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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian 

kombinasi (Mix Methode). Metode penelitian kombinasi adalah metode 

penelitian yang yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode 

kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam 

suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, 

valid, reliabel dan objektif.
54

 Model penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian kombinasi model atau desain sequential explanatory.  

Metode penelitian kombinasi model atau desain sequential 

explanatory adalah metode penelitian kombinasi yang menggabungkan 

metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan, dimana pada 

tahap pertama penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif 

pada tahap kedua dilakukan dengan metode kualitatif.
55

  

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Pendidikan Kimia UIN SUSKA 

Riau pada bulan April–Juni 2017. Tahap uji coba praktikalitas dilakukan di 

SMA N 5 Pekanbaru pada bulan September 2017. Waktu pelaksanaan 

penelitian dari bulan April sampai September 2017.  

 

                                                           
54

Sugiyono, Op. Cit., hlm. 404. 
55

Ibid. hlm. 415. 
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C. Prosedur Penelitian 

1. Penelitian Laboratorium 

a. Tahap Preparasi Sampel  

Perlakuan terhadap pelepah batang pisang meliputi pencucian, 

pemotongan menjadi bagian-bagian kecil, pengeringan dibawah sinar 

matahari dan diayak dengan ayakan ukuran 60 mesh untuk memperoleh 

sampel yang lebih halus untuk penelitian selanjutnya. 

b. Delignifikasi 

Proses delignifikasi disertai dengan pemanasan didalam oven 

pada suhu 121 °C selama 60 menit dan direndam dalam larutan NaOH 

1 N. Sampel yang telah mengalami delignifikasi dicuci dengan air 

hingga pH-nya netral dan dipanaskan diatas hot plate hingga kering. 

c. Hidrolisis 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan hidrolisis secara 

kimia (asam) dengan menggunakan asam klorida (HCl) dengan 

konsentrasi 2 N. Pada tahap hidrolisis ini dilakukan pemanasan disertai 

pengadukan selama 2 jam.  

d. Fermentasi 

Pada proses fermentasi, filtrat dari proses hidrolisis ditambahkan 

natrium hidroksida (NaOH). Penambahan NaOH dilakukan untuk 

mengontrol pH saat fermentasi menjadi pH optimum untuk proses 

fermentasi. Proses fermentasi dilakukan selama 5 hari pada suhu ruang 

sehingga tidak mempengaruhi proses fermentasi.  
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e. Penentuan Kadar Etanol 

Setelah proses fermentasi, sampel disaring sehingga didapatkan 

filtrat yang merupakan campuran etanol dan air. Destilasi dilakukan 

untuk memisahkan etanol dari campuran air. Suhu saat destilasi 

dikontrol menjadi suhu 78°C. Destilasi dilakukan selama dua jam. 

Pengukuran kadar etanol dilakukan dengan metode berat jenis dengan 

menggunakan piknometer 100 mL. Kadar etanol dihitung dengan 

menginterpolasi data densitas dan kadar etanol. 

2. Analisis Kebutuhan Bahan Ajar 

Analisis kebutuhan bahan ajar mengenai pembuatan bioatanol dari 

pelepah batang pisang dilakukan dengan beberapa tahap analisis. Adapun 

tahapan dari analisis kebutuhan bahan ajar yaitu: 

a. Analisis kurikulum 

Pada tahap analisis kurikulum dilakukan proses wawancara 

terhadap guru kimia SMA Negeri 5 Pekanbaru. Berdasarkan hasil 

wancara, peneliti memperoleh informasi bahwa kurikulum yang 

digunakan di SMA Negeri 5 Pekanbaru adalah Kurikulum 2013. 

Silabus dikembangkan terkait Kompetensi asar (KD) yang sessuai 

dengan pembuatan bioetanol dari pelepah batang pisang. Adapun 

matriks analisis seperti dibawah ini:  

Tabel III.1 Matriks Analisis Kurikulum Pada Kompetensi Dasar  

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi 

pokok 

Pengalaman 

Belajar 
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b. Analisis Bahan Ajar 

Tahap analisis bahan ajar dilakukan berdasarkan kriteria 

ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan dalam memanfaatkannya. 

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa guru 

memerlukan sebuah bahan ajar berupa video. Hal tersebut didukung 

oleh alat bantu yang memadai seperti infocus dan laptop sehingga 

sesuai dengan kriteria kemudahan. Video mengenai pembuatan 

bioetanol dari pelepah batang pisang dikembangkan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dari materi hidrokarbon. Penggunaan video 

sebagai bahan ajar juga praktis dan didukung oleh alat bantu maupun 

perkembangan teknologi seperti gadget sehingga video sebagai bahan 

ajar dapat lebih maksimal digunakan dikalangan siswa baik dikelas 

maupun dirumah. 

c. Pemilihan dan Penentuan Bahan Ajar 

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa media berupa 

LKPD dan powerpoint telah digunakan dalam proses pembelajaran. 

Namun penggunaan media tersebut kurang menarik bagi siswa 

sehingga diperlukan media baru berupa video. Video memiliki unsusr 

suara dan unsur gambar serta animasi yang mampu lebih menarik 

perhatian siswa sehingga penggunaan video sesuai dengan kebutuhan 

guru dan siswa. Video mengenai pembuatan bioetanol dari pelepah 

batang pisang juga sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dapat 

dicapai oleh siswa khususnya pada materi hidrokarbon.  
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3. Pembuatan Bahan Ajar 

Tahap pembuatan video dimulai dari tahap desain dengan membuat 

garis besar materi dalam video dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, 

dan internet. Pembuatan video berdasarkan standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator pencapaian hasil belajar, materi pokok dan 

pengalaman belajar yang diharapkan mampu dikuasai siswa. Tahap desain 

berikutnya dilanjutkan dengan membuat lembar validasi beserta deskriptor 

penilaiannya. Terdapat satu lembar validasi, yaitu lembar validasi ahli 

materi dan ahli media (Lampiran D2 dan D4). Desain awal video terdiri 

dari beberapa menu yang terdiri dari: 

a. Bagian pembuka (opening) yang merupakan beranda atau tampilan 

awal dari video pembelajaran kimia berupa judul video dan identitas 

peneliti. 

b. Bagian isi terdiri atas tujuan pembelajaran, materi terkait penelitian 

terapan, rangkaian proses pembuatan bioetanol dan hasil yang 

diperoleh. 

c. Bagian penutup terdiri atas kesimpulan dan ungkapan terima kasih. 

Setelah tahap desain adalah dengan mewujudkan desain yang telah 

dirancang dan dilakukan validasi atau menilai kelayakan rancangan video. 

Pada tahap ini, video mengenai bioetanol akan dibuat menggunakan 

software video scribe, biteable dan movie maker.  
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4. Validasi Kelayakan Video 

Video yang telah didesain kemudian direvisi sesuai dari saran dan 

kritik dari ahli media dan ahli materi. Revisi yang diberikan oleh ahli 

materi dan ahli media berguna untuk perbaikan produk agar media yang 

dikembangkan dapat diminimalisir kekurangannya serta layak untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran. Setelah dilakukan serangkaian 

proses revisi media dan diakhiri oleh penilaian menggunakan lembar 

validasi yang diisi oleh validator. Validator adalah ahli yang memvalidasi 

sumber belajar. Validasi ini dilakukan dengan menghadirkan beberapa 

pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman di bidangnya yaitu pakar 

kimia, dan pakar media pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti 

menghadirkan beberapa dosen ahli yang dianggap berkompeten dalam 

bidang-bidang yang telah disebutkan di atas untuk menilai produk ini. Hal 

ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dari media pembelajaran berupa 

video yang telah dikembangkan. 

a. Ahli materi merupakan seorang yang ahli dalam bidang ilmu kimia dan 

pembelajaran kimia. Ahli materi dalam penelitian ini bertindak sebagai 

validator terkait isi dari media pembelajaran yang dikembangkan. Ahli 

materi adalah Bapak Lazulva, M.Si, selaku salah satu dosen Pendidikan 

Kimia di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Ahli media bertindak sebagai evaluator aspek media untuk menentukan 

kelayakan dari media yang dikembangkan. Ahli media adalah Bapak 
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Arif Yasthopi S.Pd., M.Si, selaku salah satu dosen Pendidikan Kimia di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Setelah penilaian video telah valid oleh para ahli. Selanjutnya 

dilakukan penilaian video oleh tiga orang guru kimia SMA Negeri 5 

Pekanbaru yang disertai dengan instrumen penilaian media pembelajaran 

kimia dan rubrik penilaian media pembelajaran berupa video. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui penilaian guru terhadap media yang telah 

didesain. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian kombinasi berbasis media 

audio visual (video) sebagai berikut: 

1. Lembar validasi ahli materi  (Lampiran D2 ) 

2. Lembar validasi ahli media (Lampiran D4) 

3. Lembar penilaian guru (Lampiran D6) 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data meliputi: studi pustaka, angket, wawancara 

dan dokumentasi. Adapun data kualitatif terdiri atas kritik dan saran sebagai 

perbaikan terhadap media pembelajaran yang telah didesain baik dari ahli 

materi dan ahli media serta  tiga orang guru kimia (reviewer). Data kuantitatif 

diperoleh dari hasil penelitian laboratorium dan hasil penilaian ahlli media, 

ahli materi dan guru terhadap kelayakan video yang telah didesain. Instrumen 

penilaian yang digunakan berupa lembar koreksi dan saran. Lembar koreksi 

dan saran diisi oleh dosen pembimbing yang sekaligus sebagai ahli materi, 
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ahli media dan tiga guru kimia. Data penilaian kualitas media diperoleh dari 

instrumen penilaian, yaitu angket yang berupa daftar isian check list (√). 

Penilaian instrumen ini disusun menurut skala perhitungan rating scale. 

Rating scale atau skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat 

berskala. Adapun tabel skala angketnya yaitu sebagai berikut : 

Tabel III.2 Skala Angket 

Jawaban Item Instrumen Skor 

Sangat Baik 5 

Baik 4 

Cukup Baik 3 

Kurang Baik 2 

Tidak Baik 1 

 

F. Teknik Analisis Data 

Data mengenai kualitas produk diperoleh dari hasil analisis terhadap 

instrumen penilaian yang diisi oleh reviewer. Reviewer dalam penelitian ini 

adalah tiga guru kimia SMA N 5 Pekanbaru. Jenis data yang dikumpulkan 

terbagi atas data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif terdiri atas 

data hasil penilaian terhadap kelayakan media yang telah didesain  yang diisi 

oleh ahli bidang materi dan ahli media serta guru. Data kualitatif terdiri atas 

kritik dan saran sebagai perbaikan terhadap media pembelajaran yang telah 

didesain baik dari ahli materi dan ahli media serta  tiga orang guru kimia. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah angket dengan 

menggunakan skala rating scale. 
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1. Analisis Validasi Video oleh Ahli Media dan Ahli Materi 

Untuk melakukan analisis validasi video yang dikembangkan 

digunakan rating scale diperoleh dengan cara:
56

 

a. Menentukan skor maksimal ideal 

 Skor maksimal ideal = banyak validator   jumlah butir komponen  

 skor maksimal. 

b. Menentukan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor dari 

masing-masing validator. 

c. Menentukan persentase: 

            
                   

                   
      

Hasil persentase kemudian ditafsirkan dalam bentuk kualitatif 

berdasarkan pada tabel berikut ini: 

Tabel III.3 Kriteria Hasil Uji Validitas Video 

No Interval Kriteria 

1 81%  -  100% Sangat Valid 

2 61%  -  80% Valid 

3 41%  -  60% Cukup Valid 

4 21%  -  40% Kurang Valid 

5 0%  -  20% Tidak Valid 

     Sumber: Dimodifikasi dari Riduwan 

 

 

 

 

 

                                                           
56

Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2007), 

hlm. 15. 
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2. Analisis Praktikalitas Video oleh Guru 

Untuk melakukan analisis respon guru terhadap video yang 

dikembangkan digunakan rating scale diperoleh dengan cara.
57

 

a. Menentukan skor maksimal ideal 

Skor maksimal ideal = banyak guru   jumlah butir komponen   skor 

maksimal. 

b. Menentukan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor dari 

masing-masing guru. 

c. Menentukan persentase: 

            
                   

                   
      

Hasil persentase kemudian ditafsirkan dalam bentuk kualitatif 

berdasarkan pada tabel berikut ini: 

Tabel III.4 Kriteria Hasil Uji Praktikalitas Guru
58

 

 

 

 

 

 

    

Sumber: Dimodifikasi dari Riduwan 
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Ibid. hlm. 41. 
58

Marsiyamsih, Noor, Lisa, Pengembangan E-Book Berbasis Multiple Representasi pada 

Bahasan Klasifikasi Materi Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Kimia, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 

735. 

No. Interval Kriteria 

1 80, 1% - 100% Sangat Baik 

2 60,1% - 80% Baik 

3 40,1% - 60% Cukup Baik 

4 20,1% - 40% Kurang Baik 

5 0,0% - 20% Tidak Baik 
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G. Rancangan dan Desain Penelitian 

 
 

Gambar III.1 Rancangan dan Desain Penelitian 
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