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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ilmu kimia merupakan ilmu terapan dimana informasi-informasi teoritis 

dibuktikan dengan eksperimen di laboratorium. Ilmu kimia mempunyai dua 

sifat khas yaitu kualitatif dan kuantitatif yang mengandung arti bahwa data-

data yang digunakan untuk menyusun konsep, aturan-aturan dan penemuan-

penemuan baru diperoleh dengan pengamatan dan pengukuran yang diperoleh 

dari hasil percobaan di laboratorium.
1
 Dewasa ini, kurikulum yang digunakan 

adalah Kurikulum 2013 dimana menuntut pelaksanaan pembelajaran yang 

berorientasi kepada siswa aktif dan mandiri, sedangkan guru berperan sebagai 

fasilitator dan motivator.
2
  

Pada silabus kimia kelas XI SMA/MA kurikulum 2013 terdapat materi 

titrasi asam basa. Percobaan dalam pembelajaran ini dapat menggunakan 

metode praktikum. Melalui kegiatan praktikum ini peserta didik dapat melihat 

hal yang terjadi secara langsung tanpa harus membayangkannya terlebih 

dahulu.
3
 Selain itu, kegiatan praktikum dapat memberikan pengalaman belajar 

kepada peserta didik secara langsung dan menambah pemahaman peserta didik. 

Kegiatan praktikum bukan hanya sekedar membuktikan atau mencocokkan 
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reaksi dengan teori, tetapi mengutamakan proses berpikir ilmiah dengan 

munculnya pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi yang dipelajari.
4
  

Pelaksanaan praktikum membutuhkan panduan yang berisi tujuan 

praktikum, alat, bahan, prosedur praktikum, lembar pengamatan, dan lembar 

observasi kegiatan praktikum atau yang biasa disebut penuntun praktikum.
5
 

Penggunaan penuntun praktikum dapat membantu peserta didik melakukan 

praktikum sendiri untuk lebih memahami dan menganalisa selama proses 

praktikum. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang guru 

kimia di SMA 11 Pekanbaru, bahwa salah satu sumber belajar yang dibutuhkan 

dalam proses belajar mengajar di laboratorium adalah penuntun praktikum.  

Pelaksanaan praktikum titrasi asam basa sudah jarang dilakukan di SMA 

N 11 Pekanbaru dikarenakan ketersedian indikator sintesis yang biasa 

digunakan fenolftalein sering kali tidak tersedia di laboratorium. Indikator 

sintetis yang digunakan selama ini mempunyai beberapa kelemahan seperti 

menyebabkan polusi kimia, ketersediaan yang terbatas dan biaya produksi yang 

mahal.
6
 Indikator sintesis juga dapat membahayakan kesehatan. Contohnya 

indikator metil jingga yang dapat menyebabkan iritasi mata, iritasi kulit, dan 

mengurangi kebutuhan oksigen. Indikator fenofthalein dapat menyebabkan 

sitoksik pada sel hati sehingga dapat menurunkan pertumbuhan sel.   
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Melihat permasalahan diatas, maka perlu adanya pengembangan penuntun 

praktikum pada materi pokok titrasi asam basa menggunakan indikator pH 

alami yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan namun mampu 

menggantikan fungsi indikator sintesis. 

Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan Allah yang 

memiliki banyak sekali manfaat. Hal ini disebabkan karena tumbuhan memiliki 

kandungan yang terdiri dari beberapa zat yang dapat dimanfaatkan oleh 

makhluk hidup lainnya, seperti vitamin, minyak, fitokimia dan masih banyak 

lainnya. Allah menjelaskannya dalam QS Al-An’am: 99. 

ُُّْ َخِضًرا َُْخِرُج يِ  ٍء فَأَْخَرْجَُا ِي ًْ ِّ ََبَاَت ُكمِّ َش اِء َياًء فَأَْخَرْجَُا بِ ًَ ٍَ انسَّ ََْزَل ِي َٕ انَِّذي أَ ُْ بًّا َٔ ََ  ُُّْ

 ٍْ َجَُّاٍت ِي َٔ ٌٌ َداٍََِةٌ  ا َٕ ُْ ٍْ طَْهِعَٓا قِ ٍَ انَُّْخِم ِي ِي َٔ ٍّ ۗ ُيتََراِكبًا  ٍَْر ُيتََشابِ َغ َٔ ٌَ ُيْشتَبًِٓا  ا يَّ انرُّ َٔ  ٌَ ٌْتُٕ انزَّ َٔ أَْعَُاٍب 

 ٌَ ٍو ٌُْؤِيُُٕ ْٕ ٌَاٍت نِقَ ََ نُِكْى  ٌَّ فًِ َذٰ ِّ ۚ إِ ُِْع ٌَ َٔ َر  ًَ ِِ إَِذا أَْث ِر ًَ َْظُُرٔا إِنَٰى ثَ  ا

Artinya : “ Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami 

tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka 

Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang 

menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu 

butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-

tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami 

keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak 

serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan 

(perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang 

yang beriman.” (QS Al-An’am: 99).
7
 

Banyak komponen tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai 

indikator alami. Tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai indikator 

alami merupakan tumbuhan yang mengandung antosianin yang memiliki 

karakteristik warna sehingga ekstrak dari tumbuhan tersebut dapat memberikan 
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perubahan warna yang berbeda-beda pada setiap trayek pH. Salah satu 

tumbuhan yang dapat dimanfaatkan adalah kulit buah naga. Kulit buah naga 

merupakan limbah yang masih sangat jarang dimanfaatkan, seringkali hanya 

dibuang sebagai limbah. Padahal, kulit buah naga mengandung senyawa 

antioksidan yang cukup tinggi. Selain itu, kulit buah naga mengandung 

betalains dan antosianin yang berfungsi sebagai pewarna alami.
8
 Banyak 

penelitian mengenai manfaat dari kulit dan buah naga. Namun, hanya sedikit 

yang membahas mengenai pemanfaatan kulit buah naga sebagai indikator 

alami.  

Buah naga memiliki berbagai macam warna. Seperti buah naga daging 

berwarna merah (Hylocereus. polyrhizus), daging berwarna super merah 

(Hylocereus costaricensis), daging berwarna putih (Hylocereus undatus), dan 

buah naga berkulit kuning berdaging putih (Selenicereus megalanthus).
9
 Buah 

naga dapat dengan mudah ditemui terutama di pulau Sumatera. Buah naga 

putih (Hylocereus undatus) mengandung kadar antosianin 8,3556mg/100g pada 

ekstraksi menggunakan larutan asam sitrat 10%.
10

 Buah naga merah 

(Hylocereus polyrhiruz) pada kulitnya mengandung antosianin sebesar 62,68% 
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dengan campuran pelarut aquadest ditambah asam sitrat 10% dengan lama 

ekstraksi selama 3 hari.
11

 

Pelaksanaan praktikum kimia dengan menggunkan penuntun praktikum 

lebih tepat menggunkaan pendektan saintifik. Kegiatan praktikum tidak hanya 

meningkatkan hasil belajar tetapi juga meningkatkan keterampilan proses 

peserta didik.
12

 Hal ini sesuai dengan kurikulum 2013 yang menekankan 

pelaksanaan pendekatan saintifik pada semua jenjang pendidikan.
13

 Pendekatan 

saintifik (ilmiah) pada umumnya melibatkan kegiatan pengamatan atau 

observasi yang dibutuhkan untuk perumusan hipotesis atau pengumpulan data. 

Dimana data yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan.
14

  

Pendekatan saintifik memuat 5 tahap (5M) yaitu mengamati, menanya, 

mengumpulkan data, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Pada tahap 

mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik 

terhadap materi pembelajaran. Pada tahap menanya, peserta didik menjawab 

petanyaan berdasarkan hasil pengamatan, melalui pertanyaan maka dapat 

mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Tahap mengumpulkan data, 

dilakukan melalui praktikum yang didapatkan.
15

 Tahap mengasosiasi adalah 

proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat 

diobservasi untuk memperoleh simpulan hasil pengamatan dalam bentuk 
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laporan.
16

 Pendekatan santifik dalam praktikum akan membuat peserta didik 

terarah dan memahami praktikum-praktikum yang akan dikerjakan.   

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengembangan Penuntun Praktikum Materi 

Titrasi Asam Basa Menggunakan Indikator Alami Di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 11 Pekanbaru”. 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian, maka 

penulis menjabarkan istilah-istilah sebagai berikut: 

1. Pengembangan 

Pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang 

telah ada, kemudian dapat dipertanggung jawabkan.
17

 

2. Penuntun Praktikum 

Penuntun praktikum merupakan 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 yang sudah diketahui konsentrasinya kedalam latrutan asam 

yang belum diketahui konsentrasinya hingga mencapai titik akhir titrasi.
19
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4. Indikator alami 

Indikator 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

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dimasukkan sebelumnya maka 

dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:  

a. Belum pernah dilaksanakannya praktikum titrasi asam-basa 

menggunakan indikator pH alami di sekolah. 

b. Pelarut yang biasa digunakan dalam ekstraksi pembuatan larutan 

indikator tidak ekonomis. 

c. Larutan indikator sintesis yang biasa digunakan bersifat toksik dan tidak 

ramah lingkungan. 

d. Tidak tersedianya penuntun praktikum berbasis pendekatan saintifik yang 

menggunakan indikator alami sehingga peserta didik kurang maksimal 

dalam melaksanakan praktikum titrasi asam basa. 

e. Banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi buah naga namun 

kurangnya memanfaatkan kulit buah naga merah dan putih sehingga 

menjadi limbah. 
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2. Batasan Masalah  

Agar penelitian berjalan sistematis, maka perlu adanya batasan-

batasan masalah yaitu: 

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

buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) dan kulit buah naga putih 

(Hylocereus undatus). Sampel didapatkan di warung jus dan pasar 

tradisional di daerah Pekanbaru. 

b. Penuntun praktikum ini divalidasi oleh 1 orang dosen FTK program studi 

kimia UIN Suska Riau sebagai ahli materi, 1 orang dosen FTK program 

studi kimia UIN Suska Riau sebagai ahli media dan 3 orang guru kimia 

SMA N 11 Pekanbaru sebagai penilai. 

c. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan menggunakan model 

pengembangan 4-D yaitu define (pendefenisisan), design (perancangan), 

develop (pengembangan) dan disseminate (penyebaran). Namun, 

penelitian ini hanya sampai tahap develop (pengembangan). 

D. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Berapa tayek pH indikator alami ekstrak dari dua macam  kulit buah naga 

yang berbeda warna terhadap larutan asam dan basa? 

2. Bagaimana tingkat ketepatan (akurasi) dan keakuratan (presisi) penggunaan 

ekstrak dari kulit buah naga berdaging merah dan kulit buah naga putih 

sebagai indikator alami titrasi asam basa? 
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3. Apakah penuntun praktikum dari pembuatan indikator dari ekstrak kulit 

buah naga merah dan kulit buah naga putih dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar yang sesuai dengan materi asam basa yang dipelajari di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 11 Pekanbaru? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui trayek pH dari indikator alami ekstrak kulit buah naga 

merah dan kulit buah naga putih. 

2. Mengetahui tingkat ketepatan dan keakuratan penggunaan kulit buah naga 

merah dan kulit buah naga putih sebagai indikator alami. 

3. Mengetahui kelayakan penuntun praktikum dari pembuatan indikator dari 

ekstrak kulit buah naga merah dan kulit buah naga putih dapat dijadikan 

sebagai sumber belajar yang sesuai dengan materi asam basa yang dipelajari 

di sekolah menengah atas. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk: 

1. Peneliti lain yaitu memberikan informasi ilmiah kepada peneliti lain serta 

dapat dijadikan perbandingan dengan hasil penelitian yang relevan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya mengenai ekstrak kulit buah naga sebagai 

indikator alami. 

2. Pembaca yaitu memberikan informasi ilmiah kepada pembaca, untuk 

mengetahui mengenai bagaimana ekstrak kulit buah naga dapat digunakan 

sebagai indikator alami. 
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3. Perkembangan ilmu yaitu memberikan konstribusi bagi perkembangan ilmu 

selanjutnya mengenai ekstrak kulit buah naga sebagai indikator alami. 

G. Spesifikasi Produk yang Didesain 

Penuntun praktikum kimia SMA kelas XI semester 2 berbasis saintifik 

yang didesain sebagai berikut: 

1. Merupakan penuntun praktikum yang memuat materi titrasi asam basa. 

2. Penuntun praktikum didesain berisikan: 

a. Identitas pemilik. 

b. Tata tertib laboratorium. 

c. Keselamatan kerja di laboratorium. 

d. Simbol bahaya. 

e. Pengenalan peralatan laboratorium. 

f. Info kimia. 

g. Gambar. 

h. Ketentuan penyususnan laporan praktikum. 

i. Glosarium. 

3. Penuntun praktikum yang didesain dengan warna dan gambar yang menarik 

dan terdapat gambar langkah kerja pada penuntun praktikum. 

 

 


