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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian kombinasi (mixed 

methods) yaitu suatu metode penelitian yang mengkombinasikan antara 

metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-

sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih 

komprehensif, valid dan objektif. 

Dalam penelitian ini digunakan strategi metode campuran sekuensial/ 

bertahap yaitu strategi eksploratoris sekuensial. Pada tahap pertama, 

mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif yaitu analisis kebutuhan 

bahan ajar yang meliputi analisis kurikulum, analisis sumber belajar, memilih 

dan menentukan bahan ajar. Tahap selanjutnya mengumpulkan dan 

menganalisis data kuantitatif, yaitu melakukan penelitian dilaboratorium 

untuk mendapatkan hasil penelitian yang selanjutnya dibuat menjadi bahan 

ajar kimia SMA. Potensi bahan ajar berbasis penelitian yang telah dibuat, 

dievaluasi berdasarkan kriteria sumber belajar dan divalidasi oleh ahli materi 

dan ahli media. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari – Juli 2017. Tempat 

penelitian ini dilakukan di Laboraturium Patologi, Entomologi dan 

Mikrobiologi (PEM) Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. 
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C. Alat dan Bahan Penelitian 

1. Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gelas kimia, gelas 

ukur, tabung volumetrik, pipet tetes, batang pengaduk, corong, kertas 

saring, kaca arloji, penjepit, lumpang dan alu, hotplate, pisau, timbangan, 

blender, termometer, pH meter, spektrofotometer UV-VIS. 

2. Bahan  

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah daun erpa yang 

sudah dihaluskan, akuades, KCl, HCl 0,2 N, CH3COONa, HCl 1 M, dan 

produk makanan yang digunakan yaitu agar-agar dan gula. 

D. Prosedur Penelitian 

1. Analisis Kebutuhan Bahan Ajar 

Analisis kebutuhan bahan ajar adalah suatu proses awal yang 

dilakukan untuk menyusun bahan ajar. Didalamnya terdiri atas tiga 

tahapan, yaitu analisis kurikulum, analisis sumber belajar, dan menentukan 

bahan ajar.  

a. Analisis Kurikulum 

Pada langkah ini dilakukan analisis kebutuhan terhadap 

kurikulum 2013. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan analisis 

terhadap 5 komponen utama tahapan analisis kurikulum, yaitu standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok dan pengalaman 

belajar yang harus dikuasai siswa. 
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Setelah dianalisis kompetensi yang memerlukan bahan ajar, maka 

dibuatlah matriks analisis kebutuhan bahan ajar kimia yang berisi 

sejumlah kolom yang terdiri atas standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator, materi pokok, dan pengalaman belajar. 

b. Analisis Sumber Belajar 

Setelah melakukan analisis kurikulum, maka akan diperoleh 

materi pokok yang membutuhkan bahan ajar. Maka dalam langkah ini, 

materi pokok tersebut akan dianalisis berdasarkan tiga kriteria, yaitu 

ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan dalam memanfaatkannya.  

1) Kriteria ketersediaan. Kriteria ini mengacu pada pengadaan materi 

pokok dibuku cetak dan sumber lainnya. Selain itu kriteria ini juga 

ditinjau berdasarkan kemudahan materi pokok dalam 

penyediaannya. 

2) Kriteria kesesuaian. Kriteria ini ditinjau dari kesesuaian materi pokok 

berdasarkan taraf berfikir peserta didik serta dilihat juga berdasarkan 

kesesuaian materi dengan kompetensi yang harus dicapai peserta 

didik. 

3) Kriteria kemudahan. Kriteria ini ditinjau berdasarkan kemudahan 

dalam pengunaan dan penyediaannya. Selain itu, kriteria ini dilihat 

juga berdasarkan tingkat pemahaman peserta didik. 
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c. Memilih dan Menentukan Bahan Ajar 

Setelah analisis sumber belajar, maka selanjutnya adalah memilih 

dan menentukan bahan ajar. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi 

kriteria bahwa suatu bahan ajar haruslah menarik dan dapat membantu 

peserta didik untuk mencapai kompetensi. Adapun langkah-langkah 

dalam pemilihan bahan ajar sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan atau rujukan 

pemilihan bahan ajar. 

2) Mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. 

3) Memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. 

2. Pembuatan Bahan Ajar 

Bahan ajar yang akan dirancang membutuhkan sumber sebagai 

informasi utama dalam penyusunan bahan ajar. Sumber bahan ajar yang 

digunakan berbasis dari hasil penelitian. Oleh karena itu dilakukan 

penelitian yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Penelitian yang 

dilakukan adalah pemanfaatan ekstrak daun erpa sebagai pewarna alami 

agar-agar. Setelah didapatkan hasil penelitian maka dilakukan pereduksian 

serta memilih hasil penelitian yang akan dijadikan sebagai sumber dalam 

pembuatan bahan ajar. Sehingga bahan ajar yang disusun sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik. Adapun langkah-langkah pembuatan bahan ajar 

sebagai berikut. 
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a. Penelitian Laboratorium 

1) Persiapan Sampel 

Daun yang digunakan adalah daun erpa segar dan kondisinya 

baik (bentuk daun utuh dan tidak terkena penyakit). Sebelum 

digunakan, sampel daun segar disortasi terlebih dahulu untuk 

memisahkan daun yang rusak dan yang berpenyakit. Setelah itu 

sampel dicuci dan dikeringanginkan sebentar lalu ditimbang 

sebanyak 600 gram. Daun kemudian dihaluskan dengan blender dan 

ditambah akuades dengan nisbah daun : air yaitu 1:4 (g/ml). 

2) Pengekstraksian Sampel 

Sampel yang telah halus dimaserasi dengan pelarut akuades 

pada suhu 80°C, kemudian didiamkan diruang gelap selama 3 jam. 

Kemudian sampel disaring dan hasil saringan berupa filtrat 

ditampung. 

3) Uji Kuantitatif Ekstrak Zat Warna Daun Erpa dengan 

Spektrofotometer UV-VIS 

a) Pembuatan larutan pH 1,0 dan pH 4,5 

Larutan pH 1,0 sekitar 1,490 gram KCl dilarutkan dengan 

akuades dalam tabung volumetrik 100 ml sampai batas. 

Kemudian campurkan 25 ml larutan KCl dengan 67 ml HCl 0,2 

N. Tambahkan HCl kembali jika perlu sampai pH 1,0. 

Larutan pH 4,5 sekitar 13, 608 gram natrium asetat 

dilarutkan dengan akuades dalam tabung volumetrik 100 ml 
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sampai batas. 50 mL CH3COONa 1 M ditambahkan 25 ml larutan 

HCl 1 M sampai pH 4,5
52

. 

b) Pengukuran konsentrasi antosianin total dengan spektrofotometri 

UV-Vis 

Sebelum pengukuran dan perhitungan antosianin, DF 

(dillution factor/faktor pengenceran) yang tepat harus ditentukan 

terlebih dahulu dengan cara melarutkan sampel dengan buffer 

KCl pH 1 hingga diperoleh absorbansi kurang dari 1,2 pada 

panjang gelombang antara 500 – 550 nm, sekaligus menentukan 

panjang gelombang optimum pada rentang panjang gelombang 

tersebut.   

Selanjutnya, disiapkan dua larutan sampel dari masing – 

masing ekstrak kental. Sampel pertama digunakan buffer KCl pH 

1 dan untuk sampel ke dua digunakan buffer natrium-asetat 

dengan pH 4,5. Masing – masing sampel dilarutkan dengan buffer 

berdasarkan DF yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian, 

absorbansi dari kedua sampel yang telah dilarutkan tersebut 

diukur dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang 

gelombang optimum dan 700 nm. Lalu, hitung selisih absorbansi 

antosianin dan total konsentrasinya menggunakan rumus pada 

teknik analisis data. 

 

                                                             
52

Meini Suzery, dkk, Penentuan Total  Antosianin dari kelopak Bunga Rosela (Hibiscus 

sabdariffa L) dengan Metode Maserasi dan Sokshletasi, Jurnal Sains & Matematika (JSM) Vol. 18 

No. 1, 2010, hlm. 2. 
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4) Pembuatan Agar-agar dengan Penambahan Antosianin 

Sediakan 3 bungkus agar-agar bubuk, 3000 ml air, 480 gram 

gula pasir, dan ekstrak daun erpa 5%, 7,5% dan 10%. Agar-agar 

ekstrak daun erpa dibuat sesuai dengan resep dasar.  

Keseluruhan bahan diatas masing-masing dibagi 3 untuk 

pembuatan agar-agar. Masukkan kedalam panci 1 bungkus agar-agar 

bubuk, 1000 ml air, dan 160 gram gula pasir. Kemudian diaduk rata 

sampai mendidih. Masukkan ekstrak daun erpa sebagai pewarna 

alami sebanyak 5%, aduk rata dan kecilkan api. Setelah selesai, 

tuangkan adonan agar-agar kedalam cetakan. Biarkan didalam 

cetakan dan simpan didalam kulkas. 

Proses pembuatan agar-agar diatas dilakukan sebanyak 3 kali 

dengan cara dan tahapan yang sama tetapi dengan pemberian ekstrak 

daun erpa yang berbeda, yaitu untuk pembuatan pertama pemberian 

ekstrak daun erpa sebanyak 5%, pembuatan kedua 7,5% dan 

pembuatan ketiga 10%. 

5) Uji Organoleptik 

Uji yang dilakukan adalah uji organoleptik yang berupa uji 

warna dan rasa pada agar-agar yang diberi pewarna alami daun erpa 

dengan melibatkan 25 orang responden atau panelis dengan 

menggunakan skala hedonik. Panelis yang terlibat adalah orang 

dewasa yang sehat, terutama alat indranya dan mampu memberikan 
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penilaian yang objektif. Konsumen akan menganalisis makanan 

dengan cara sebagai berikut: 

a) Konsumen akan melihat warna dari agar-agar, kemudian 

konsumen akan memilih salah satu jawaban penilaian dengan 

mengisi angket yang telah disediakan. 

b) Konsumen akan mencicipi rasa dari agar-agar, kemudian 

konsumen akan memilih salah satu jawaban penilaian dengan 

mengisi angket yang telah disediakan. 

b. Pembuatan Bahan Ajar yang dipilih 

Setelah penelitian laboraturium dilakukan, selanjutnya dilakukan 

pembuatan bahan ajar berdasarkan hasil penelitian pemanfaatan ekstrak 

daun erpa sebagai pewarna alami agar-agar dan berdasarkan 

pembelajaran pada kurikulum 2013. Dalam langkah ini akan dipilih 

hasil penelitian yang akan digunakan sebagai sumber dalam pembuatan 

bahan ajar. Pemilihan sumber bahan ajar dilakukan untuk 

menyesuaikan kebutuhan dan pemahaman peserta didik, serta 

disesuaikan dengan komponen utama yang harus ada dalam bahan ajar 

yang dipilih. Hal ini dikarenakan setiap jenis bahan ajar memiliki 

komponen atau struktur yang berbeda. 

3. Evaluasi Bahan Ajar 

Setelah bahan ajar dikembangkan, maka langkah selanjutnya adalah 

mengevaluasi bahan ajar. Dalam tahapan ini evaluasi bahan ajar terdiri dari 
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evaluasi sumber belajar dan validasi bahan ajar. Adapun langkah dalam 

evaluasi bahan ajar sebagai berikut. 

a. Evaluasi Sumber Belajar 

Sumber belajar dalam pembuatan bahan ajar adalah hasil dari 

penelitian. Pada tahap ini, dilakukan evaluasi pada hasil penelitian 

pemanfaatan ekstrak daun erpa sebagai pewarna alami agar-agar untuk 

dijadikan sumber belajar, yaitu berdasarkan ketersediaan, kesesuaian, 

dan kemudahan dalam memanfaatkannya. Berikut penjelasan tiga 

komponen dalam evaluasi sumber belajar. 

1) Ketersediaan. Kriteria ini berkenaan dengan ada atau tidaknya 

sumber belajar di sekitar. Sumber belajar yang ada harus praktis dan 

ekonomis.  

2) Kesesuaian. Kriteria ini untuk mengetahui sesuai atau tidaknya 

sumber belajar dengan tujuan pembelajaran. Selain itu, kriteria ini 

juga ditinjau berdasarkan taraf berfikir peserta didik.  

3) Kemudahan. Kriteria kemudahan artinya mudah atau tidaknya 

sumber belajar itu digunakan. Sumber belajar yang baik harus 

mudah dipahami oleh peserta didik. Dengan demikian, bahan ajar itu 

efektif untuk menunjang pembelajaran
53

. 
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 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogyakarta: DIVA 

Press, 2014), hlm. 56-57. 
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b. Validasi Bahan Ajar 

Bahan ajar yang telah dibuat kemudian divalidasi berdasarkan ahli 

materi dan ahli media. Validasi bertujuan untuk mengetahui penilaian 

terhadap potensi hasil penelitian sebagai bahan ajar. Validasi dilakukan 

oleh seorang validator berdasarkan angket yang berisi penilaian 

terhadap bahan ajar yang disusun. Dalam hal ini peneliti akan 

menyerahkan bahan ajar beserta angket penilaiannya. Adapun angket 

penilaiannya akan dijabarkan dalam teknik analisis data. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua kategori, yaitu data 

kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari analisis kebutuhan 

bahan ajar dan evaluasi sumber belajar. Data kuantitatif diperoleh dari 

penelitian laboratorium dan penilaian angket validasi. Adapun rinciannya 

sebagai berikut. 

1. Data Kualitatif 

Untuk memudahkan proses analisis data kurikulum diperlukan matriks 

analisis kurikulum yang dibuat dalam sebuah tabel yang berisi data 

kompetensi dasar, indikator, materi pokok dan pengalaman belajar yang 

dirancang pada kurikulum tersebut. 

2. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif dari penelitian ini didapatkan dari hasil penelitian 

laboratorium dan hasil angket validitas. Data di laboratorium diperoleh 
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dengan pengukuran kadar total antosianin dengan spektrofotometer UV-

Vis dan uji organoleptik. 

a. Data yang diperoleh dari spektrofotometer UV-Vis 

Hasil pengukuran absorbansi sampel yang diukur dengan 

spektrofotometer UV-Vis disajikan dalam tabel pada lampiran 6. 

b. Uji Organoleptik 

Hasil penilaian panelis terhadap warna dan rasa agar-agar ekstrak 

daun erpa menggunakan skala hedonik 1-5 dirangkum dalam tabel 

uji organoleptik pada lampiran 7 dan 8.  

Berikut ini adalah nilai numerik organoleptik: 

Sangat suka : 5 

Suka  : 4 

Agak suka : 3 

Tidak suka : 2 

Sangat tidak suka  : 1 

c. Data validasi bahan ajar 

Untuk penilaian bahan ajar yang dibuat maka dilakukan validasi 

dengan menggunakan angket. Angket yang diberikan berisi 

pertanyaan-pertanyaan mengenai penilaian bahan ajar dari segi 

materi dan media. Berikut angket penilaian validasi potensi bahan 

ajar. 
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Tabel III. 1 Validasi Angket Pembuatan Bahan Ajar 

No Pertanyaan 
Kategori 

SB B C K SK 

1 Kebenaran konsep: 

Penjabaran konsep sesuai 

dengan tingkat kelas peserta 

didik (kelas X) 

     

2 Kesesuaian materi: 

Materi pada poster sesuai 

dengan Kompetensi Dasar (KD) 

dan buku ajar 

     

3 Muatan kurikulum 2013: 

Konsep pada poster sesuai 

dengan kehidupan sehari-hari 

     

4 Kejelasan kalimat dan tingkat 

keterbacaan: 

a. Kalimat mudah dipahami 

b. Kebenaran dan ketepatan 

istilah kimia yang digunakan 

c. Kalimat tidak menimbulkan 

makna ganda dan 

menggunakan kata kiasan 

d. Kalimat yang digunakan 

singkat, padat, dan jelas 

e. Bahasa yang digunakan 

komunikatif dan sesuai EYD 

     

5 Tampilan fisik poster 

a. Desain poster secara 

keseluruhan menarik. 

b. Tulisan dan gambar yang 

digunakan jelas. 

     

F. Teknik Analisis Data 

1. Data Kualitatif 

Analisis kualitatif yang dilakukan dengan menganalisis kebutuhan 

bahan ajar yang terdiri dari analisis kurikulum, analisis sumber belajar 

serta memilih dan menentukan bahan ajar berdasarkan kurikulum 2013. 

Selanjutnya hasil penelitian laboratorium dianalisis berdasarkan evaluasi 

sumber belajar. 
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2. Data Kuantitatif 

a. Kadar Total Antosianin 

Konsentrasi antosianin dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

C (mg/100g) = 
  

   
            

 

 
               

Dimana    didapat dari : 

   = (Amax – A700)pH 1,0 – (Amax – A700)pH 4,5  

Keterangan : 

C  = kosentrasi molar (mg/100g) 

DF = faktor pengenceran  

   = selisih absorbsi buffer antara pH 1 dan pH 4,5  
M = berat molekul (gr/mol) 

L = panjang lintasan sel spektrofometer (cm) 

  = absorbtivitas molar (L/mol.cm) 
V = volume akhir (L)  

W = berat bahan awal (gr) 

 

b. Analisis Organoleptik 

Pengujian dilakukan oleh 25 orang sebagai responden/panelis dengan 

cara mengisi daftar isian/kuisioner mengenai komponen uji kualitatif. 

Responden diminta untuk memilih salah satu jawaban penilaian dari 

kelima pilihan, tiap-tiap pilihan memiliki skor masing-masing. 

Tabel III. 2 Pilihan Jawaban dan Skor Uji Organoleptik 

Pilihan Skor 

Sangat suka 5 

Suka 

Agak suka 

Tidak suka 

Sangat tidak 

suka 

4 

3 

2 

1 
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Penilaian akhir pada sampel agar-agar yang diuji dihitung dengan 

menggunakan analisis anova satu arah. Analisis anova satu arah 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menghitung jumlah kuadrat 

a) FK  = 
   

       
 

b) JK Contoh  = 
   

  
 – Fk 

c) Jk Panelis  = 
   

  
 – Fk 

d) Jk Total  = Jkt –Fk 

2) Mencari Derajat Kebebasan  

a) db contoh  = n2 – 1 

b) db panelis  = n1 – 1 

c) db total  = (n1 x n2) – 1 

d) db kesalahan  = db total – (db n1 + db n2) 

e) Jk kesalahan  = total Jk – (Jk contoh + Jk panelis) 

3) Mencari Varian antar Kelompok dan Varian dalam Kelompok 

a) KT contoh  = 
         

         
 

b) KT panelis  = 
          

          
 

4) Menghitung besarnya F hitung 

F hitung  = 
         

          
 

Perhitungan diatas dapat dibuat ringkasan dalam bentuk tabel anova 

sebagai berikut : 
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Tabel III. 3 Format Uji Anova Satu Arah 

Sumber 

Keragaman 
Db JK KT F Hitung 

F Tabel 

5% 

Contoh    

  Panelis    

Galat/Kesalahan    

Total       

5) Membandingkan F hitung dengan F tabel pada taraf signifikan 5% 

dan 1%.  

Keterangan : 

K = banyaknya kelompok 

T = total X masing-masing kelompok 

G = total X keseluruhan 

n = jumlah sampel masing-masing kelompok 

N = jumlah sampel keseluruhan 

 

c. Validasi Bahan ajar  

Setelah proses analisis data penelitian dilaboratorium kemudian 

dilakukan pembuatan bahan ajar. Bahan ajar yang dibuat dianalisis 

kevalidannya berdasarkan angket penilaian bahan ajar yang diberikan 

kepada ahli materi dan ahli media. Secara kuantitatif untuk 

mengakumulasi semua jawaban responden dari setiap soal ditentukan 

dari hasil penelitian, yaitu dengan menggunakan rumus:
54

 

P = F/N x 100% 

Dengan keterangan:  

P = Persentase,   

F = Frekuensi responden dan  

N = total jumlah 

                                                             
54

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2007), 

hlm. 43. 
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Data yang telah dipresentasekan kemudian direkapitulasi dan 

diberi kriteria sebagai berikut:
55

 

1) 81% - 100% dikategorikan sangat baik 

1) 61% - 80% dikategorikan baik 

2) 41% - 60 % dikategorikan cukup baik 

3) 21% - 40 % dikategorikan kurang baik 

4) 0% - 20 % dikategorikan tidak baik 
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Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

hlm.15. 


