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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian dari bulan Maret sampai Juni 2017. 

Tahap penelitian pengembangan dilaksanakan didua tempat yakni di 

laboratorium Patologi, Entomologi dan Mikrobiologi Fakultas Pertanian dan 

Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan di MAN 2 

Model Pekanbaru. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah 5 orang guru Kimia MAN 2 Model 

Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah penuntun 

praktikum pada materi titrasi asam basa menggunakan indikator pH alami 

berbasis pendekatan saintifik. 

 

C. Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian dan pengembangan R&D 

(Research and Development) yaitu metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan suatu produk dan menguji kepraktisan produk tersebut.
54

 

Produk yang dihasilkan adalah penuntun praktikum Kimia pada materi titrasi 

asam basa menggunakan indikator pH alami berbasis pendekatan saintifik.  

Penelitian ini menggunakan model pengembangan 4-D yang merupakan 

model pengembangan perangkat pembelajaran. Model ini dikembangkan oleh 
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S. Thagarajan, Semmel, dan Semmel. Model pengembangan 4-D terdiri atas 

empat tahap utama yaitu define, design, develop dan disseminate, atau 

diadaptasi menjadi model 4-P yaitu pendefinisian, perancangan, 

pengembangan dan penyebaran. Namun, dalam penelitian ini peneliti hanya 

sampai tahap ketiga yaitu sampai pada develop (pengembangan)  produk. Hal 

ini dikarenakan penelitian yang digunakan hanya untuk mengembangkan 

media pembelajaran, tidak sampai memproduksi media pembelajaran. 

Adapun tahapan pengembangan media pembelajaran penuntun 

praktikum pada materi titrasi asam basa menggunakan indikator pH alami 

berbasis pendekatan saintifik adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Pendefinisian (Define) 

Tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan syarat-

syarat pembelajaran. Dalam menentukan dan menetapkan syarat-syarat 

pembelajaran diawali dengan analisis tujuan dari batasan materi yang 

dikembangkan. Tahap ini meliputi 5 langkah pokok, yaitu: 

a. Analisis Ujung Depan 

Analisis ujung depan bertujuan untuk memunculkan dan 

menetapkan masalah dasar yang dihadapi guru dan peserta didik 

dalam pembelajaran Kimia khususnya pada materi titrasi asam 

basa.
55

 Analisis ujung depan dilakukan dengan teknik komunikasi 

langsung yaitu wawancara dengan salah satu guru Kimia MAN 2 

Model Pekanbaru. 
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b. Analisis Peserta Didik 

Analisis peserta didik dilakukan untuk mengetahui 

karakteristik peserta didik. Dengan mengetahui dan memahami 

karakteristik yang dimiliki peserta didik, maka akan memudahkan 

merancang penuntun praktikum yang sesuai dengan karakteristik 

peserta didik.
56

 Analisis peserta didik juga dilakukan dengan 

melakukan wawancara dengan salah satu guru Kimia MAN 2 Model 

Pekanbaru. 

c. Analisis Tugas 

Kumpulan prosedur untuk menentukan isi dalam satuan 

pembelajaran. Analisis tugas digunakan untuk memerinci isi materi 

ajar. Analisis tugas berupa analisis Kompetensi Inti (KI), 

Kompetensi Dasar (KD) dari materi titrasi asam basa sesuai silabus 

kurikulum 2013. 

d. Analisis Konsep 

Merupakan identifikasi konsep utama yang akan diajarkan 

disesuaikan dengan kompetensi dasar yang terdapat di dalam silabus. 

e. Perumusan Tujuan Pembelajaran 

Perumusan tujuan pembelajaran didasarkan pada silabus 

materi pelajaran. Tujuan pembelajaran disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran dari sekolah.  
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2. Tahap Perancangan (Design)  

Tujuan tahap ini yaitu untuk menyiapkan prototipe perangkat 

pembelajaran yang akan dikembangkan. Tahap desain terdiri dari: 

a. Tahap pengembangan penuntun praktikum dimulai dengan 

melaksanakan penelitian di laboratorium (lampiran A). Hasil 

penelitian merupakan rancangan isi penuntun praktikum.  

b. Pemilihan Format 

Format penyusunan penuntun praktikum terdiri dari tiga 

bagian yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. 

c. Perancangan Awal  

Hal yang  pertama dirancang dalam membuat penuntun 

praktikum adalah penulisan, tata susunan atau tata letak, memilih 

gambar-gambar yang sesuai dan bagus, serta harus memasukkan 

komponen-komponen bagian penuntun praktikum yang dirancang 

berbasis pendekatan saintifik. 

d. Membuat lembar validasi angket beserta deskriptor penilaiannya, 

yaitu lembar validasi angket untuk ahli materi (lampiran C1-C2) 

lembar validasi angket untuk ahli media (lampiran C3) lembar 

validasi angket untuk guru Kimia (lampiran C4). 

e. Membuat lembar kisi-kisi angket uji validitas untuk ahli materi dan 

ahli media (lampiran D1) lembar kisi-kisi angket uji praktikalitas 

penuntun praktikum untuk guru Kimia (lampiran D1). 
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f. Membuat lembar instrument penilaian penuntun praktikum untuk 

ahli media beserta deskriptor penilaiannya (lampiran D2-D3) lembar 

instrument penilaian penuntun praktikum untuk ahli materi beserta 

deskriptor penilaiannya (lampiran D4-D5) lembar instrument 

penilaian penuntun praktikum untuk guru Kimia beserta deskriptor 

penilaiannya (lampiran D6-D7). 

 

3. Tahap Pengembangan (Develop) 

Tahap pengembangan memiliki tujuan untuk menghasilkan 

perangkat pembelajaran dalam bentuk penuntun praktikum yang telah 

divalidasi. Kegiatan dalam tahap pengembangan yaitu: 

a. Validasi Penuntun Praktikum 

Tahap validasi merupakan tahap penilaian prototipe oleh 

validator. Setelah penuntun praktikum divalidasi oleh validator, 

penuntun praktikum tersebut langsung dianalisis hasilnya sesuai 

dengan masukan dari validator. Jika hasil analisis belum valid maka 

dilakukan perbaikan dan divalidasi ulang. Namun, jika hasil analisis 

sudah valid, maka selanjutnya diminta penilaian kepada 5 orang guru 

Kimia terhadap penuntun praktikum yang dikembangkan. 

 Tim validator yang terlibat sebanyak tiga orang, terdiri dari 

satu orang ahli media dan dua orang ahli materi (lampiran G1). 

1) Ahli media adalah orang yang berkompeten dan mengerti 

tentang penyusunan media pembelajaran dan mampu memberi 

masukan dan saran untuk penyempurnaan media yang telah 
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disusun. Ahli media adalah dosen Pendidikan Kimia 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2) Ahli materi adalah orang yang berkompeten di bidang Kimia 

untuk mengoreksi materi yang diinput ke dalam media 

pembelajaran. Ahli materi adalah dosen Pendidikan Kimia 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

b. Uji Coba Praktikalitas Penuntun Praktikum 

Setelah prototipe penuntun praktikum divalidasi, 

selanjutnya dinilai oleh 5 orang guru Kimia di MAN 2 Model 

Pekanbaru untuk melihat keefektifan dan kelayakan uji coba 

penuntun praktikum. Penilaian dilakukan dengan menunjukkan dan 

menjelaskan tentang produk penuntun praktikum kepada guru Kimia 

dan membagikan angket penuntun praktikum.  Selanjutnya dianalisis 

hasil penilaiannya. Jika hasil analisis belum praktis maka dilakukan 

perbaikan dan penilaian ulang. Namun, jika hasil analisis sudah 

praktis, maka penuntun praktikum sudah layak untuk diuji cobakan.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini melalui dua tahap yaitu 

pengumpulan data di laboratorium dan pengumpulan data di sekolah.  
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1. Data di Laboratorium 

Adapun data yang didapatkan dari laboratorium yaitu: 

a. Uji Kualitatif Senyawa Antosianin 

1) Uji Warna, jika terbentuk warna merah dalam larutan asam, dan 

hijau, biru atau kuning dalam larutan basa berarti sampel 

mengandung antosianin. 

2) Panjang gelombang dari ekstrak daun Pucuk Merah (dalam 

bentuk gambar). 

 

b. Pengujian Trayek pH dari Ekstrak Daun Pucuk Merah 

1) pH sebenarnya larutan buffer setelah diukur menggunakan pH 

meter. 

Tabel III. 1. Hasil Pengukuran pH Sebenarnya Larutan Buffer 
 

pH 

sebelum 

diukur 

Pengukuran 

Ke-1 

Pengukuran 

Ke-2 

Pengukuran 

Ke-3 

Rata-

rata 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

 

2) Perubahan warna indikator alami dari ekstrak daun Pucuk 

Merah dalam larutan larutan buffer (dalam bentuk gambar). 
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3) Panjang gelombang maksimum dari perubahan warna indikator 

alami ekstrak daun Pucuk Merah dengan larutan buffer. 

Tabel III.  2. Panjang Gelombang Maksimum dari Perubahan 

Warna Indikator Alami Ekstrak Daun Pucuk Merah dengan 

Larutan Buffer 
 

pH       Panjang Gelombang Maks 

(nm) 

Absorbansi  

(A) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

c. Titrasi Asam Basa 

1) Standarisasi Larutan NaOH dengan Larutan Standar Primer           

C2H2O4. 2H2O 0,1 M. 

Tabel III. 3. Hasil Standarisasi Larutan NaOH dengan Larutan 

Standar Primer C2H2O4. 2H2O 0,1 M 
 

Ulangan 

ke- 

Volume 

NaOH 

(mL) 

Volume 

C2H2O4. 2H2O 

(mL) 

Konsentrasi 

NaOH (M) 

1    

2    

3    

Rata-rata 

volume 
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2) Hasil titrasi menggunakan indikator sintesis dan indikator pH 

alami ekstrak daun Pucuk Merah (Syzigium campanulatum 

Korth). 

Tabel III.  4. Hasil Titrasi Menggunakan Indikator Sintesis dan 

Indikator pH Alami Ekstrak Daun Pucuk Merah (Syzigium 

campanulatum Korth) 
 

Titrasi 

Ke 

Jenis Titrasi 

Asam Kuat-Basa Kuat Asam Lemah-Basa Kuat 

Indikator 

Fenolftalein 

Indikator 

Alami 

daun 

Pucuk 

Merah 

Indikator 

Fenolftalein 

Indikator 

Alami 

daun 

Pucuk 

Merah 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Volume 

rata-

rata 

titran 
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3) Kecermatan (Presisi) dan Keakuratan (Akurasi) 

Tabel III. 5. Nilai Galat Relative, Standar Deviasi, dan Relative 

Standar Deviasi dari Penggunaan Indikator Sintesis dan 

Indikator pH Alami Ekstrak Daun Pucuk Merah dalam Titrasi 

Asam Basa 
 

Titrasi 

Ke 

Jenis Titrasi 

Asam Kuat-Basa Kuat Asam Lemah-Basa Kuat 

Indikator 

Fenolftalein 

Indikator 

Alami 

daun 

Pucuk 

Merah 

Indikator 

Fenolftalein 

Indikator 

Alami 

daun 

Pucuk 

Merah 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Volume 

rata-

rata 

titran 

    

Galat 

relatif 
    

Standar 

deviasi 
    

Relatif 

standar 

deviasi 

    

 

 

2. Data di Sekolah 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah angket. Angket yang digunakan dalam pengumpulan 

data pada penelitian ini adalah angket uji validitas dan angket uji coba 

praktikalitas. 
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a. Instrumen Validasi oleh Ahli Materi  

Penuntun praktikum titrasi asam basa menggunakan indikator 

pH alami dari daun Pucuk Merah (Syzygium campanulatum Korth) 

berbasis pendekatan saintifik  sebelum diuji cobakan, harus divalidasi 

terlebih dahulu kepada ahli materi. Penuntun praktikum ini divalidasi 

oleh 2 ahli materi. Penilaian instrumen ini disusun menurut skala 

perhitungan rating scale. Rating scale atau skala bertingkat adalah 

suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala.
57

 Adapun skala 

angketnya yaitu sebagai berikut: 

SB = Sangat Baik  Skor = 5 

B   = Baik   Skor = 4 

C   = Cukup   Skor = 3 

K   = Kurang   Skor = 2 

SK = Sangat Kurang   Skor = 1 

Penilaian tersebut meliputi 4 aspek penilaian dengan 11 

pernyataan, 4 aspek tersebut yaitu: 

1) Kebenaran konsep 

2) Keterlaksanaan kegiatan 

3) Muatan kurikulum  

4) Evaluasi belajar 
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b. Instrumen Validasi oleh Ahli Media 

Penuntun praktikum titrasi asam basa menggunakan indikator 

pH alami dari daun Pucuk Merah (Syzygium campanulatum Korth) 

berbasis pendekatan saintifik  sebelum diuji cobakan, harus divalidasi 

terlebih dahulu kepada ahli media.  Penuntun praktikum ini divalidasi 

oleh 1 ahli media. Penilaian instrumen ini disusun menurut skala 

perhitungan rating scale. Rating scale atau skala bertingkat adalah 

suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala.
58

 Adapun skala 

angketnya yaitu sebagai berikut: 

SB = Sangat Baik   Skor = 5 

B   = Baik    Skor = 4 

C   = Cukup   Skor = 3 

K   = Kurang   Skor = 2 

SK = Sangat Kurang   Skor = 1 

Penilaian tersebut meliputi 3 aspek penilaian dengan 10 

indikator penilaian, 3 aspek tersebut yaitu: 

1) Kejelasan kalimat dan tingkat keterbacaan 

2) Tampilan fisik penuntun praktikum 

3) Kelengkapan penuntun praktikum. 

 

c. Instrumen Uji Coba oleh Guru Kimia 

Setelah divalidasi oleh ahli materi dan ahli media, penuntun 

praktikum titrasi asam basa menggunakan indikator pH alami dari 
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daun Pucuk Merah (Syzygium campanulatum Korth) berbasis 

pendekatan saintifik tersebut direvisi sesuai dengan masukan dari 5 

orang guru Kimia MAN 2 Model Pekanbaru. Penilaian instrumen ini 

disusun menurut skala perhitungan rating scale. Rating scale atau 

skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. 

Adapun skala angketnya yaitu sebagai berikut: 

SB = Sangat Baik   Skor = 5 

B   = Baik    Skor = 4 

C   = Cukup   Skor = 3 

K   = Kurang   Skor = 2 

SK = Sangat Kurang   Skor = 1 

Penilaian tersebut meliputi 7 aspek penilaian dengan 21 

pernyataan. 7 aspek tersebut yaitu: 

1) Kebenaran konsep 

2) Keterlaksanaan kegiatan 

3) Muatan kurikulum 

4) Evaluasi belajar 

5) Kejelasan kalimat dan tingkat keterbacaan 

6) Tampilan fisik penuntun praktikum 

7) Kelengkapan penuntun praktikum. 
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E. Teknik Analisis Data 

1. Kecermatan/Ketelitian (Presisi) dan Ketepatan/Keakuratan 

(Akurasi) pada Titrasi 

a. Kecermatan/Ketelitian (Presisi) 

Presisi atau kecermatan/ketelitian adalah suatu metode dapat 

diuji dengan pengulangan analisis. Jika suatu pengukuran diulang-

ulang, sedangkan variasi hasilnya kecil, maka dapat dikatakan bahwa 

kecermatan pengukuran pengukuran tersebut tinggi. Kecermatan 

ditentukan dari nilai standar deviasinya. Suatu pengulangan percobaan 

dikatakan mempunyai tingkat kecermatan yang tinggi jika tidak ada 

perbedaan satu sama lain yang signifikan atau dengan kata lain 

mempunyai standar deviasinya mendekati nol.
59

 

Rumus standar deviasi:
60

 

   
          

   

   
 

Keterangan:    

S  = Standar deviasi     = Titik tengah 

    = Rata-rata (mean) n  = Jumlah data 
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Sedangkan nilai deviasi standar relatif (RSD) dihitung dengan 

rumus:
61

 

    
  

   
        

Keterangan :  

RSD = % Deviasi standar relatif 

SD   = Deviasi standar 

        = Rata-rata (mean) 

 

b. Ketepatan/Keakuratan (Akurasi)  

Hasil yang akurat adalah sesuatu yang disepakati dengan 

mendekati nilai yang sebenarnya dalam suatu pengukuran dilakukan 

dengan menghitung galat mutlak dan galat relatif. Keakuratan atau 

ketepatan suatu metode diketahui dari galat relatif (%) bila data hasil 

pengukuran dengan metode tersebut dibandingkan dengan data hasil 

pengukuran dengan metode yang dianggap benar.
62

 Adapun rumus 

untuk mencari galat relatif adalah sebagai berikut:
63
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Keterangan: 

Galat mutlak =Nilai eksperimen-nilai sejati 

Nilai eksperimen =Volume rata-rata menggunakan indikator pH alami 

Nilai sejati =Volume rata-rata menggunakan indikator sintesis 

 

2. Angket 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 

deskriptif kualitatif dan teknik analisis deskriptif kuantitatif yang 

mendeskripsikan hasil uji validitas dan uji praktikalitas menggunakan 

angket. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara 

mengelompokkan informasi-informasi dari data kualitatif yang berupa 

masukan, kritik, dan saran perbaikan yang terdapat pada angket. Teknik 

analisis deskriptif kualitatif ini digunakan untuk mengolah data hasil 

review ahli materi dan ahli media berupa saran dan komentar mengenai 

perbaikan penuntun praktikum yang dikembangkan. Sedangkan analisis 

deskriptif kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis data kuantitatif 

berupa angka. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk 

menganalisis data yang diperoleh dari angket. 

 

a. Analisis Validitas Penuntun Praktikum 

Untuk melakukan analisis validitas penuntun praktikum 

yang dikembangkan digunakan rating scale diperoleh dengan cara:
64
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1) Menentukan skor maksimal ideal  

Skor maksimal ideal = banyak validator jumlah butir komponen 

skor maksimal.  

2) Menentukan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor 

dari masing-masing validator.  

3) Menentukan persentase keidealan dengan rumus: 

Persentase keidealan = 
                   

                   
      % 

 

Hasil persentase keidealan kemudian ditafsirkan dalam 

pengertian kualitatif berdasarkan tabel dibawah ini: 

Tabel III. 6. Hasil Uji Validitas 
 

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. 

 

b. Analisis Praktikalitas Penuntun Praktikum 

Untuk melakukan analisis praktikalitas penuntun praktikum 

yang dikembangkan digunakan rating scale dengan cara:  

1) Menentukan skor maksimal ideal  

Skor maksimal ideal = banyak validator jumlah butir komponen 

skor maksimal.  

2) Menentukan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor 

dari masing-masing validator.  
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3) Menentukan persentase keidealan dengan rumus: 

Persentase keidealan = 
                   

                   
      % 

 

Hasil persentase keidealan kemudian ditafsirkan dalam 

pengertian kualitatif berdasarkan tabel dibawah ini: 

Tabel III. 7. Hasil Uji Praktikalitas 
 

No Interval (%) Kriteria 

1 81-100 Sangat Praktis 

2 61-80 Praktis 

3 41-60 Cukup Praktis 

4 21-40 Kurang Praktis 

5 0-20 Tidak Praktis 

      Sumber: Dimodifikasi dari Riduwan. 


