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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  jenis penelitian 

kombinasi mixed methode and design dengan strategi eksploratori sekuensial 

yaitu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara 

metode kuantitatif  dengan metode kualitatif untuk digunakan secara 

bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang 

lebih komprehensif, valid, dan obyektif.
41

 penelitian ini pada tahap pertama 

mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif yaitu analisis kurikulum, 

mengevaluasi sumber belajar hingga membuat bahan ajar yang akan 

divalidasi oleh validator ahli materi & ahli media dan kemudian bahan ajar 

tersebut dinilai oleh guru dan peserta didik, dimana akan didapatkan data 

kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah hasil penelitian potensi 

biobriket dari limbah mahkota nanas dapat dijadikan sebagai bahan ajar kimia 

di SMA/MA. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret – Agustus 2017. Penelitian ini 

dilaksanakan di Laboratorium Pendidikan Kimia Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Kimia Fakultas 

Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

Laboratorium Material dan Nanoteknologi FMIPA Universitas Riau, 

                                                           
41

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Kualitatif , Kuantitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2011), hlm. 404. 
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Laboratorium Konversi Energi Fakultas Teknik Universitas Riau, dan 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru.  

C. Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah drum pertamina dan 

drum cat (untuk pembakaran), wadah (baskom atau panci), cetakan briket, 

mortar, alu, seng (untuk alas ketika menjemur), gelas ukur, grinder, cutter 

atau gunting, oven, kompor, cawan porselen, furnace, desikator, ayakan mesh 

60, bomb calorimeter dan timbangan analitik. 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah limbah mahkota nanas 

yang didapat dari pedagang buah nanas (di sepanjang jalan Desa Rimbo 

Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar), tepung kanji, air, dan 

minyak tanah. 

D. Prosedur Kerja 

1. Analisis Kebutuhan Bahan Ajar 

Analisis kebutuhan bahan ajar merupakan proses yang harus 

dilakukan dalam menyusun bahan ajar dengan tahapan yang sistematis.
42

 

Pada langkah ini dilakukan analisis kebutuhan terhadap kurikulum 2013. 

Hal ini dilakukan untuk menentukan kompetensi-kompetensi yang 

memerlukan bahan ajar. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan 

analisis terhadap 5 komponen utama tahapan analisis kurikulum, yaitu 

kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, dan 

                                                           
42

Prastowo, Loc. Cit.  
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pengalaman belajar yang harus dikuasai peserta didik. Untuk memudahkan 

proses analisis diperlukan matriks analisis kurikulum seperti dibawah ini: 

Tabel III.1 Matriks Analisis Kurikulum 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Materi 

Pokok 

Pengalaman 

Belajar 

Jenis Bahan 

Ajar 

     

Setelah dilakukan analisis kurikulum, akan didapatkan hasil berupa 

kompetensi dasar yang membutuhkan bahan ajar dan sesuai dengan hasil 

penelitian biobriket dari limbah mahkota nanas serta sedikit gambaran 

tentang jenis bahan ajar yang akan dibuat.  

2. Penelitian Laboratorium 

Langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian laboratorium yang 

menjadi kebutuhan dari kurikulum 2013. Dimana hasil penelitian 

laboratorium yaitu biobriket dari limbah mahkota nanas akan dikemas 

menjadi bahan ajar yang menarik. Porsedur kerja penelitian laboratorium 

meliputi: 

a. Persiapan Mahkota Nanas 

Limbah mahkota nanas yang telah diambil, dibersihkan dari kotoran-

kotoran yang terikut lalu dilakukan pengecilan ukuran (2-3 cm) dengan 

menggunakan cutter atau gunting, dan dicuci menggunakan air bersih 

kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari.
43

 

 

 
                                                           

43
Munas Martynis, et. al., “Pembuatan Biobriket dari Limbah Cangkang Kakao” Jurnal 

Litbang Industri, Vol. 2, No. 1, 2012, hlm. 37. 
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b. Pembuatan Arang Mahkota Nanas 

Setelah sampel mengering selanjutnya dilakukan proses karbonisasi 

dengan cara sampel dimasukkan ke dalam drum cat dan dilakukan 

karbonisasi di dalam drum pertamina. Pada karbonisasi ini sampel 

nantinya akan diubah menjadi arang mahkota nanas.  

c. Penghalusan Arang Mahkota Nanas 

Arang yang telah dihasilkan dari proses karbonisasi ditumbuk 

menggunakan mortar dan alu dan dapat juga dihaluskan menggunakan 

grinder. Selanjutnya didapatkan sampel halus berupa bubuk arang. 

Kemudian bubuk arang diayak dengan ukuran 60 mesh sesuai dengan 

SNI 01-6235-2000. 

d. Pencetakan Biobriket Mahkota Nanas 

Perekat diperlukan dalam pembuatan biobriket. Hal ini karena sifat 

alami bubuk arang yang cenderung saling memisah. Dengan bantuan 

bahan perekat atau lem, butir-butir arang dapat disatukan dan dibentuk 

sesuai kebutuhan. Pada penelitian ini, perekat yang digunakan adalah 

kanji. 

Langkah awal pembuatan perekat adalah dengan memanaskan air. 

Sementara itu sediakan komposisi perekat yang telah ditentukan, yaitu 

5% (MN5), 10% (MN10), dan 15% (MN15) perekat di dalam sampel. 

Bubuk arang dan tepung kanji diaduk agar rata. Lalu ditambahkan air 

yang telah dipanaskan dan diaduk hingga tercampur rata. Sebelum 

adonan mengeras, lakukan pencetakan biobriket segera dengan 
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menggunakan alat pencetak biobriket.Variasi komposisi perekat terhadap 

sampel adalah sebagai berikut: 

Tabel III.2 Perlakuan Proses Pencampuran dengan Bahan Perekat 

Perlakuan Kanji (g) Bubuk Arang (g) Air (ml) 

MN5 50 950 600 

MN10 100 900 600 

MN15 150 850 600 

 

e. Pengeringan Biobriket 

Berdasarkan caranya, dikenal dua pengeringan biobriket, yaitu 

dengan metode oven pada suhu 80
o
C selama 10 jam dan dijemur di 

bawah sinar matahari. Pada penelitian ini dilakukan kedua metode diatas 

yaitu dijemur di bawah sinar matahari selama ± 2 hari kemudian dioven, 

agar biobriket benar-benar kering. 

f. Metode Analisis Biobriket  

Tahapan pengujian biobriket adalah tahap melakukan uji 

karakteristik briket untuk mengidentifikasi apakah briket yang dihasilkan 

berkualitas bagus yang sesuai dengan SNI. Langkah-langkah pengujian 

yang dilakukan meliputi kadar abu, kadar air, nilai kalor, dan lama 

pembakaran. 

1) Kadar Air  

Penetapan kadar air dilakukan berdasarkan SNI 06-3730-1995, 

dilakukan dengan cara mengukur cawan porselen kosong secara 

konstan. Kemudian sampel sebanyak ± 1 g dimasukkan ke dalam 

cawan porselen dan ditimbang beratnya.  Cawan yang telah berisi   

sampel tersebut dikeringkan dalam oven pada suhu 105 
o
C selama 1 
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jam kemudian didinginkan dalam desikator selama ± 30 menit dan 

timbang kembali hingga konstan.
44

 Penentuan kadar air dilakukan 

sebanyak tiga kali pengulangan (triplo). 

2) Kadar Abu  

Penentuan kadar abu dilakukan berdasarkan SNI 06-3730-1995. 

Dengan cara mengeringkan cawan porselen dalam tanur bersuhu 

600°C selama 30 menit. Selanjutnya cawan didinginkan di dalam 

desikator selama 30 menit dan ditimbang bobot kosongnya. Kemudian 

ke dalam cawan kosong tersebut dimasukkan sampel sebanyak ± 1 

gram. Cawan yang telah berisi sampel selanjutnya dimasukkan ke 

dalam tanur dengan suhu 850°C selama 4 jam sampai sampel menjadi 

abu. Selanjutnya cawan diangkat dari dalam tanur dan didinginkan di 

dalam desikator, lalu ditimbang.
45

 Penentuan kadar abu dilakukan 

sebanyak tiga kali pengulangan (triplo). 

3) Nilai Kalor 

Kalor merupakan suatu kuantitas atau jumlah panas baik yang 

diserap maupun dilepaskan oleh suatu benda. Dilakukan dengan Bomb 

Calorimeter PA C200. Dengan langkah pengerjaannya sebagai 

berikut: 

- Ditimbang 0,86 gram sampel dan bentuk menjadi pelet, kemudian 

dimasukkan ke dalam cawan besi.  

                                                           
44

Riyadi, et.al., “Charcoal Briquettes Characteristics of HDPE Mixed with Water 

Hyacinth, Coconut Shell, and Bagasse” jurnal of Energy Engineering, 2016, hlm. 45. 
45

Maryono, et. al., “Pembuatan dan Analisis Mutu Briket Arang Tempurung Kelapa 

Ditinjau dari Kadar Kanji” Jurnal Kimia FMIPA, 2013, hlm. 77. 
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- Kawat nikel krom 10 cm dihubungkan pada batang-batang yang 

terdapat pada bagian dalam decomposition vessel.  

- Benang katun diikatkan pada kawat dan bagian ujungnya di 

hubungkan pada sampel.  

- Decomposition vessel diisi dengan oksigen pada tekanan 25 bar dan 

dimasukkan ke dalam water jacket yang berisi 2 Kg aquades. 

- Dihubungkan aliran listrik dan dimasukkan termometer ke dalam 

water jacket. 

- Hidupkan unit digital bomb calorimeter dan diatur angka pada 

display menuju 0.00 dan ditekan tombol “fire”, kemudian unit akan 

mengukur temperatur secara otomatis. Setelah display menunjukan 

angka konstan, nilai kalor sampel dapat ditentukan dengan 

menggunakan rumus.
46

 

4) Uji Pembakaran Biobriket 

a) Hubungan Komposisi Biobriket Mahkota Nanas terhadap Lama 

Pembakaran 

Pengujian lama nyala api dilakukan dengan cara biobriket 

dibakar seperti pembakaran terhadap arang. Pencatatan waktu 

dimulai ketika biobriket menyala hingga briket habis atau telah 

menjadi abu.
 
Pengukuran waktu ini menggunakan stopwatch.

 47
 

 

                                                           
46

Daud Patabang, “Karakteristik Termal Briket Arang Sekam Padi dengan Variasi Bahan 

Perekat” Jurnal Mekanika, Vol. 3, No. 2, 2012, hlm. 289. 
47

Santosa, et. al., “Studi Variasi Komposisi Bahan Penyusun Briket dari Kotoran Sapi 

dan Limbah Pertanian” Jurnal Teknik Pertanian, hlm. 9. 
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b) Biobriket sebagai Bahan Bakar untuk Memasak 1 Liter Air 

Pengujian dilakukan dengan menghitung berapa menit yang 

dibutuhkan untuk mendidihkan air sebanyak satu liter terhadap 

biobriket sebanyak 200 gram.
48

 Pengukuran ini menggunakan 

stopwatch. 

3. Analisis Proses dan Hasil Penelitian 

Pada langkah ini, penelitian laboratoium yang telah dilakukan dianalisis 

berdasarkan proses dan hasil penelitian berupa fakta, konsep dan prinsip. 

Selanjutnya dievaluasi apakah proses dan hasil penelitian layak untuk 

dijadikan sebagai sumber belajar. Kriteria evaluasi sumber belajar ini 

dilakukan berdasarkan: 

a. Ketersediaan 

Kriteria ini maksudnya adalah berkenaan dengan ada tidaknya 

sumber belajar tersebut di sekitar kita. Ketersediaan dapat dilihat dari alat 

dan bahan yang diperlukan. Selain itu, dilihat juga tersedia atau tidaknya 

informasi penelitian biobriket pada buku paket Kimia SMA/MA. 

b. Kesesuaian  

Kriteria kesesuaian maksudnya adalah bagaimana sumber belajar itu 

sesuai atau tidak dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi 

hal utama yang dilakukan dalam kriteria ini adalah memahami 

kesesuaian sumber belajar yang akan dipilih dengan kompetensi yang 

mesti dicapai oleh peserta didik. 

                                                           
48

Suhartoyo dan Rahmad, “Effektifitas Biobriket Limbah Biomass sebagai Bahan Bakar 

Ramah Lingkungan Skala Rumah Tangga” Jurnal Teknik Elektro Akademi Teknologi, 2016, hlm. 

111. 
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c. Kemudahan 

Kriteria kemudahan artinya mudah atau tidaknya sumber belajar itu 

disediakan maupun digunakan. Sumber belajar yang baik harus mudah 

dalam pengadaan maupun pengoperasiannya. Dengan demikian, bahan 

ajar itu efektif menunjang pembelajaran peserta didik. 

4. Menentukan Jenis Bahan Ajar 

Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memenuhi salah satu kriteria 

bahwa bahan ajar harus menarik dan dapat membantu peserta didik untuk 

mencapai kompetensi yang diajarkan. Karena pertimbangan tersebut, maka 

langkah-langkah yang hendaknya dilakukan yaitu antara lain: 

a. Menentukan dan membuat bahan ajar yang sesuai kebutuhan dan 

kecocokan dengan kompetensi dasar yang akan diraih oleh peserta didik. 

b. Menetapkan jenis dan bentuk bahan ajar berdasarkan analisis kurikulum 

dan analisis sumber bahan. 

5. Pembuatan Bahan Ajar 

Setelah menetapkan bahan ajar yang akan dibuat, selanjutnya dilakukan 

pembuatan bahan ajar menggunakan software yang mendukung dalam 

pembuatan bahan ajar. Poster yang dibuat untuk pendidikan pada prinsipnya 

merupakan gagasan yang diwujudkan dalam bentuk ilustrasi obyek gambar 

yang disederhanakan dan dibuat dengan ukuran besar. poster perlu didesain 

dengan memperhatikan perpaduan antara kesederhanaan dengan dinamika 
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yang ada ditambah dengan warna yang mencolok dan kekontrasan yang 

tinggi sehingga mudah terbaca dan menarik perhatian.
49

  

Menurut buku pedoman umum pengembangan bahan ajar, komponen 

dalam pembuatan poster adalah:
50

 

a. Judul 

b. Kompetensi dasar/materi pokok 

c.IInformasi pendukung 

d. Tugas-tugas dapat berupa tugas membaca buku tertentu yang terkait 

dengan materi belajar dan membuat resumenya.  

e. Menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi 

misalnya buku, majalah, internet dan jurnal hasil penelitian. 

6. Validasi Bahan Ajar 

Validasi bahan ajar dilakukan oleh dosen pembimbing yang bertindak 

sebagai ahli media sekaligus ahli materi dengan menggunakan angket. 

Kemudian bahan ajar yang sudah divalidasi dapat dinilai oleh 5 guru kimia 

dan 19 peserta didik XI MIA 2 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model 

Pekanbaru. Dari hasil validasi ini akan didapatkan data kuantitatif yang 

menentukan apakah hasil penelitian biobriket dari limbah mahkota nanas 

dapat dijadikan sebagai bahan ajar kimia pada materi minyak bumi di 

SMA/MA kelas XI. 

 

 

                                                           
49

Daryanto, Media Pembelajaran, (Bandung: Margahayu Permai, 2010), hlm. 118. 
50

Ibid., hlm. 104-105. 
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E. Rancangan dan Desain Penelitian 

 
 Gambar III.1 Rancangan dan Desain Penelitian 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dengan cara mengumpulkan data yang 

diperlukan terkait proses analisis bahan ajar, yaitu dengan mengumpulkan 

Identifikasi Masalah 

Tinjauan Kepustakan  

Analisis Kebutuhan Bahan Ajar 

Klarifikasi dan Analisis 

Konten-Konteks 

Karakteristik dan Analisis sebagai Bahan 

Ajar 

Pembuatan Bahan Ajar 

 

Penelitian Laboratorium 

Bahan Ajar Tervalidasi 

 

Analisis Kurikulum Analisis Sumber 

Belajar 

Memilih dan 

Menentukan Bahan 

Ajar 

Penilaian Bahan Ajar oleh 

Guru dan Peserta Didik 

  

Revisi 
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silabus pembelajaran kurikulum 2013 kelas XI, yang di dalamnya terdapat 

data berupa Kompetensi Inti (KI), kompetensi dasar (KD), materi pokok 

serta indikator pembelajaran. 

2. Data Kuantitatif 

a. Pembuatan Biobriket  

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data yang mendukung 

dalam pembuatan biobriket. Berikut tabel pengumpulan data dalam 

proses penelitian pembuatan biobriket dari limbah mahkota nanas: 

1) Perhitungan Kadar Air 

Tabel III.3 Berat Cawan sebelum Perlakuan  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel III.4 Berat Cawan dan Sampel setelah Dikeringkan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Nama 

Sampel 
Pengulangan 

Sampel + Cawan setelah Oven 

(gram) Rata-

rata  

 
1 jam 

(pertama) 

1 jam 

(kedua) 

1 jam 

(ketiga) 

1. MN5 

1     

2     

3     

2. MN10 

1     

2     

3     

3. MN15 

1     

2     

3     

No 

 

Nama 

Sampel 

 

Pengulangan 

 

Cawan 

Kosong 

(gram) 

Massa 

Sampel 

(gram) 

Cawan + Sampel 

sebelum oven 

1. MN5 

1    

2    

3    

2. MN10 

1    

2    

3    

3. MN15 

1    

2    

3    
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Tabel III.5 Hasil Akhir Nilai Kadar Air 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Perhitungan Kadar Abu 

 

Tabel III.6 Berat Cawan sebelum Perlakuan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel III.7 Hasil Akhir Nilai Kadar Abu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Nama 

Sampel 
Pengulangan 

Cawan 

Kosong 

(gram) 

Massa 

Sampel 

(gram) 

Cawan + Sampel 

sebelum oven 

1. MN5 

1    

2    

3    

2. MN10 

1    

2    

3    

3. MN15 

1    

2    

3    

 

No 
Nama 

Sampel 
Pengulangan 

Berat Cawan 

+ sampel 

setelah 

furnace 

Kadar Abu 

(%) 

Rata-rata 

Kadar Abu 

(%) 

1. MN5 

1   

 2   

3   

2. MN10 

1   

 2   

3   

3. MN15 

1   

 2   

3   

 

No 
Nama 

Sampel 
Pengulangan 

Cawan 

Kosong 

(gram) 

Massa 

Sampel 

(gram) 

Cawan + Sampel 

sebelum oven 

1. MN5 

1    

2    

3    

2. MN10 

1    

2    

3    

3. MN15 

1    

2    

3    
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3) Perhitungan Nilai Kalor 

 

Tabel III.8 Hasil Nilai Kalor 

No 
Nama 

Sampel  
Pengulangan 

Massa 

Fuel 

(Mf) 

gram 

Digital Data 

Bomb 

Calorimeter 

(θ) 

Rata- 

Rata 

Akhir 

Nilai Kalor 

(Qw) J/g 

1 MN5 
1   

  
2   

2 MN10 
1   

  
2   

3 MN15 
1   

  
2   

 

4) Uji Pembakaran Biobriket 

Tabel III.9 Hubungan Komposisi Biobriket Mahkota Nanas 

terhadap Lama Pembakaran 

Nama Sampel Berat Briket (gram) Lama Pembakaran (menit) 

Sampel MN15   

Sampel MN10   

Sampel MN5   

 

Tabel III.10 Biobriket sebagai Bahan Bakar untuk Memasak 1 L Air 

Nama Sampel Volume air (L) 
Berat Briket 

(gram) 

Lama Pembakaran 

(menit) 

Sampel MN15    

Sampel MN10    

Sampel MN5    

 

b. Validasi Bahan Ajar Poster 

1) Validasi oleh Ahli Media dan Materi 

Data kuantitatif diperoleh dari penyebaran angket yang dilakukan 

untuk memperoleh data tentang validitas bahan ajar. 

Tabel III.11 Kriteria Validasi Bahan Ajar  

Aspek Pernyataan 
Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen 

  

Kelayakan Isi 

Penyebaran angket dan diskusi 

dengan ahli materi dan media 

Kebahasaan 

Sajian 

Kegrafisan 
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2) Penilaian oleh Guru 

Data kuantitatif diperoleh dari penyebaran angket yang dilakukan 

untuk memperoleh data tentang kepraktisan bahan ajar poster. 

Tabel III.12 Kriteria Penilaian Bahan Ajar oleh Guru  

Aspek Pernyataan 
Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen 

Kelayakan isi 
Penyebaran angket kepada 5 guru 

kimia Madrasah Aliyah Negeri 2 

Model Pekanbaru 

Kebahasaan 

Sajian 

Kemanfaatan  

3) Penilaian oleh Peserta Didik 

Data kuantitatif diperoleh dari penyebaran angket yang dilakukan 

untuk memperoleh data tentang kepraktisan bahan ajar poster. 

Tabel III.13 Kriteria Penilaian Bahan Ajar oleh Peserta Didik 

Aspek Pernyataan 
Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen 

Tampilan 

Penyebaran angket kepada 19 

peserta didik kelas XI Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru 

Teks/Penulisan 

Bahasa 

Kejelasan Gambar  

Penyampaian Pesan 

Penggunaan 

Praktis 

Ketertarikan  

Peningkatan Motivasi 

Keterkaitan dengan Kehidupan 

Sehari-hari 

Penguatan Konsep 
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G. TEKNIK ANALISIS DATA 

1. Data kualitatif 

Analisis bahan ajar dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan, yang 

meliputi  tiga tahapan, yaitu analisis kurikulum, analisis sumber belajar 

dan menetapkan jenis dan bentuk bahan ajar. Langkah analisis dilakukan 

dengan menganalisis kurikulum sesuai dengan kompetensi inti dan 

kompetensi dasar yang berlaku sesuai dengan kurikulum 2013, kemudian 

menganalisis sumber belajar berdasarkan kriteria ketersediaan, kesesuaian 

serta kemudahannya untuk selanjutnya dipilih jenis dan bentuk bahan ajar 

yang dinilai berpotensi dijadikan bahan ajar kimia pada materi minyak 

bumi. 

2. Data Kuantitatif 

a. Data Analisis Laboratorium 

1) Perhitungan kadar air 

                          % Kadar air=  

Keterangan: 

W1 = Massa Sampel 

W2 = Cawan + Sampel sebelum Oven 

W3 = Rata-rata Akhir Cawan + Sampel Setelah Oven 

 

2) Perhitungan kadar abu 

 

% Kadar Abu=                        x  100% 

Keterangan: 

A = Berat cawan kosong (gram) 

B = Berat Sampel (gram) 

C = Berat abu dan berat cawan setalah furnace (gram) 

 

   C   -    A 

       B 

    W2 – W3   x  100% 

       W1  
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3) Perhitungan Nilai Kalor 

 

 

 

Keterangan: 

Qw      =  Nilai Kalor 

ε            =  10.708, 782 J/K 

θ     = Corrected Temperature pada Digital Data Bom 

Calorimeter (K)  

                     Qign       =  Nilai Kalori Wire  

 =  Mw x Qw 

 =   0.005 g x 1402,2 J/g 

 =  7.011 J 

                     Qfuse      =  Mc x Qc 

 =  0.010 g x 17496.6 J/g 

 =  174.966 J 

Mf         =  Massa Fuel 

1  Joule   =  4.2 Kalori 
 

b. Validasi Bahan Ajar Poster 

1) Validasi oleh Ahli Media dan Materi 

Untuk menganalisis hasil validasi bahan ajar dilakukan  

berdasarkan instrumen penelitian berupa angket yang diberikan 

kepada validator ahli dengan menggunakan rating scale dengan 

langkah-langkah:
51

 

a) Memberikan skor untuk setiap item dengan memberikan skor 5 

(sangat valid), 4 (valid), 3 (cukup valid), 2 (kurang valid), dan 1 

(tidak valid). 
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Vivi Lestari, “Desain Modul Penuntun Praktikum Kimia Sekolah Menengah Atas 

Negeri Kelas XI Semester II pada Materi Asam Basa Hidrolisis Garam dan Koloid Berbasis 

Pendekatan Saintifik” Skripsi UIN SUSKA Riau,  2015,  hlm. 43. 

   (ε x Ѳ) – Qign - Qfuse 

                Mf 
Qw= 
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b) Menjumlahkan skor total untuk seluruh indikator dan pemberian 

nilai kesesuaian dengan cara: 

 

 

Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan 

diberi kriteria sebagai berikut: 

81% - 100% = dikategorikan sangat valid 

61% - 80%   = dikategorikan valid 

41% - 60%   = dikategorikan cukup valid 

21% - 40%   = dikategorikan kurang valid 

 0%  - 20%    = dikategorikan tidak valid 

2) Penilaian oleh Guru 

Untuk menganalisis hasil penilaian bahan ajar dilakukan 

berdasarkan instrumen penelitian berupa angket yang diberikan 

kepada 5 guru kimia dengan menggunakan rating scale dengan 

langkah-langkah: 

a) Memberikan skor untuk setiap item dengan memberikan skor 5 

(sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 2 (kurang), dan 1 (sangat 

kurang). 

b) Menjumlahkan skor total untuk seluruh indikator dan pemberian 

nilai kesesuaian dengan cara: 

 

 

                                                      Skor yang diperoleh 

            Skor maksimal ideal 
Persentase= X 100 % 
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Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan 

diberi kriteria sebagai berikut: 

81% - 100% = dikategorikan sangat baik 

61% - 80%   = dikategorikan baik 

41% - 60%   = dikategorikan cukup 

21% - 40%   = dikategorikan kurang 

          0%  - 20%    = dikategorikan sangat kurang 

3) Penilaian oleh Peserta Didik 

Untuk menganalisis hasil penilaian bahan ajar dilakukan 

berdasarkan instrumen penelitian berupa angket yang diberikan 

kepada peserta didik kelas XI MIA 2 dengan menggunakan rating 

scale dengan langkah-langkah: 

a) Memberikan skor untuk setiap item dengan memberikan skor 5 

(sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 2 (kurang), dan 1 (sangat kurang) 

b) Menjumlahkan skor total untuk seluruh indikator dan pemberian 

nilai kesesuaian dengan cara: 

 

 

 

 

                                                    Skor yang diperoleh 

          Skor maksimal ideal 

Persentase= X 100 % 

                                                    Skor yang diperoleh 

          Skor maksimal ideal 

Persentase= X 100 % 
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Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan 

diberi kriteria sebagai berikut: 

81% - 100%  = dikategorikan sangat baik 

61% - 80%    = dikategorikan baik 

41% - 60%    = dikategorikan cukup 

21% - 40%    = dikategorikan kurang 

0%  - 20%     = dikategorikan sangat kurang
52
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