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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari struktur materi dan perubahan 

yang dialami materi dalam proses alamiah dan dalam eksperimen. Untuk 

mengenal komposisi zat dan penggunaan bahan-bahan tak bernyawa, baik alamiah 

maupun buatan, serta mengenal proses penting dalam benda hidup, termasuk kita 

sendiri (Keenan et al., 1989:2). Pembelajaran kimia merupakan salah satu cabang 

Ilmu Pengetahuan Alam yang dalam pembelajarannya memerlukan kegiatan 

penunjang berupa praktikum maupun eksperimen di laboratorium (Salirawati, 

2009:1). Sebagian besar ilmu kimia merupakan ilmu percobaan dan sebagian 

besar pengetahuannya diperoleh dari penelitian di laboratorium (Chang, 2005:4). 

Keberadaan laboratorium di sekolah menjadi sangat penting dalam 

mendukung keberhasilan pembelajaran, karena laboratorium merupakan salah 

satu penunjang dalam pembelajaran kimia, agar pemahaman peserta didik 

terhadap sebuah materi menjadi utuh dan komprehensif. Akan tetapi, tidak semua 

sekolah memiliki laboratorium yang memadai, alat dan bahan kimia yang dimiliki 

sekolah terbatas. Oleh karena itu, sangat diperlukan kreativitas agar pembelajaran 

dapat dilaksanakan, tidak bergantung lagi dengan alat maupun bahan yang tidak 

ada di laboratorium (Salirawati, 2009:1). Menurut John W. Hansen dan Gerald G. 

Lovedahl (2004) belajar dengan melakukan merupakan sarana belajar yang 

efektif, artinya pemahaman peserta didik terhadap materi ajar akan lebih efektif 
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jika ia tidak hanya memperoleh konsepnya saja, tetapi ia juga mampu menemukan 

konsep itu sendiri. 

Salah satu konsep kimia dalam mata kuliah kimia analitik II yaitu titrasi 

asam basa, dimana dalam pembelajarannya menggunakan metode praktikum. 

Praktikum pada pembelajaran kimia bertujuan agar siswa memahami konteks 

keilmuan secara konseptual dan sebagai wujud pembelajaran penemuan dan 

pembelajaran bermakna menurut Bruner dan Ausebel (Willis Dahar, 2002:108). 

Dalam melakukan praktikum titrasi asam basa diperlukan sebuah indikator, yaitu 

untuk menunjukan titik akhir titrasi. Dalam titrasi asam basa, indikator memiliki 

perubahan warna yang sangat tajam dalam medium asam dan basa. Terdapat 

berbagai indikator sintesis dengan jangkauan pH masing-masing yang biasa 

digunakan dalam titrasi asam basa yaitu: fenolftalein, metil merah, metil oranye, 

bromfenol biru (Day, 2002:143). 

Nuryanti, dkk (2010:178) menyatakan pengunaan indikator-indikator 

sintesis memiliki keterbatasan seperti ketersediaan di sekolah-sekolah terbatas,  

dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, dan memerlukan biaya yang cukup 

tinggi dalam memproduksinya. Oleh sebab itu, diperlukan alternatif lain untuk 

mengganti indikator sintesis, agar pembelajarannya dapat dilakukan. Salah 

satunya dengan menggunakan bioindikator  yang berasal dari pigmen tumbuhan, 

misalnya dari kulit buah naga (Lailasari, 2015) dan jantung pisang (Lisnawati, 

2015). Sebenarnya hampir semua tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan berpotensi 

sebagai sebagai bioindikator, tetapi perubahan warnanya tidak jelas. Penyebab 

perubahan warna dalam bioindikator asam basa yaitu senyawa antosianin, yaitu 
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pigmen dari kelompok flavonoid yang pada umumnya larut dalam air, berwarna 

merah, biru, violet dan biasanya dijumpai pada bunga, buah-buahan, dan sayur-

sayuran (Winarno, 1992:180).  

Dalam penelitian ini dilakukan pembuatan bioindikator titrasi asam basa 

dari tanaman sambang colok. Pemanfaatan tanaman sambang colok sebagai bahan 

dasar pembuatan bioindikator titrasi asam basa, dikarenakan tanaman sambang 

colok sangat mudah ditemukan di lingkungan, tanaman ini biasanya dijadikan 

tanaman hias untuk halaman rumah. Akan tetapi, perlu ditekankan bahwa fokus 

utama dalam penelitian ini yaitu berupa pengembangan lembar kerja berbasis 

diagram vee pada pembuatan bioindikator titrasi asam basa dari tanaman sambang 

colok, sebagai penunjang dalam pembelajaran kimia khususnya dalam materi 

titrasi asam basa. 

Lembar kerja berbasis diagram vee bertujuan membantu siswa dalam 

memahami konsep melalui aktifitas belajar bermakna dan meningkatkan proses 

berpikir. diagram vee ini sering disebut strategi pembelajaran hauristik vee yaitu 

suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan 

prosedur-prosedur dalam ilmu pengetahuan alam. Sehubungan dengan kegiatan di 

laboratorium, diagram vee memudahkan dan membantu siswa untuk 

mengintegrasikan konsep-konsep yang telah merka ketahui sebelumnya dengan 

peristiwa-peristiwa yang mereka alami di laboratorium.  
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Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan peneliti mencoba 

mengangkatnya melalui penelitian yang berjudul: “PENGEMBANGAN 

LEMBAR KERJA BERBASIS DIAGRAM VEE PADA PEMBUATAN  

BIOINDIKATOR TITRASI ASAM BASA DARI TANAMAN SAMBANG 

COLOK (Aerva Sanguinolenta (L) Blume)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan pertanyaan-

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana penyusunan lembar kerja berbasis Diagram Vee pada 

pembuatan bioindikator titrasi asam basa dari tanaman sambang colok  

(Aerva Sanguinolenta (L) Blume)? 

2. Bagaimana hasil uji kelayakan lembar kerja berbasis Diagram Vee pada  

pembuatan bioindikator titrasi asam basa dari tanaman sambang colok (A. 

Sanguinolenta (L) Blume)? 

3. Bagaimana karakteristik bioindikator titrasi asam basa dari tanaman 

tanaman sambang colok (A. Sanguinolenta (L) Blume)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini secara khusus 

bertujuan untuk: 



5 
 

 
 

1. Mendeskripsikan penyusunan lembar kerja berbasis Diagram Vee pada 

pembuatan bioindikator titrasi asam basa basa dari tanaman sambang 

colok (A. Sanguinolenta (L) Blume). 

2. Menentukan hasil uji kelayakan lembar kerja berbasis Diagram Vee pada  

pembuatan bioindikator titrasi asam basa dari tanaman sambang colok (A. 

Sanguinolenta (L) Blume). 

3. Menganalis  bioindikator titrasi asam basa dari tanaman tanaman sambang 

colok (A. Sanguinolenta (L) Blume). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, diantaranya: 

1. Bagi peserta didik, dengan adanya lembar kerja praktikum dapat 

mempermudah peserta didik dalam melakukan praktikum serta dapat 

meningkatkan keterampilan proses sains. 

2.  Bagi pendidik, sebagai salah satu masukan dalam kegiatan pembelajaran 

kimia, kususnya dalam prosedur praktikum titrasi asam basa dengan 

menggunakan bioindikator. 

3. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan pengalaman berharga dalam 

pembuatan bioindikator dari tanaman Sambang Colok. 

4. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi referensi dalam kegiatan 

praktikum menggunakan bahan alami. 


