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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

metode campuran (Mixed Methods Research) yang melibatkan penggunaan dua 

metode yaitu metode kualitatif dan kuantitatif dalam studi tunggal (satu 

penelitian). Tujuannya untuk menghasilkan suatu produk baru yang telah 

divalidasi sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran. Jenis data dalam 

penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang 

dinyatakan bukan dalam bentuk angka. Sedangkan data kuantitatif yaitu data 

yang dinyatakan dalam bentuk angka.143 Data kualitatif diperoleh dari hasil 

analisis bahan ajar, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari penelitian 

laboratorium pemanfaatan limbah biji alpukat (Persea americana Mill) pada 

produksi bioetanol. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Tahap analisis dan pembuatan bahan ajar dilakukan di Progam Studi 

Pendidikan Kimia. Tahap penelitian laboratorium ini dilaksanakan di 

Laboratorium Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada bulan Maret 

– April 2017. 

 

                                                           
143Hartono, Metodologi Penelitian, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011), hlm. 35-36. 
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C. Sampel Penelitian 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah biji alpukat 

yang didapat dari pedagang jus dan eskrim pokat kocok di Jalan Suka Karya, 

Kota Pekanbaru. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar 

angket. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan skala 

likert. Skala likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam 

kuesioner.144 Skala likert yang digunakan untuk kuesioner mengungkap sikap 

dan pendapat seseorang. Kolom jawaban sudah tersedia dan responden memilih 

salah satu jawaban yang tersedia. Skala penilaian yang digunakan dalam 

penelitian ini dalam bentuk bentuk pernyataan positif yaitu: 

1. Sangat baik  : 5 

2. Baik    : 4 

3. Cukup baik   : 3 

4. Kurang baik  : 2 

5. Tidak baik  : 1 

Lembar angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar validasi 

bahan ajar. 

E. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini digambarkan dalam skema sebagai berikut: 

                                                           
144Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), hlm. 29. 
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F. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah batang 

pengaduk, spatula, corong, termometer, gelas ukur, gelas kimia, erlenmeyer, 

ember, selang, gunting, pipet tetes, oven, neraca analitik, gerinder, indikator 

universal, alkoholmeter, vinometer, ayakan 60 mesh, magnetik stirer, kaca 

arloji, hot plate, alat destilasi, autoclave. 

2. Bahan 

 Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah biji 

buah alpukat (Persea americana Mill), aquades, kertas saring, air bersih, 

aluminium foil, HCl 6 %, NaOH 40 %, ragi roti (Saccharomisces cereviceae). 

G.  Prosedur Penelitian 

1. Analisis Kebutuhan Bahan Ajar Kimia 

Analisis kebutuhan bahan ajar adalah suatu proses awal yang dilakukan 

untuk menyusun bahan ajar. Terdiri dari tiga tahapan, yaitu:145 

a. Analisis kurikulum 

b. Analisis sumber belajar 

c. Memilih dan menentukan bahan ajar. 

Keseluruhan proses tersebut menjadi bagian integral dari suatu proses 

pembuatan bahan ajar yang tidak bisa dipisahkan.146 Dilakukan analisis 

terhadap proses penelitian sesuai dengan langkah-langkah dari metode ilmiah 

                                                           
145Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogyakarta: Diva Press, 

2014), hlm. 50-58. 
146Ibid., 
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dan dilakukan juga analisis terhadap hasil penelitian dengan melakukan 

analisis Kurikulum 2013 Revisi 2016 mata pelajaran kimia kelas XI pada 

kompetensi dasar 2.1, 3.3 dan 4.3. Pada tahap ini dilakukan analisis 

kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

berdasarkan rencana program pembelajaran pada materi yang terkait. 

Selanjutnya dilakukan analisis sumber belajar dalam hal ini berupa proses dan 

hasil penelitian laboratorium pemanfaatan limbah biji alpukat (Persea 

amaricana Mill) pada produksi bioetanol. Terakhir memlih dan menentukan 

bahan ajar yang sesuai. 

Setalah melakukan analisis kebutuhan bahan ajar dan memilih bahan 

ajar yang sesuai lalu dibuat bahan ajar berbasis penelitian pemanfaatan 

limbah biji alpukat (Persea americana Mill) pada produksi bioethanol. 

2. Penelitian Laboratorium sebagai Sumber Belajar 

a. Tahap Persiapan Bahan Baku (Pretreatment) Limbah Aiji Alpukat 

Biji alpukat yang diambil dari dari pedagang jus dan eskrim kocok 

di Jalan Suka Karya, Kota Pekanbaru terlebih dahulu dicuci hingga bersih 

lalu direndam dengan air hangat agar kulit ari biji alpukat mudah 

mengelupas. Kemudian biji alpukat tersebut diiris tipis-tipis dan dijemur 

dibawah sinar matahari selama 7 hari. Selanjutnya, irisan biji alpukat yang 

telah kering tersebut dihaluskan dengan cara digerinder. Tepung biji 

alpukat yang telah halus itu lalu diayak sampai berbentuk powder.147 

                                                           
147Roosdiana Muin, Dwi Lestari, dan Tri Wulan Sari, Pengaruh Konsentrasi Asam Sulfat 

Dan Waktu Fermentasi Terhadap Kadar Bioetanol Yang Dihasilkan Dari Biji Alpukat, Jurnal 

Teknik Kimia, No. 4, Vol. 20, Desember 2014, hlm. 3. 
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b. Hidrolisis 

Siapkan 10 buah erlenmeyer ukuran 500 mL  untuk 10 sampel yang 

akan dihidrolisis. Lalu siapkan larutan HCl 6 % sebanyak 2 liter. 

Tepung biji alpukat yang telah halus tadi ditimbang sebanyak 200 

gram untuk 10 sampel (tiap sampel sebanyak 20 gram). Masukkan tepung 

biji alpukat tersebut ke dalam masing-masing erlenmeyer yang sudah 

disiapkan kemudian masukkan larutan HCl 6 % ke dalam masing-masing 

Erlenmeyer sebanyak 200 mL dan segera tutup dengan tutup aluminium 

foil. 

Selanjutnya 10 buah sampel tadi dimasukkan ke dalam autoclave 

pada temperatur 115 oC selama 60 menit. Setelah itu hidrolisat didinginkan 

terlebih dahulu.148 

c. Fermentasi 

Ambil sampel yang telah dihidrolisis. Kemudian ukur pH larutan 

dengan menggunakan kertas indikator universal, pH 4 – 5. Pengukuran pH 

hasil hidrolisis perlu dilakukan karena khamir akan dimasukkan pada 

hidrolisat sehingga pH diatur 4 - 5 dimana derajat keasaman tersebut sesuai 

dengan khamir Saccharomyces cereviceae untuk dapat bekerja dengan 

baik. Jika pH asam maka diperlukan penetralan dengan penambahan 

NaOH. Dalam penelitian ini ditambahkan 20 mL NaOH 40% pada setiap 

erlenmeyer.149 

                                                           
148Ibid., hlm. 4. 
149Ibid., 
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Masukkan ragi roti ke dalam bubur hidrolisat yang sudah di 

hidrolisis dengan variasi berat ragi 0 gram (kontrol), 3 gram, 6 gram dan 9 

gram dan 12 gram. Lalu diaduk lebih kurang 5 menit sampai campuran 

homogen. Dilakukan pengulangan untuk 5 erlenmeyer sisa. 

Setelah itu Erlenmeyer 500 mL yang berisis bubur biji alpukat 

tersebut dihubungkan dengan selang karet dan ujung selang dimasukkan 

ke dalam air agar tidak terjadi kontak langsung dengan udara. 

Selanjutnya larutan difermentasikan selama 5 hari, setelah 

fermentasi selesai, dilakukan penyaringan sehingga larutan terpisah dari 

pengotor lain. Setelah disaring lalu sampel dimasukkan kedalam gelas 

ukur 100 mL dan diukur kadar bioetanol menggunakan alkoholmeter 

dengan cara alkoholmeter dimasukkan kedalam gelas ukur yang berisi 

etanol yang telah didapatkan, kemudian dilihat hingga angka yang 

menunjukkan batas alkoholmeter tersebut tenggelam dalam gelas ukur, 

angka tersebut menunjukkan kadar etanol yang terkandung dalam larutan 

tersebut.150 Hal ini bertujuan untuk melihat apakah hasil fermentasi 

mengandung etanol atau tidak, jika mengandung etanol, maka selanjutnya 

dilakukan destilasi untuk mendapatkan etanol murni dengan kadar yang 

lebih tinggi. 

d. Destilasi 

Siapkan peralatan destilasi dan rangkai peralatan dengan benar. 

Masukkan hasil fermentasi tadi ke dalam labu lalu pasang labu pada alat 

                                                           
150Lisma Shofarina, Loc. Cit., 
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destilasi yang telah ada. Atur temperaturnya 78 oC dan waktu destilasi 

dilakukan selama ± 2 jam. Simpan hasil (destilat) yang di dapat dalam 

botol yang ditutup rapat. 

e.  Uji kadar Bioetanol 

Bioetanol yang dihasilkan dari proses destilasi, dihitung kadarnya 

dengan menggunakan vinometer, cara kerjanya adalah dengan 

memasukkan produk fermentasi kedalam vinometer hingga penuh, 

diamkan beberapa saat sehingga berada dalam keadaan siap, kemudian 

vinometer yang sudah terisi penuh dengan produk fermentasi tersebut 

dibalik, sehingga akan terjadi proses penurunan cairan, tunggu sesaat 

hingga penurunan cairan berhenti dan dari angka yang tertera pada skala 

vinometer dapat ditentukan  kadar alkohol dari produk fermentasi tersebut 

dalam satuan persen volume (% abv).151 

3. Analisis Proses dan Hasil Penelitian 

4. Pembuatan Bahan Ajar Kimia Berbasis Penelitian Laboratorium 

H. Teknik Pengumpulan data 

1. Data Kebutuhan Bahan Ajar 

Data kebutuhan bahan ajar diperoleh dengan cara mengumpulkan data 

yang diperlukan terkait proses analisis bahan ajar, yakni dengan silabus 

pembelajaran Kurikulum 2013 Revisi Tahun 2016 kelas XI yang dikeluarkan 

oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan rencana program 

pembelajaran pada materi yang terkait, yang didalamnya terdapat data berupa 

                                                           
151Dwi Setyaningsih, Loc. Cit., 
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Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD) serta indikator yang 

diperlukan untuk menganalisa bahan ajar dari data proses dan hasil penelitian 

laboratorium yang telah dilakukan. 

2. Data di Laboratorium 

Analisis data diperoleh dengan menjabarkan hasil uji kadar etanol 

murni yang didapatkan yang telah melalui proses destilasi dengan berbagai 

variasi massa ragi. Data hasil penelitian selanjutnya disajikan secara 

deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Adapun format 

tabel data hasil perhitungan kadar etanol adalah sebagai berikut: 

Tabel III.1 Perhitungan Kadar Etanol dari Limbah Biji Alpukat Hasil 

Fermentasi dengan Variasi Massa Ragi. 

Massa Ragi 

(gram) 

Kadar Etanol setelah proses fermentasi 

Sebelum 

destilasi  

(%) 

Rata

Rata 

(%) 

 

Setelah 

destilasi    

(%) 

Rata 

Rata 

(%) 

I II I II 

0 

(Kontrol) 

      

3            

6             

9          

12            

 

3. Lembar Validasi Bahan Ajar 

Penyebaran angket dilakukan untuk memperoleh data tentang validitas 

bahan ajar. Angket untuk validitas bahan ajar disebarkan kepada 1 validator 

ahli materi dari dosen. 
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Tabel III.2 Kriteria Validasi Bahan Ajar 

Aspek yang Diteliti 
Teknik 

Pengumpulan Data 
Instrumen 

Validasi 

Bahan 

ajar 

Kesesuaian dengan 

materi pembelajaran 

Penyebaran angket 

dan diskusi dengan 

ahli materi 

Lembar 

Angket 

 

Informasi yang 

disampaikan mudah 

dipahami 

Ketepatan dan 

kebenaran konsep 

Kaitan materi dengan 

kehidupan sehari-hari 

dan penggunaan 

informasi membantu 

proses pembelajaran 

 

I. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Bahan Ajar 

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 Revisi Tahun 2016 kimia SMA 

kelas XI pada materi minyak bumi, kemudian menganalisis sumber belajar 

berdasarkan kriteria ketersediaan, kesesuaian serta kemudahannya untuk 

selanjutnya dipilih jenis dan bentuk bahan ajar yang dinilai berpotensi untuk 

dijadikan bahan ajar kimia pada materi minyak bumi.152 

2. Analisis Data Laboratorium 

Untuk mengetahui perbandingan antara larutan etanol dan air hasil 

fermentasi dengan bahan baku yaitu limbah biji alpukat, air dan bakteri 

                                                           
152Yuningsih, Loc. Cit., 
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Saccharomyces cerevisiae (ragi) dihitung dengan menggunakan alat 

alkoholmeter (sebelum destilasi) dan vinometer (setelah destilasi) dan 

kemudian disajikan dalam tabel distribusi hasil kadar etanol, lalu dijabarkan 

secara deskriptif.153 

3. Analisis Lembar Validasi Bahan Ajar 

Data hasil validasi Bahan Ajar berupa angket yang terkumpul kemudian 

ditabulasi. Angket atau kuesioner (questionnaire) merupakan suatu teknik 

atau cara pengumpulan data secara tidak langsung. Angket ini berisi sejumlah 

pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh responden, 

responden disini adalah guru. Kemudian teknik analisis data angket pada 

penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi relatif dan 

persentasenya. 154 

 Data hasil angket dianalisis atau ditabulasi dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

  P = 
F

N
 x 100% 

Keterangan: 

P : Persentase 

F : Frekuensi 

N : Jumlah responden seluruhnya 

 

 

                                                           
153Lisma Shofarina, Loc. Cit., 
154Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 

hlm. 43. 
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Tabel III.3 Kriteria Hasil Uji Validitas Bahan Ajar155 

No Interval Kriteria 

1 81% − 100% Sangat Baik 

2 61% − 80% Baik 

3 41% − 60% Cukup Baik 

4 21% − 40% Kurang Baik 

5 0 − 20% Tidak Baik 

 

                                                           
155Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

hlm. 15. 


