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BAB II 

KAJIAN TEORI 

1. Kajian Teoritis 

1. Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D) 

adalah suatu langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru 

atau menyempurnakan produk yang telah ada, kemudian dapat 

dipertanggung jawabkan. Langkah-langkah penelitian sebagai berikut : 

a. Potensi masalah 

b. Pengumpulan data 

c. Desain produk 

d. Validasi desain 

e. Revisi desain 

f. Uji coba produk 

g. Revisi produk 

h. Uji coba pemakaian 

i. Revisi produk 

j. Produksi masal 

Penelitian dapat diangkat dari adanya potensi dan masalah. Setelah 

potensi dan masalah dapat ditentukan maka selanjutnya dikumpulkan 

berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan 

produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Produk 

yang dihasilkan dalam peneltian Research and Development (R&D) dalam 
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bidang pendidikan berupa produk yang dihasilkan seperti; kurikulum yang 

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

tenaga pendidik dan lain-lain. Setelah produk yang dihasilkan dari 

penelitian sudah dibentuk, maka produk di validasi oleh pakar atau tenaga 

ahli. Setelah divalidasi maka dapat diketahui kelemahannya dan kemudian 

di revisi sesuai arahan pakar. Produk yang sudah valid kemudian di uji 

cobakan. Apabila saat di uji cobakan di dapati kelemahan maka segera di 

perbaiki kembali dan kemudian dapat di produksi masal atau digunakan 

pada lembaga pendidikan yang lebih luas.
21

   

2. Model Pengembangan  

Terdapat beberapa jenis model penelitian pengembangan, seperti 

Model Dick and Carey, Model Pengembangan ADDIE, Model 

Pengembangan ASSURE, dan Model Pengembangan 4D. Penjelasan model-

model pengembangan di atas, tidak semua model bisa dipakai dalam 

pengembangan suatu produk
22

. Model Pengembangan yang digunakan pada 

penelitian pengembangan ini yaitu model 4D.  

Model 4D merupakan salah satu model desain pembelajaran 

sistematik. Pemilihan model ini didasari atas pertimbangan secara sistematis 

dan berpijak pada landasan teoritis suatu pembelajaran. Model ini tersusun 

secara terprogram dengan urutan-urutan kegiatan yang sistematis dalam 

                                                           
21

Sugiono, Loc. Cit. 
22

I Gede Hendra Prastya, Ketut Pudjawan, I Kadek Suartama, Pengembangan Multimedia 

Pembelajaran Interaktif Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Dengan Model Addie Untuk Siswa 

Kelas VII Semester Genap Tahun Ajaran 2014-2015 di SMP Negeri 1 Banjar (Bali: E-Journal 

Edutech Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Teknologi Pendidikan, Vol. 3, No. 1, 2015), 

hlm. 3. 
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upaya pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan suatu sumber 

belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik belajar yang 

dalam hal ini adalah peserta didik SMA Negeri 11 Pekanbaru. Salah satu 

kelebihan 4D yaitu lebih tepat digunakan sebagai dasar untuk 

mengembangkan perangkat pembelajaran bukan untuk mengembangkan 

sistem pembelajaran
23

.  

Model 4D terdiri dari empat tahap pengembangan, yaitu define, 

design, develop, disseminate, atau diadaptasikan menjadi model 4-P, yaitu 

pendefenisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. 

a. Tahap Pendefinisian (define). 

Tujuan dari tahap ini menetapkan dan mendefinisikan syarat- syarat 

pembelajaran. Tahap ini meliputi lima langkah pokok, yaitu: 

1) Analisis Ujung Depan 

Analsis ujung depan bertujuan untuk memunculkan dan 

menepatkan masalah dasar yang dihadapi guru dan peserta didik 

dalam pembelajaran.
24

 

2) Analisis Peserta Didik 

Analisis peserta didik dilakukan untuk mengetahui karakteristik 

peserta didik yang meliputi usia, kemampuan akademik dan 

pengalaman. Dengan mengetahui dan memahami karakter yang 

                                                           
23

Dadek Arywiantari, A. A. Gede Agung, I Dewa Kade Tastra, Pengembangan 

Multimedia Interaktif Model 4D Pada Pembelajaran IPA di SMP Negeri 3 Singaraja (Singaraja: 

E-Journal Edutech Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Teknologi Pendidikan, Vol. 3, No. 1, 

2015), hlm. 3. 
24

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

Prenadamedia Group, 2014), hlm. 234. 
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dimiliki peserta didik maka akan mudah untuk mendesain penuntun 

praktikum.
25

 

3) Analisis Tugas 

Analisis tugas digunakan untuk merinci isi 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 di dalam silabus. 

5) Perumusan Tujuan Pembelajaran 

Peneliti melakukan perumusan tujuan pembelajaran dengan 

mengkonvesksikan hasil analisis konsep dan analisis tugas menjadi 

tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran didasarkan pada 

silabus materi pelajaran. 

b. Tahap Perancangan (design).  

Tujuan tahap ini yaitu untuk menyiapkan prototype perangkat 

pembelajaran. Tahap ini terdiri dari tiga langkah, yaitu: 

1) penyusunan tes acuan patokan, merupakan langkah awal yang 

menghubungkan antara tahap define dan tahap design. Tes disusun 

berdasarkan hasil perumusan tujuan pembelajaran khusus. Tes ini 

merupakan suatu alat mengukur terjadinya perubahan tingkah laku 

pada diri peserta didik setelah kegiatan belajar mengajar.  

                                                           
25

Zulpadrianto dan Husna, Pengembangan Modul Penuntun Praktikum Bermansa 

Konstektual pada Materi Eksperimen Fisika di STKIP PGRI Sumatra Barat (Sumatra Barat: Jurnal 

Riset Fisika Edukasi dan Sains, Vol. 1, No. 2, 2015), hlm. 73. 
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2) Pemilihan media yang sesuai tujuan, untuk menyampaikan materi 

pelajaran.  

3) Pemilihan format. Dalam pemilihan format dapat mengkaji format- 

format perangkat yang sudah ada dan yang sudah dikembangkan di 

negara- negara lain yang lebih maju. 

c. Tahap Pengembangan (develop). 

Tujuan dari tahap ini untuk menghasilkan perangkat pembelajaran 

yang sudah direvisi berdasarkan masukkan dari para pakar. Tahap ini 

meliputi, validasi perangkat oleh para pakar dengan revisi, simulasi, uji 

coba terbatas dengan peserta didik yang sesungguhnya, dan hasil tahap 

simulasi dengan uji coba digunakan sebagai dasar revisi.  

d. Tahap Pendesiminasian (disseminate) 

Tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah 

dikembangkan pada skala yang lebih luas, misalnya di kelas lain, di 

sekolah lain, oleh guru lain. Tujuan lain yaitu untuk menguji efektivitas 

penggunaan perangkat di dalam KBM.
26

 

3. Media Cetak 

Media cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses 

pencetakkan. Media bahan cetak menyajikan pesan melalui huruf dan 

gambar yang diilustrasikan untuk memperjelas informasi yang diberikan
27

 

Teks berbasis cetak menuntut enam elemen yang perlu diperhatikan 

pada saat merancang, yaitu: 

                                                           
26

Trianto Ibnu Badar Al- Tabany, Op. Cit., hlm. 232-235. 
27

Nunu Mahmun, Media dan Sumber Belajar Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 61. 
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a. Kosisten 

1) Gunakan konsistensi format dari halaman ke halaman. Usahakan tidak 

menggabungkan cetakan huruf dan ukuran huruf. 

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

pertama serta garis samping 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 dilebel secara visual. 

c. Organisasi 

1) Susunlah teks sedemikian rupa sehingga informasi mudah diperoleh. 

2) Kotak-kotak dapat digunakan untuk memisahkan bagian-bagian dari 

teks. 

d. Daya tarik 

Perkenalkan setiap baba tau bagian dengan cara yang berbeda. 

Diharapkan untuk dapat memotivasi peserta didik untuk membaca terus. 

e. Ukuran huruf 

1) Pilih ukuran huruf yang sesuai dengan peserta didik, pesan dan 

lingkungannya. 

2) Hindari penggunakan huruf capital untuk seluruh teks. 

f. Penggunaan spasi kosong 

1) Sesuaikan spasi antar baris untuk meningkatkan tampilan dan tingkat 

keterbacaan. 
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2) Tambahkan spasi antar paragraph untuk meningkatkan tingkat 

keterbacaan.  

Berikut beberapa kelebihan yang dimiliki oleh media berbahan cetak, 

yaitu: 

a. Dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak. 

b. Pesan atau informasi dapat dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan 

kebutuhan, minat, dan kecepatan masing- masing. 

c. Dapat dipelajari kapan dan dimana saja karena mudah dibawa. 

d. Lebih menarik apabila dilengkapi dengan gambar dan warna 

e. Perbaikan mudah dilakukan. 

Sedangkan beberapa kelemahan dari media berbahan cetak adalah 

sebagai berikut: 

a. Proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama. 

b. Bahan cetak yang tebal mungkin membosankan dan mematikan minat 

peserta didik untuk membacanya. 

c. Apabila kualitas kertas dan jilidnya kurang baik, bahan cetak akan mudah 

rusak dan sobek.
28

 

4. Penuntun Praktikum 

Penuntun praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang 

berisi tata cara persiapan, pelaksanaan, analisis data, dan pelaporan. 

Penuntun praktikum ditujukan untuk membantu dan menuntun peserta didik 

agar dapat bekerja secara kontinu dan terarah. Penuntun praktikum 

                                                           
28

Nunu Mahnum, Op. Cit., hlm. 61-62. 
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digunakan sebagai panduan tahapan-tahapan cara kerja praktikum bagi 

peserta didik maupun bagi guru sendiri.
29

 

Komponen-komponen yang harus ada dalam penuntun praktikum 

adalah sebagai berikut, Judul Praktikum, tujuan praktikum, materi 

pendukung kegiatan eksperimen, bahan-alat yang digunakan beserta 

gambar, pertanyaan ilmiah, arahan untuk merumuskan hipotesis sementara, 

petunjuk keamanan laboratorium, tuntunan praktikum yang berupa 

pernyataan arahan untuk memandu siswa merancang percobaan, tabel 

pengamatan, panduan berupa pertanyaan beserta kolom isian untuk 

menginterpretasikan data yang didapatkan, dan panduan berupa pertanyaan 

yang disertai kolom isian untuk mensintesis kesimpulan dari kegiatan yang 

dilakukan.
30

 

5. Pendekatan Saintifik 

Pendekatan saintifik adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang 

berorientasi atau berpusat pada peserta didik.
31

 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.  

 

                                                           
29

Lena Puti Handayani, Lena Putri Handayani, Farida F, Azwir Anhar, Loc. Cit. 
30

Ibid., hlm. 71. 
31

Yerimadesi, Yerimadesi, Bayharti, Fitri Handayani, dan Wiwit Fitrah Legi, Op. Cit., 

hlm. 85. 
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Pendekatan saintifik terdapat beberapa langkah-langkah. Berikut 

merupakan langkah-langkah dan pengertiannya:
32

 

a. Mengamati  

Kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan bervariasi 

kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: 

melihat, menyimak, mendengar, dan membaca kemudian mendapatkan 

hal yang penting dari suatu benda atau objek 

b. Menanya  

Kegiatan mengamati, guru perlu membimbing peserta didik untuk 

dapat menjawab pertanyaan mengenai hasil pengamatan. Dari kegiatan 

menanya dapat menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih lanjut 

dan beragam dari berbagai sumber. 

c. Mengumpulakan 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, memperlihatkan 

fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan 

eksperimen. 

d. Mengasosiasi 

Pada tahap mengumpulkan informasi maka akan didapatkan 

sejumlah informasi. Kemudian informasi tersebut menjadi dasar bagi 

kegiatan berikutnya untuk memproses informasi untuk menemukan 

                                                           
32

Mutiara rani, Op. Cit., hlm. 6. 
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keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola 

dari keterkaitan informasi dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan 

dari pola yang ditemukan. 

e. Mengkomunikasikan Hasil 

Kegiatan berikutnya adalah menuliskan atau menceritakan apa 

yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasi dan 

menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh 

guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik 

tersebut. 

6. Titrasi Asam Basa 

Titrasi merupakan suatu metode untuk menentukan konsentrasi suatu 

zat dengan menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya. 

Titrasi biasanya dibedakan berdasarkan jenis reaksi yang terlibat di dalam 

proses titrasi, sebagai contoh bila melibatan reaksi asam basa maka disebut 

sebagai titrasi asam basa, titrasi redoks untuk titrasi yang melibatkan reaksi 

reduksi oksidasi, titrasi kompleksometri untuk titrasi yang melibatkan 

pembentukan reaksi kompleks dan titrasi pengendapan bila melibatkan 

reaksi pengendapan.
33

 

Titrasi asam basa melibatkan asam maupun basa sebagai titer ataupun 

titran. Titrasi asam basa dilakukan berdasarkan reaksi penetralan. Reaksi 

netralisasi dapat dipakai untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau 

basa. Caranya dengan menambahkan setetes demi setetes larutan basa 

                                                           
33

Khopkar, S.M, Konsep Dasar Kimia Analitik (Jakarta: UI-press, 1990), hlm. 40. 
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kepada larutan asam. Setiap basa yang diteteskan bereaksi dengan asam, 

penetesan dihentikan pada saat jumlah mol H setara dengan mol OH. Pada 

saat itu larutan bersifat netral dan disebut titik ekivalen. Cara seperti ini 

disebut titrasi, yaitu analisis dengan mengukur jumlah larutan yang 

diperlukan untuk bereaksi tepat sama dengan larutan lain. Analisis ini 

disebut juga analisis volumetrik, karena yang diukur adalah volume larutan 

basa yang dipakai dengan volume tertentu larutan asam.
34

 

Titrasi asam basa dapat memberikan titik akhir yang cukup tajam dan 

untuk itu digunakan pengamatan dengan indikator bila pH pada titik 

ekivalen antara 4-10. Demikian juga titik akhir titrasi akan tajam pada titrasi 

asam atau basa lemah jika pentitrasian adalah basa atau asam kuat dengan 

perbandingan tetapan disosiasi asam lebih besar dari 10
4
.
35

 

Larutan basa yang akan diteteskan (titran) dimasukkan ke dalam buret 

dan jumlah yang dipakai dapat diketahui dari tinggi sebelum dan sesudah 

titrasi. Larutan asam yang akan dititrasi dimasukkan ke dalam gelas kimia 

(Erlenmeyer), dengan mengukur volumenya terlebih dulu dengan memakai 

pipet gondok. Untuk mengamati titik ekivalen dipakai indikator yang 

perubahan warnanya di sekitar titik ekivalen. Saat terjadi perubahan warna 

itu disebut titik akhir, seharusnya titik akhir berdempet dengan titik 

ekivalen, tetapi hal ini sukar diperoleh. Jadi, dalam titrasi yang dapat 

diamati adalah titik akhir dan bukan titik ekivalen.
36

 

 

                                                           
34

Syukri, Kimia Dasar (Bandung: ITB, 1990), hlm. 427. 
35

Khopkar, Op. Cit., hlm. 41. 
36

Syukri, Op. Cit., hlm. 428. 



22 
 

 
 

7. Buah Naga  

a. Taksonomi Naga 

Devisi : Spermathophyta (tumbuhan yang berbiji) 

Subdevisi : Angiospermae (tumbuhan dengan jenis biji tertutup) 

Kelas  : Dicotyledonae (tumbuhan yang berkeping dua) 

Ordo  : Cactales 

Famili : Cactaceae 

Subfamili : Hylocereanea 

Genus : Hylocereus  

Spesies  : Hylocereus undatus (daging putih), Hylocereus 

costaricensis (daging merah pekat), Hylocereus 

polyrhizus (daging merah), Selenicereus megalanthus 

(kulit buah kuning dengan daging berwarna putih).
37

 

b. Morfologi Naga 

Buah naga merupakan jenis tanaman kaktus yang pertumbuhannya 

memanjat. Tanaman ini dapat hidup meskipun akarnya dicabut karena 

tanaman ini masih dapat mendapatkan makanan dari udara dengan 

mengunakan akar yang tumbuh di bagian batangnya. Tanaman ini 

termasuk tanaman yang tidak lengkap karena tidak memiliki daun.
38

 

Buah naga terdiri dari akar, batang, duri, bunga, dan buah. Berikut 

merupakan morfologi tanaman Naga:  

                                                           
37

Emil S, Untung Berlipat Dari Bisnis Buah Naga Unggul (Yogyakarta: Andi Offset, 

2011), hlm. 21. 
38

Ibid., hlm. 30. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Akar
https://id.wikipedia.org/wiki/Batang
https://id.wikipedia.org/wiki/Duri
https://id.wikipedia.org/wiki/Bunga
https://id.wikipedia.org/wiki/Buah
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Gambar II.1. Tanaman Buah Naga 

1) Akar 

Akar buah naga hanyalah akar serabut yang berkembang dalam 

tanah pada batang atas sebagai akar gantung. Akar tumbuh di 

sepanjang batang pada bagian punggung sirip di sudut batang.  

2) Duri  

Pada bagian duri, akan tumbuh bunga yang bentuknya mirip 

bunga Wijayakusuma. Bunga yang tidak rontok berkembang menjadi 

buah.  

3) Buah  

Buah naga bentuknya bulat agak lonjong seukuran dengan buah 

alfukat. Kulit buahnya berwarna merah menyala untuk jenis buah naga 

putih dan merah, berwarna merah gelap untuk buah naga hitam, dan 

berwarna kuning untuk buah naga kuning. Di sekujur kulit dipenuhi 

dengan jumbai-jumbai yang dianalogikan dengan sisik naga. Oleh 

sebab itu, buah ini disebut buah naga. 

 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Akar_serabut&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Wijayakusuma
https://id.wikipedia.org/wiki/Naga
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4) Batang  

Batang tanaman naga berbentuk segitiga, durinya sangat pendek 

dan tidak mencolok, sehingga sering dianggap "kaktus tak berduri". 

Bunganya mekar pada awal senja jika kuncup bunga sudah berukuran 

sekitar 30 cm. Mahkota bunga bagian luar yang berwarna krem, mekar 

sekitar pukul sembilan malam, lalu disusul mahkota bagian dalam 

yang putih bersih, meliputi sejumlah benang sari yang berwarna 

kuning. Bunga yang terbentuk seperti corong itu akhirnya terbuka 

penuh pada tengah malam, karena itu buah naga dikenal sebagai night 

blooming cereus. Saat mekar penuh, buah naga menyebar aroma yang 

harum. Aroma ini untuk memikat kelelawar, agar menyerbuki bunga 

buah naga. Buah naga terdiri dari beberapa varietas meliputi buah 

naga dengan daging buah berwarna putih kulitnya berwarna merah 

(Hylocereus undatus), daging buah berwarna merah dengan kulit 

berwarna merah (Hylocereus polyrhizus), daging buah berwarna putih 

dengan kulit buah kuning (Selenicereus meganlanthus) dan daging 

buah berwarna super merah dengan kulit berwarna merah (Hylocereus 

costaricensis).
39

 

 

                                                           
39

Endang Kwartiningsih, Agatha Prastika, Ekstraksi dan Uji Stabilitas Antosianin dari 

Kulit Buah Naga Super Merah (Yogyakart: Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia, ISSN. 

1693-4393, 2016), hlm. B6-1. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Benang_sari
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelelawar
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Gambar II.2. Buah Naga Warna Merah dan Putih. 

Di Indonesia tanaman buah naga tumbuh optimal dengan 

penyinaran 80 % atau 20 % rindang. Spesies Hylocereus memiliki 

kemampuan mudah beradaptasi cukup baik. Di  kawasan Asia 

Tenggara terutama di Indonesia biasanya tanaman buah naga 

berbunga sekitar bulan November sampai dengan bulan April. 

Kecepatan pertumbuhan bunga tergantung pada jenis spesies, untuk 

jenis Hylocereus costaricensis biasanya selama 8 bulan dan untuk 

jenis Hylocereus undatus sekitar 6 bulanan.
40

 

c. Manfaat Buah Naga 

Buah naga termasuk dalam buah yang eksotik karena 

penampilannya yang menarik, rasanya asam manis menyegarkan dan 

memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Manfaat buah naga menurut 

Marhazlina yang dikutip oleh Rekna wahyuni dalam penelitiannya adalah 

sebagai anti hiperkolesterolemik, sedangkan Pedreño dan Escriban yang 

dikutip oleh Rekna wahyuni menyatakan bahwa buah naga berpotensi 

sebagai anti radikal bebas Karena mengandung betasianin. Dalam riset 

yang dilakukan oleh Marhazlina (2008), peneliti Department of Nutrition 

                                                           
40

 Emil S, Op. Cit., hlm. 24. 
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and Dietetics Faculty of Medicine and Health Sciences Universiti Putra 

Malaysia yang menyatakan bahwa buah naga super merah berpotensi 

membantu menurunkan kadar gula darah dan mencegah risiko penyakit 

jantung pada pasien diabetes. Buah naga super merah (Hylocereus 

costaricensis) selain dikonsumsi dalam bentuk segar juga diolah menjadi 

beberapa produk olahan untuk mempermudah mengkonsumsi karena 

buah naga adalah buah yang mengandung kadar air tinggi maka bersifat 

muda rusak oleh karena itu banyak orang yang membuat olahan buah 

naga untuk mengurangi jumlah kerugian, adapun produk olahan yang 

diminati antara lain dodol, sirup, dan kripik buah naga super merah 

(Hylocereus costaricensis).
41

 

Buah naga Hylocereus undatus (daging putih) dan Hylocereus 

polyrhizus (daging merah) lebih sering dibudidayakan karena memiliki 

kelebihan tersendiri, yaitu ukuran buah lebih besar, warna daging lebih 

menarik dan produktivitasnya tinggi.
42

 

d. Kulit buah naga 

Kulit buah naga merupakan bagaian terluar buah yang berwarna 

merah memiliki bentuk seperti sisik yang memiliki corak berwarna 

kuning atau kehijauan yang memiliki tekstur lunak. Buah naga juga 

didapati berkulit kuning dengan memiliki sisik bercorak kehijauan. Kulit 

buah naga dapat bermanfaat dalam produksi pangan maupun industri 
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seperti pewarna alami pada makanan dan minuman. Selain bidang 

industri, kulit buah naga dijadikan bahan dasar pembuatan kosmetik. 

Dalam bidang farmatologi kulit buah naga juga dapat dijadikan sebagai 

obat herbal alami yang dapat bermanfaat sebagai antioksidan.
43

 

Kulit buah naga berpotensi sebagai pewarna makanan karena 

mempunyai pigmen warna merah, yang dapat memberikan warna merah 

yang menarik pada makanan. Zat warna yang berperan memberikan 

warna merah dikenal dengan antosianin, sehingga semakin merah warna 

kulit buah naga semakin tinggi kadar antosianinnya begitu juga 

sebaliknya.
44

 

Antosianin selain sebagai pewarna alami juga dapat berfungsi 

untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Antosianin telah 

memenuihi persyaratan sebagai pewarna makanan tambahan, karena 

tidak menimbulkan kerusakan pada bahan makanan maupun kemasannya 

serta bukan merupakan yang beracun bagi tubuh sehingga secara 

internasional telah diizinkan sebagai pewarna alami.
45

 Dalam penelitian 

Ni Ketut Meidayanti didapatkan hasil Ekstrak etanol kulit buah naga 

super merah didapatkan kadar total antosianin rata-rata sebesar 58,0720 ± 

0,0001mg/L. Senyawa antosianin ysng terkandung dalam ekstrak etanol 

kulit buah naga super merah diduga jenis sianidin. 
46

 Dalam penelitian 
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Tri Hidayah, Winarni dan Nuni di dapatkan kadar antosianin dalam kulit 

buah naga daging putih sebesar 8,3556 mg/ gr dengan menggunakan 

pelarut asam sitrat 10%.
47

 

8. Indikator Alami  

Larutan indikator dapat mengubah warna ditandai dengan adanya 

perubahan pH dengan menambahkan asam atau basa. Titrasi asam basa ini 

dapat dilakukan dengan menggunakan indikator alami. Indikator alami yaitu 

indikator yang berasal dari bahan-bahan alami, indikator alami merupakan 

zat warna atau pigmen yang dapat  diisolasi dari berbagai tumbuh-

tumbuhan, jamur dan alga. Bagian tumbuhan yang paling banyak 

menghasilkan warna adalah bagian bunga. Sebagai contoh warna merah, 

biru atau ungu merupakan pigmen organik yang disebut antosianin yang 

dapat merubah warna pada setiap perubahan pH. Tanaman tersebut misalnya 

kelopak bunga sepatu, daun kubis ungu, daun bayam merah, daun, kayu 

secang, dan kunyit. 
48

 

Sebenarnya hampir semua tumbuhan berwarna dapat dipakai sebagai 

indikator asam basa, tetapi terkadang perubahan warnanya tidak jelas 

perbedaannya. Oleh karena itu, hanya beberapa saja yang sering dipakai 

karena menunjukkan perbedaan warna yang jelas saat berada di lingkungan 

asam dan saat berada di lingkungan basa. Cara memperolehnya dengan cara 
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mengekstrak berbagai bunga yang berwarna atau tumbuhan yang dapat 

digunakan sebagai indikator asam-basa. 

Indikator alami mempunyai kelemahan yaitu indikator alami dalam 

bentuk larutan mudah rusak, larutan tidak tahan lama dan berbau tidak 

sedap. Hal ini juga akan mempengaruhi tingkat kecermatan dan 

keakuratannya jika digunakan sebagai indikator titrasi asam basa. Oleh 

karena itu preparasi indikator alami titrasi asam basa perlu meninjau tingkat 

kestabilan dari senyawa-senyawa zat warna yang terdapat dalam tumbuhan. 

Berbagai upaya yang dilakukan agar indikator alami titrasi asam basa 

dapat dipakai dalam waktu yang lama adalah dengan menyimpan larutan 

pada kondisi senyawa tersebut lebih stabil. Indikator alami titrasi asam basa 

relatif tinggi maka indikator tersebut disimpan dalam bentuk larutan pada 

kondisi asam, dalam wadah gelap dan tertutup. Agar indikator tersebut 

dapat digunakan dalam waktu yang relatife lama maka indikator tersebut 

disimpan pada temperatur 15 
o
C.

49
 

 

Gambar II.3. Indikator Alami Dari Kulit Buah Naga 

2. Penelitian yang Relevan 

Adapun penelitian yan telah dilakukan yang berhubungan dengan 

pembuatan indikator alami adalah: 

                                                           
 

49
 Marwati, Op. Cit., hlm. K-2. 



30 
 

 
 

a. Army Yulfriansyah dan Korry Novitriani dengan hasil  ekstrak kulit buah 

naga dapat dijadikan sebagai indikator asam basa menggunakan pelarut 

etanol 96% dengan waktu optimum yang digunakan 24 jam dan perubahan 

warna dari trayek pH 12,5-13 pada suasana basa kuat.
50

 

b. Tri Hidayah mendapatkan hasil penelitian menunjukkan pada ekstraksi 

menggunakan pelarut asam sitrat 10% menghasilkan ekstrak warna merah 

dengan kadar antosianin 8,3556 mg/100gr dan stabilitas tertinggi selama 7 

hari. Warna ekstrak stabil pada kondisi pH 2 – 5 dan suhu < 80 ˚C.
51

 

c. Lidya Simanjuntak mendapatkan hasil penelitian kadar pigmen antosianin 

dari kulit buah naga merah dengan campuran pelarut aquades ditambah 

asam sitrat 10%, menghasilkan kadar rendemen pigmen antosianin tertinggi 

62,68% pada nilai pH 2 dan lama ekstraksi 3 hari.
52

 

d. Dedy Wijayanto mendapatkan Model pengembangan yang digunakan 

adalah model pengembangan 4-D. Hasil uji coba dilakukan melalui validasi 

dosen dan guru masing-masing didapatkan nilai rata-rata 3,28 dengan 

kriteria sangat valid, nilai rata-rata uji keterbacaan terhadap 10 peserta didik 

3,23 dengan kriteria valid, dan hasil uji keterlaksanaan menunjukkan bahwa 

92% praktikum dapat terlaksana. 
53
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