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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ilmu yang mempelajari struktur materi beserta perubahan yang dialaminya 

di dalam proses alamiah serta dalam eksperimen merupakan ilmu kimia (Chang, 

2005:6). Ilmu kimia pada hakikatnya terdiri dari dua hal, diantaranya kimia 

sebagai produk dan kimia sebagai proses (Trianto, 2010:138). Pembelajaran kimia 

hendaknya tidak mengesampingkan proses ditemukannya konsep-konsep kimia, 

karena sebagian besar ilmu kimia diperoleh dari penelitian di laboratorium dan 

merupakan ilmu percobaan (Chang, 2005:4). Oleh karena itu, untuk memfasilitasi 

kimia sebagai proses perlu dilaksanakan metode eksperimen (Yunita, 2012:3).  

Metode eksperimen dapat mengembangkan kemampuan berpikir maupun 

keterampilan proses sains (Yunita, 2012:13). Keterampilan proses sains menuntut 

peserta didik membuat hipotesis, menguji kebenaran hipotesis dan menganalisis 

data (Bruce dkk., 2009:25). Namun pada umumnya, eksperimen di jenjang 

pendidikan belum sepenuhnya mengembangkan hal tersebut. Hal ini dikarenakan 

prosedur atau lembar kerja yang digunakan hanya berisi intruksi langsung (Siska 

dkk., 2013:70). Peserta didik hanya melaksanakan prosedur yang sudah baku dan 

tidak diberikan kesempatan untuk berpartisifasi secara aktif dalam melakukan 

eksperimen untuk menemukan konsep secara mandiri (Aisyah dkk., 2017:117). 

Oleh sebab itu, supaya peserta didik berpartisifasi aktif dalam 

pembelajaran, pendidik membutuhkan kegiatan berupa eksperimen di 

laboratorium (Yunita, 2012:3). Sehingga pemanfaatan fasilitas laboratorium 
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sangat menarik untuk dibahas, mengingat dalam kegiatan eksperimen dipercaya 

dapat meningkatkan keterampilan serta pemahaman siswa dalam mempelajari 

kimia (Mukhtar, 2015:3).  

Metode eksperimen dapat dilakukan apabila tersedia alat dan bahan 

praktikum (Yunita, 2012:19). Salah satu bahan praktikum yang dapat digunakan 

adalah bahan alami  belimbing wuluh sebagai indikator asam basa (Lestari, 

2016:69). Indikator asam basa terdiri dari indikator alami dan indikator buatan. 

Indikator buatan dalam bentuk kertas seperti lakmus merah dan lakmus biru serta 

indikator dalam bentuk larutan seperti fenolptalein, larutan metil merah, dan 

sebagainya, merupakan indikator yang biasanya sering digunakan (Bhise et al., 

2014:33). Serta indikator tersebut dapat bertahan hingga berbulan-bulan sampai 

bertahun-tahun (Lestari, 2016:70). 

Selain indikator buatan, telah ditemukan indikator alternatif dari bahan 

alami yaitu dari tumbuhan. Karena di dalam tumbuhan tersebut terdapat salah satu 

zat pewarna alami yang larut dalam air yang disebut dengan antosianin (Subodro, 

2012:34). Indikator alami yang digunakan dalam praktikum biasanya dalam 

bentuk larutan. Namun indikator alami dalam bentuk larutan ini masih memiliki 

kekurangan, seperti mudah rusak dan tidak dapat di simpan dalam waktu lama 

(Lestari, 2016:70). 

Maka untuk mengatasi kekurangan tersebut, dalam penelitian ini akan 

dilakukan pembuatan kertas indikator dari tanaman sambang colok yang dibentuk 

menyerupai indikator kertas lakmus. Sehingga diharapkan kertas indikator dari 

bahan alami ini lebih praktis dalam penggunaannya serta lebih tahan lama 
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dibandingkan indikator alami dalam bentuk larutan (Lestari, 2016:77). 

Penggunaan tanaman sambang colok sebagai bahan dasar pembuatan kertas 

indikator larutan asam basa, disebabkan tanaman ini sangat mudah ditemukan 

sebagai tanaman hias maupun tanaman obat di lingkungan  (Tata, 2016:152). 

Selain itu tanaman sambang colok memiliki potensi untuk dijadikan indikator 

alami, karena tanaman ini mengandung senyawa pemberi warna yakni antosianin 

(Warsiki dkk., 2013:15). 

Adapun fokus utama dalam penelitian ini yaitu berupa pengembangan 

lembar kerja eksperimen. Kegiatan eksperimen dapat memberi kesempatan 

kepada peserta didik dalam mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban 

atas persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan mengadakan percobaan sendiri 

(Anisa dan Masykuri, 2013:19). Eksperimen yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah eksperimen pembuatan kertas indikator dengan tahapan POE (Prdict 

Observe Explain). Lembar kerja berbasis POE bertujuan membantu peserta didik 

untuk belajar mandiri dalam hal memecahkan suatu permasalahan (Sudiadnyani 

dkk., 2013:3). 

Tahapan POE dapat digunakan untuk menggali pengetahuan awal peserta 

didik, membangkitkan peserta didik untuk bekerja sama dengan melakukan 

diskusi, memotivasi peserta didik untuk mengeksplorasi konsep yang dimiliki, 

membangkitkan keinginan peserta didik untuk melakukan investigasi dan 

memberikan informasi kepada pendidik mengenai kemampuan berpikir peserta 

didik (Bruce dkk., 2009:37). 



4 

 

 

Selain itu tahapan POE dapat membantu peserta didik dalam 

meningkatkan kemampuan pemahaman konsepnya maupun psikomotor. Karena 

pada tahapan ini peserta didik dapat dilibatkan dalam memprediksi suatu 

fenomena, melakukan observasi melalui eksperimen sendiri, dan akhirnya 

menjelaskan eksperimen dengan dugaan mereka sebelumnya (Sudiadnyani dkk., 

2013:45). Dengan dilakukannya tahapan seperti itu, pengetahuan yang diperoleh 

melekat dalam ingatannya dan keterampilan proses sains meningkat. Oleh karena 

itu, untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya pengembangan lembar kerja 

(Anisa dan Masykuri, 2013:20). 

Sebelumnya telah dikembangkan pembuatan bioindikator dari tanaman 

sambang  colok (Tata, 2016:72). Namun indikator yang dibuat merupakan 

indikator dalam bentuk larutan. Kebaruan dalam penelitian ini adalah mengubah 

indikator dalam bentuk larutan menjadi bentuk kertas. Berdasarkan latar belakang 

yang dipaparkan, peneliti mencoba mengangkatnya melalui penelitian yang 

berjudul “PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA BERBASIS POE PADA 

EKSPERIMEN PEMBUATAN KERTAS INDIKATOR DARI TANAMAN 

SAMBANG COLOK (Aerva sanguinolenta)”. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan pertanyaan-

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana tahapan penyusunan lembar kerja berbasis POE pada eksperimen 

pembuatan kertas indikator dari tanaman sambang colok (Aerva 

sanguinolenta)? 
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2. Bagaimana hasil uji kelayakan lembar kerja berbasis POE pada eksperimen 

pembuatan kertas indikator dari tanaman sambang colok (Aerva 

sanguinolenta)? 

3. Bagaimana kondisi optimum dalam pembuatan kertas indikator dari tanaman 

sambang colok (Aerva sanguinolenta)? 

C. Tujuan Penelitian 

Menindak lanjuti dari rumusan masalah, penelitian ini secara khusus 

bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan tahapan penyusunan lembar kerja berbasis POE pada 

eksperimen pembuatan kertas indikator dari tanaman sambang colok (Aerva 

sanguinolenta). 

2. Menentukan hasil uji kelayakan lembar kerja berbasis POE pada eksperimen 

pembuatan kertas indikator dari tanaman sambang colok (Aerva 

sanguinolenta). 

3. Menganalisis kondisi optimum dalam pembuatan kertas indikator dari 

tanaman sambang colok (Aerva sanguinolenta). 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, diantaranya adalah: 

1. Dengan adanya lembar kerja dapat mempermudah peserta didik dalam 

melakukan praktikum serta dapat meningkatkan keterampilan proses sains. 

2. Sebagai salah satu masukan dalam kegiatan pembelajaran kimia, khususnya 

dalam prosedur praktikum asam basa dengan menggunakan kertas indikator. 
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3. Menambah pengetahuan dan pengalaman berharga dalam pembuatan kertas 

indikator dari tanaman sambang colok. 

E. Definisi Operasional 

Sebagai tindakan dalam menghindari kesalahan penafsiran tentang istilah-

istilah dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan definisi operasional sebagai 

berikut: 

1. Lembar Kerja Berbasis POE adalah lembar kerja yang dijadikan pedoman 

untuk melaksanakan eksperimen serta dapat memuat keterampilan proses 

sains dengan menggunakan tahapan, predict sebagai kegiatan untuk membuat 

dugaan terhadap suatu peristiwa, observe sebagai kegiatan merancang 

eksperimen berdasarkan prediksi yang dirumuskannya serta melakukan 

pengamatan apa yang terjadi, dan explain sebagai kegiatan pemberian 

penjelasan tentang kesesuaian antara tahap prediksi dengan hasil 

eksperimen/tahap observasi (Sudiadnyani dkk., 2013:45). 

2. Kertas Indikator merupakan kertas yang diberi suatu senyawa atau ekstrak 

dari bahan alami sehingga ketika dimasukkan ke dalam larutan asam maupun 

basa akan menunjukkan warna yang berbeda (Elumalai et al., 2012:218). 

3. Tanaman Sambang Colok adalah salah satu tanaman yang merupakan sumber 

potensial pewarna antosianin yang termasuk ke dalam suku Amaranthaceae 

dan genus Aerva (Warsiki dkk., 2013:15). 

F. Kerangka Pemikiran 

Penelitian dimulai dengan karakterisasi pembuatan kertas indikator dari 

tanaman sambang colok yang terdiri dari uji spektrofotometri UV-Vis dan uji 
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senyawa fenolik pada ekstrak tanaman sambang colok. Pembuatan kertas 

indikator dari ekstrak tanaman sambang colok. Serta kertas indikator yang telah 

dibuat diuji dengan trayek pH, sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran 

dengan tahapan POE. 

Langkah-langkah dalam lembar kerja berbasis POE, terdiri dari tiga 

langkah. Langkah pertama yaitu memprediksi terbentuknya kertas indikator dari 

bahan alami. Bahan alami yang digunakan sebagai alternatif indikator asam basa 

dalam penelitian ini adalah tanaman sambang colok yang memiliki trayek 

perubahan pH. Langkah kedua yaitu merancang eksperimen pembuatan kertas 

indikator dari tanaman sambang colok dan melaksanakannya sesuai dengan 

prosedur yang telah dibuat serta menguji kertas indikator tersebut dengan trayek 

pH. Terakhir, langkah ketiga adalah memberikan penjelasan terkait jawaban 

prediksi dengan hasil observasi yang telah dilakukan. Hasil diperoleh format 

lembar kerja berbasis POE pada eksperimen pembuatan kertas indikator dari 

tanaman sambang colok (Aerva sanguinolenta).  

Secara umum kerangka berpikir mengenai penyusunan lembar kerja 

berbasis POE pada eksperimen pembuatan kertas indikator dari tanaman sambang 

colok (Aerva sanguinolenta) dimulai dari karakteristik pembuatan kertas indikator 

dari tanaman sambang colok, serta penggunaan dalam pembelajaran dengan 

tahapan POE (Predict Observe Explain) sehingga dihasilkan Lembar Kerja 

disajikan dalam gambar berikut: 
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Karakterisasi Kertas Indikator dari 

Tanaman Sambang Colok

Pembuatan ekstrak 

dari tanaman sambang colok

Penggunaan dalam pembelajaran dalam bentuk 

Lembar Kerja dengan tahapan POE

Predict Memprediksi terbentuknya kertas indikator 

dari tanaman sambang colok

Observe Merancang eksperimen pembuatan kertas 

indikator serta pengujian pada trayek pH

Explain Menjelaskan hasil eksperimen pembuatan 

kertas indikator 

Lembar Kerja Berbasis POE pada Eksperimen Pembuatan 

Kertas Indikator dari Tanaman Sambang Colok

Uji spektrofotometri UV-Vis 

dan uji senyawa fenolik pada 

ekstrak tanaman sambang colok

Pembuatan kertas indikator dari 

tanaman sambang colok dari 

ekstrak tanaman sambang colokk

Pengujian kertas indikator pada 

trayek pH

 

Gambar 1.1 Kerangka pemikiran untuk menghasilkan lembar kerja dengan 

menggunakan tahapan POE pada eksperimen pembuatan kertas indikator 

dari tanaman sambang colok 
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G. Hasil-hasil Penelitian yang Relevan 

Salah satu produk akhir dari hasil penelitian pengembangan ini adalah 

tersusunnya lembar kerja pada materi indikator bahan alami asam basa. Penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Aisyah, dkk 

(2017:117), lembar kerja dapat menuntun peserta didik dalam merancang dan 

melakukan percobaan untuk memecahkan suatu permasalahan serta menemukan 

konsep secara mandiri. Hasil tersebut juga sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rahmatullah dan Fadilah (2017:170), lembar kerja memberikan 

kontribusi kepada peserta didik untuk belajar lebih bermakna dengan 

meningkatkan kemampuan praktik, kemampuan menguasai konsep, dan 

kemampuan memecahkan suatu masalah.  

Penelitian yang sama dilakukan oleh Sukmawardani dan Hardiyanti 

(2017:154), dengan adanya lembar kerja dapat memberikan pengalaman belajar 

lebih bermakna serta melatih kemampuan berpikir dan keterampilan pada setiap 

peserta didik. Lembar kerja yang digunakan adalah lembar kerja berbasis POE 

(Predict Observe Explain). Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian 

ini dilakukan oleh Puriyandari, dkk (2014:29) lembar kerja berbasis POE dapat 

meningkatkan sikap ilmiah peserta didik dan berdampak positif terhadap 

pemahaman konsep serta aktivitas peserta didik dalam pembelajaran karena dapat 

mengemukakan konsep yang dimiliki sebelumnya (tahap prediksi), mencari dan 

mengolah data (tahap observasi), dan memberikan penjelasan terkait jawaban 

prediksi dengan hasil observasi (tahap penjelasan).  
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Hasil tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fannie 

dan Rohati (2014:108), LK dengan model POE (Predict Observe Explain) dapat 

memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami konsep dan melatih 

untuk dapat belajar secara mandiri dan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani, dkk 

(2017:46), LK dengan model pembelajaran POE menekankan pada pengalaman 

bermakna bagi siswa berupa pengetahuan/informasi yang tersaji dalam peristiwa 

nyata yang sederhana, memberikan manfaat positif dalam memperkuat 

pemahaman peserta didik berkaitan dengan gejala-gejala alam yang terjadi.  

Indikator asam basa dapat dibuat dengan memanfaatkan zat warna yang 

ada pada tanaman. Sediaan indikator ini bukan hanya dalam bentuk larutan 

maupun padatan, tetapi dalam bentuk kertas. Penelitian terdahulu telah dilakukan 

oleh Hizbul W, dkk (2015:6), yaitu pembuatan indikator asam basa dalam bentuk 

kertas dari bunga tapak dara. Hasilnya, kertas indikator tersebut dapat 

memberikan perubahan warna yang berbeda pada kondisi asam maupun basa, 

yaitu berwarna merah muda pada suasana asam dan berwarna kuning pada 

suasana basa.  

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016:82), 

mengemukakan bahwa penggunaan kertas indikator dari bahan alami salah 

satunya dari bunga belimbing wuluh dalam pembelajaran dapat meningkatkan 

semangat siswa dalam mengikuti materi asam basa karena indikator yang 

digunakan berasal dari alam dan menarik untuk digunakan. Kertas indikator ini 
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akan berubah menjadi merah pada suasana asam dan berubah menjadi hijau atau 

hijau kebiruan pada suasana basa.  

Penelitian yang dilakukan oleh Indira (2015:9), perubahan warna yang 

terjadi pada kertas indikator buah karamunting mengindikasikan adanya 

perbedaan pH suatu larutan tertentu. Kertas indikator buah karamunting 

memberikan warna merah muda kemudian kuning pada suasana asam dan warna 

ungu kemudian ungu kebiruan dan biru pada suasana basa. 

 

 

 


