetak miring memberikan 

penekanan pada kata-kata kunci atau judul. Informasi yang penting dapat 

pula diberi penekanan dengan menggunakan kotak.
38

 

   

5. 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.
39

 Penuntun praktikum 

merupakan fasilitas praktikum yang sudah digunakan sejak lama. 

Penuntun praktikum ditujukan untuk membantu dan menuntun peserta 

didik agar dapat bekerja secara kontinu dan terarah. Penuntun praktikum 

digunakan sebagai panduan tahapan-tahapan kerja praktikum bagi peserta 

didik maupun bagi guru sendiri.
40
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Azhar Arsyad, op. cit., h. 88. 
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Komponen-komponen yang harus ada dalam penuntun 

praktikum adalah sebagai berikut:
41

 

a. Judul praktikum harus singkat dan dapat menggambarkan secara 

umum kegiatan praktikum yang dilakukan. Judul praktikum yang 

dimaksud, yaitu nama atau identitas yang diberikan kepada setiap 

jenis praktikum. Judul dapat disesuaikan dengan materi praktikum 

dan sedapat mungkin tidak menggunakan nama alat-alat dan hukum 

yang digunakan.  

b. Tujuan praktikum menggambarkan apa yang akan dilakukan, diuji, 

dibuktikan, atau apa yang akan dipelajari selama kegiatan praktikum 

berlangsung.  

c. Dasar teori adalah materi yang berkaitan dengan kegiatan praktikum 

dan dijadikan acuan dalam kegiatan praktikum. Dasar teori disajikan 

eksplisit dan tertulis secara ringkas, jelas, komprehensif, menarik 

dan menantang, berfungsi untuk memberikan wawasan pengetahuan 

berpikir yang diperkirakan mempermudah praktikan dalam 

melakukan praktikum dan mencapai tujuan praktikum.  

d. Alat dan bahan pada komponen ini berisikan daftar alat dan bahan 

yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum. Bila diperlukan dapat 

menggunakan diagram yang menunjukkan apa dan bagaimana alat 

dan bahan tersebut digunakan.  

                                                           
41
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e. Cara kerja adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 

melakukan praktikum. Cara kerja dapat berupa uraian ataupun poin-

poin.  

f. Pertanyaan yang terdapat dalam suatu penuntun praktikum akan 

menguji kemampuan praktikan setelah kegiatan praktikum 

dilakukan, sehingga dapat mengetahui kepahaman praktikan 

terhadap materi yang dipraktikumkan. 

Penuntun praktikum yang baik selain memiliki komponen-

komponen yang ada diatas harus memiliki aspek keselamatan dalam 

melaksanakan praktikum. Aspek keselamatan dalam penuntun praktikum 

dapat berupa peringatan yang dituliskan, ataupun lambang-lambang yang 

disertakan.
42

 

 

6. Pendekatan Saintifik 

Pendekatan saintifik (scientific approach) adalah salah satu 

pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada peserta 

didik.
43

 Dalam pendekatan ini peserta didik tidak lagi dijadikan sebagai 

objek pembelajaran, tetapi dijadikan subjek pembelajaran, guru hanya 

sebagai fasilitator dan motivator saja. Guru tidak perlu menjelaskan 

semua tentang apa yang ada dalam materi. 

Dalam pendekatan saintifik ada beberapa langkah-langkah, 

menurut peraturan pemerintah pendidikan dan kebudayaan 
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Ibid., h. 13. 
43

Yerimadesi. "Pengembangan Modul Kesetimbangan Kimia Berbasis Pendekatan 

Saintifik untuk Kelas XI SMA/MA”. Jurnal Sainstek. ISSN: 2085-8019, Vol. 8, No. 1, 2016, h. 85.  
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(permendikbud) Nomor 81 A Tahun 2013 lampiran IV, proses 

pembelajaran terdiri atas lima kegiatan pengalaman belajar pokok yaitu 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan 

mengomunikasikan.
44

 

a. Mengamati 

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan 

bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan 

melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. 

Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, 

melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, 

mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau objek. 

 

b. Menanya 

Dalam kegiatan menanya, guru membuka kesempatan 

secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang 

sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat. Guru perlu membimbing 

peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang 

bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik. 

Dari situasi dimana peserta didik dilatih menggunakan pertanyaan 

dari guru, masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan 

pertanyaan sampai ke tingkat dimana peserta didik mampu 

mengajukan pertanyaan secara mandiri.  

                                                           
44

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Implementasi Kurikulum. 

Jakarta: Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013, h. 

15-16. 
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Dari kegiatan kedua dihasilkan sejumlah pertanyaan. 

Melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu peserta 

didik. Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk mencari informasi 

yang lebih lanjut dan beragam dari sumber yang ditentukan guru 

sampai yang ditentukan peserta didik, dari sumber yang tunggal 

sampai sumber yang beragam. 

 

c. Mengumpulkan Informasi 

Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai 

cara. Untuk itu peserta didik dapat membaca buku yang lebih 

banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau 

bahkan melakukan eksperimen.  

 

d. Mengasosiasi 

Dari kegiatan mengumpulkan informasi terkumpul sejumlah 

informasi. Informasi tersebut menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya 

yaitu memproses informasi untuk menemukan keterkaitan satu 

informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari 

keterkaitan informasi dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan 

dari pola yang ditemukan. 

 

e. Mengomunikasikan Hasil 

Kegiatan berikutnya adalah menuliskan atau menceritakan 

apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, 
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mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan 

di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau 

kelompok peserta didik tersebut. 

 

7. Titrasi Asam Basa 

Titrasi asam basa merupakan metode analisis Kimia 

konvensional yang digunakan untuk menentukan konsentrasi asam 

maupun basa. Titrasi asam basa didasarkan pada titik ekuivalen antara 

asam dan basa. Titik ekuivalen biasanya ditentukan dengan titik akhir 

titrasi yaitu pada saat konsentrasi asam ekuivalen dengan konsentrasi 

basanya. Titik akhir titrasi ditandai dengan penambahan substansi ke 

dalam larutan analit sehingga terjadi perubahan warna setelah titik 

ekuivalen terjadi. Substansi yang ditambahkan ke dalam analit disebut 

sebagai indikator.
45

 Untuk memilih indikator yang tepat untuk 

dipergunakan dalam titrasi asam basa yaitu dengan memilih indikator 

yang memiliki kisaran pH yang sama atau setidaknya mendekati titik 

ekuivalen titrasinya. 

Ada empat macam titrasi asam basa yaitu, titrasi asam kuat-basa 

kuat, asam kuat-basa lemah, titrasi asam lemah-basa kuat dan titrasi asam 

lemah-basa lemah.
46
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Siti Marwati. “Aplikasi Beberapa Ekstrak Bunga Berwarna sebagai Indikator pH Alami 

Pada Titrasi Asam Basa”. Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, 2010, h. 1. 
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Indigo Morie.  Memilih Indikator untuk Titrasi Asam Basa. 2015. [online] Available: 
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a. Titrasi Asam Kuat-Basa Kuat 

Titrasi asam kuat dan basa kuat contohnya adalah antara 

NaOH dengan HCl. Jika asam kuat dan basa kuat bereaksi maka 

akan dihasilkan garam dan air. Garam yang terjadi dari asam kuat 

dan basa kuat sifatnya tidak terhidrolisis dengan demikian titik 

ekuivalen terjadi pada pH 7. Jika digambarkan titrasi NaOH dengan 

HCl maka grafiknya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar II. 2. Grafik Titrasi Asam Kuat-Basa Kuat 

Dari grafik diatas dapat dilihat range pH indikator 

fenolftalein (8,2-10) dan metil jingga (3,2-4,4). Titik ekuivalen titrasi 

asam kuat dengan basa kuat adalah pada pH 7, sehingga indikator 

fenolftalein adalah pilihan yang tepat untuk dipakai pada jenis titrasi 

ini. 

 

b. Titrasi Asam Lemah-Basa Kuat 

Contoh titrasi ini adalah titrasi CH3COOH dengan NaOH 

atau KOH. Pada titik ekuivalen tercapai dihasilkan garam yang 

terhidrolisis sebagian. Karena yang kuat adalah yang basa maka pH 

http://ekimia.web.id/indikator-titrasi-asam-basa/
http://ekimia.web.id/indikator-titrasi-asam-basa/


30 
 

pada titik ekuivalen adalah basa. Perhatikan grafik titrasi antara asam 

lemah dengan basa kuat berikut ini: 

 

Gambar II. 3. Grafik Titrasi Asam Lemah-Basa Kuat 

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

indikator metil jingga sangat tidak membantu untuk menentukan titik 

akhir titrasi. Tetapi sebaliknya titik akhir titrasi akan mudah diamati 

dengan menggunakan indikator fenolftalein. 

 

c. Titrasi Asam Kuat-Basa Lemah 

Contoh titrasi ini yaitu titrasi antara HCl dengan NH4OH. 

Pada saat titrasi mencapai titik ekuivalen akan dihasilkan garam 

NH4Cl. Garam ini berasal dari asam kuat dan basa lemah yang 

terhidrolisis sebagian, pH larutan saat titik ekuivalen adalah asam. 

Perhatikan grafik titrasi antara asam kuat dengan basa lemah berikut 

ini: 
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Gambar II. 4. Grafik Titrasi Asam Kuat-Basa Lemah 

Penggunaan indikator fenolftalein sebagai indikator tentu 

saja tidak cocok, hal ini disebabkan jauhnya range pH yang dimiliki 

oleh indikator  fenolftalein dari titik ekuivalen. Akan tetapi indikator 

metil jingga adalah pilihan terbaik untuk indikator jenis titrasi ini.  

 

d. Titrasi Asam Lemah-Basa Lemah 

Titrasi asam lemah dan basa lemah pada titik ekuivalen 

akan menghasilkan garam yang sifatnya terhidrolisis seluruhnya. 

Jika digambarkan menggunakan grafik maka diperoleh gambar 

sebagai berikut: 

 

Gambar II. 5. Grafik Titrasi Asam Lemah-Basa Lemah 
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Dari grafik dapat dilihat bahwa indikator fenolftalein dan 

indikator metil jingga tidak bisa digunakan pada titrasi asam lemah 

dan basa lemah. Jika indikator fenolftalein digunakan maka indikator 

ini akan berubah warna sebelum titik ekuivalen terjadi, sedangkan 

jika indikator metil jingga yang digunakan maka tidak akan terjadi 

perubahan karena titik ekuivalen berada jauh diatas pH range 

indikator tersebut. 

8. Pucuk Merah (Syzygium campanulatum Korth) 

a. Morfologi Tanaman Pucuk Merah (Syzygium campanulatum 

Korth) 

 

 

 

              

 

 

Tanaman yang dikenal dengan nama Pucuk Merah atau 

dalam bahasa latinnya bernama Syzygium campanulatum Korth 

merupakan tanaman yang berciri khas memiliki daun yang 

berwarna merah dan hijau. Daun tumbuh rapat antara satu daun 

dengan daun lainnya. Tekstur daun halus dengan panjang daun 

berkisar 5 cm dan permukaan daun yang mengkilap. Saat daun masih 

pucuk dan muda, daun akan berwarna merah. Kemudian warna daun 

Gambar II. 6 . Daun Pucuk Merah (Syzygium campanulatum 

Korth) 
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akan berubah menjadi hijau saat daun semakin tua. Inilah alasan 

tanaman ini dikenal dengan nama Pucuk Merah.  

Indonesia menjadi salah satu negara tempat ideal bagi 

Pucuk Merah karena tanaman ini sangat cocok hidup di daerah 

tropis. Diameter tanaman dapat mencapai 30 cm dengan tinggi 

mencapai 7 meter. Usia tanaman dapat mencapai puluhan tahun. 

Besarnya tanaman dapat membuat rumah terlihat sejuk. Kerimbunan 

dan keunikan warna daun tanaman Pucuk Merah menjadikannya 

dipilih sebagai penghias rumah dan taman.
47

 

 

b. Klasifikasi Tanaman Pucuk Merah 

Klasifikasi ilmiah tanaman Pucuk Merah adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Sub Kingdom : Tracheobiota  

Super Divisi : Spermatophyta  

Divisio  : Magnoliophyta   

Sub  Divisio  : Angiospermae  

Kelas   : Magnoliopsida  

Sub Kelas : Rosidae 

Ordo  : Myrtales 

Famili  : Myrtaceae  

Sub Family  : Myrtoideae 

Genus  : Syzygium 

Spesies   : Syzygium campanulatum Korth.
48

 

 

                                                           
47

Hutdia Putri Murni, op. cit., h. 2-3. 
48

Itis. Indexing The World’s Known Species. 2017. [online] Available: 

http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/132755df2c6637e014eccaf009b06e0e/synony

m/f662b713fcb9c0d24d5b9c5a5421d468 [10 Maret 2017, pukul 11:25 WIB]. 

http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/132755df2c6637e014eccaf009b06e0e/synonym/f662b713fcb9c0d24d5b9c5a5421d468
http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/132755df2c6637e014eccaf009b06e0e/synonym/f662b713fcb9c0d24d5b9c5a5421d468
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c. Kandungan Pucuk Merah  

Berdasarkan hasil skrining fitoKimia pada penelitian 

dengan judul Penelusuran Potensi Anti Kanker Daun Pucuk Merah 

(Syzygium campanulatum Korth) dengan Metode Brine Shrimps 

Lethality Test (BSLT) yang dilakukan oleh Encep Zulfikar, 

kandungan yang terdapat pada daun Pucuk Merah adalah sebagai 

berikut: 

Tabel II. 1. Hasil Skrining FitoKimia pada Daun Pucuk Merah 

(Syzygium campanulatum Korth)
49

 

Uji Hasil Skrining Fitokimia 

Alkaloid Positif mengandung Alkaloid 

Flavonoid Positif mengandung Flavonoid 

Terpenoid Positif mengandung Terpenoid 

Saponin Positif mengandung Saponin 

Tanin Positif mengandung Tanin 

 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Muhammad Iqbal, dengan judul penelitian Identifikasi Antosianin Dari 

Daun Pucuk Merah (Syzygium campanulatum Korth) menyimpulkan 

bahwa telah berhasil diekstraksi senyawa antosianin menggunakan 

pelarut etanol yang masing-masing ditambah asam asetat dan asam sitrat 

hingga pH 1,5 dari daun Pucuk Merah (Syzygium campanulatum Korth).  

                                                           
49

Encep Zulfikar, et al. “Penelusuran Potensi Anti Kanker Daun Pucuk Merah (Syzygium 

campanulatum Korth) dengan Metode Brine Shrimps Lethality Test (BSLT)”. Jurnal Akta 

Kimindo, 2015, h. 8. 
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Kadar total antosianin didapatkan sebanyak 133,9250 mg/L pada ekstrak 

etanol + asam asetat dan 38,2961 mg/L pada etanol + asam sitrat.
50

 

2. Hutdia Putri Murni, yang meneliti kandungan senyawa organik bahan 

alam dari daun Pucuk Merah (Syzygium campanulatum Korth) 

menyimpulkan bahwa antosianin dalam daun Pucuk Merah memiliki 

tingkat keasaman atau pH sebesar 1, karena hasil positif yang didapatkan 

berwarna merah.
51

 

3. Riri Ramadhani, dengan judul Pemanfaatan Ekstrak Buah Senduduk 

(Melastoma Malabathricum.L) sebagai Alternatif Indikator Alami Titrasi 

Asam Basa dan Implementasinya dalam Praktikum Di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 10, 11, dan 13 Pekanbaru menyimpulkan bahwa 

pelarut yang terbaik dalam mengekstraksi antosianin dalam buah 

senduduk adalah akuades dengan perbandingan 1:5 dari massa buah 

senduduk dan ditambahkan HCl pekat 1% dari volume pelarutnya.
52

 

4. Sri Haryati, Susilawati, dan Jumaida, dengan judul penelitian 

Pengembangan Lembar Kerja Siswa Untuk Pokok Bahasan Asam Basa 

Berbasis Bahan Alam Menggunakan Buah Pucuk Merah (Syzygium 

campanulatum Korth) menyimpulkan bahwa hasil uji coba terbatas di 

SMA Tribakti dan SMA Taruna Pekanbaru diperoleh rata-rata 3,21 

dengan kategori layak digunakan. Hasil penilaian guru diperoleh 

                                                           
50

Muhammad Iqbal, loc. cit. 
51

Hutdia Putri Murni, op. cit., h. 13. 
52

Riri Ramadhani, Pemanfaatan Ekstrak Buah Senduduk (Melastoma Malabathricum.L) 

sebagai Alternatif Indikator Alami Titrasi Asam Basa dan Implementasinya dalam Praktikum Di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 10, 11, dan 13 Pekanbaru. Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN SUSKA Riau, 2015, h. 7. 
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penilaian dengan rata-rata 3,55 dengan kategori layak digunakan. Jadi 

secara umum LKS yang dihasilkan layak untuk digunakan pada 

pelaksanaan praktikum asam basa di SMA.
53

 

5. Eko Budi Prasetyo, Endang Budiasih, dan Dedek Sukarianingsih, dengan 

judul Pengembangan Buku Petunjuk Praktikum Kimia SMA/MA Kelas 

X Semester 2 Berbasis Learning Cycle 5E menyimpulkan hasil validasi 

isi dan uji keterbacaan kelompok kecil menunjukkan bahwa buku 

petunjuk praktikum yang dikembangkan sudah layak untuk diterapkan 

dalam proses pembelajaran di kelas dan sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran model learning cycle 5E.
54

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53

Sri Haryati, et al. “Pengembangan Lembar Kerja Siswa untuk Pokok Bahasan Asam 

Basa Berbasis Bahan Alam Menggunakan Buah Pucuk Merah (Syzygium campanulatum Korth)”. 

Jurnal Pendidikan Kimia (JPK). Vol. 4, No. 1, 2014,  h. 14. 
54

Eko Budi Prasetyo Nugroho, et al. op. cit., h. 6. 
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C. Konsep Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah daun Pucuk Merah (Syzygium  

yang d 

 

. 

 

 

 

Gambar II. 7.  Rancangan Penelitian Pengembangan Penuntun Praktikum 

Menggunakan Model 4-D Modifikasi. 
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