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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah rancangan penelitian metode campuran (mix 

methods research exploratory design). Selanjutnya proses dan hasil penelitian 

diidentifikasi potensinya sebagai bahan ajar Kimia SMA kelas XI pada materi 

minyak bumi. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

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. 

C. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah corong, batang 

pengaduk, spatula, gelas ukur, gelas kimia, erlenmenyer, ember, selang, 

gunting, pipet tetes, oven, timbangan, neraca analitik, blender, indikator 

universal, alkoholmeter, vinometer, ayakan 60 mesh, kaca arloji, 

hotplate, autoclave. 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bonggol batang 

pisang (Musa paradisiacal), aquades, kertas saring, air bersih, 

alumunium foil, HCl 0,1 N, NaOH 1 N, ragi roti (Saccharomices 

cereviceae). 
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D. Analisis Kebutuhan 

Tahapan analisis kebutuhan bahan ajar dilakukan menurut Prastowo 

terdiri dari tiga tahapan yaitu: analisis kurikulum, analisis bahan ajar, dan 

pemilihan serta penentuan bahan ajar.
61

 

1. Analisis Kurikulum 

Analisis kurikulum ditujukan guna menentukan kompetensi-

kompetensi mana saja yang dibutuhkan bahan ajar. Adapun langkah-

langkah pokok untuk analisis kurikulum meliputi.  

a. Mengidentifikasi Kompetensi Inti (KI). 

b. Mengidentifikasi Kompetensi Dasar (KD). 

c. Menyusun Indikator Ketercapaian Hasil Belajar. 

d. Menentukan materi pokok. 

e. Pengalaman belajar yang harus dikuasai siswa. 

2. Analisis Bahan Ajar 

Produk penelitian laboratorium yang akan digunakan sebagai bahan 

ajar harus dianalisis terlebih dahulu. Evaluasi bahan ajar dilakukan pada 

beberapa aspek meliputi: 

a. Ketersediaan 

Kriteria ini maksudnya adalah berkenaan dengan ada tidaknya 

sumber belajar tersebut disekitar kita. 
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Andi Prastowo, Op. Cit., hal. 36. 
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b. Kesesuaian 

Kriteria kesesuaian maksudnya adalah bagaimana bahan ajar 

itu sesuai atau tidak dengan tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Jadi hal utama yang dilakukan dalam kriteria ini adalah 

memahami kesesuaian bahan ajar yang akan dipilih dengan 

kompetensi yang mestinya dicapai oleh peserta didik. 

c. Kemudahan 

Kriteria kemudahan maksudnya adalah mudah tidaknya bahan 

ajar itu disediakan maupun digunakan. 

3. Memilih dan Menentukan Bahan Ajar 

Tujuan dari tahap ini adalah untuk memenuhi salah satu kriteria 

bahwa bahan ajar menarik dan dapat membantu peserta didik untuk 

mencapai kompetensi yang diajarkan. Karena pertimbangan tersebut, 

makan 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 peserta didik. 

b. Menetapkan jenis dan bentuk bahan ajar berdasarkan analisis 

kurikulum dan analisis sumber bahan.
62
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Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bahan ajar adalah:
63

 

a. Prinsip relevansi, yaitu bahan ajar yang dipilih hendaknya ada relasi 

dengan pencapaian kompetensi inti maupun kompetensi dasar. 

b. Prinsip kosistensi, yaitu bahan ajar yang dipilih hendaknya memiliki 

nilai kesenjangan. Jadi, antara kompetensi dasar yang mesti dikuasai 

peserta didik bahan ajar yang disediakan hendaknya memiliki 

keselarasan. 

c. Prinsip kecukupan, yaitu ketika kita memilih bahan ajar hendaknya 

dicari yang memadai untuk membantu siswa menguasai kompetensi 

dasar yang diajarkan. 

E. Studi Empiris 

Pada kajian studi empiris berisi tentang studi kesulitan peserta didik 

dalam mempelajari suatu materi khususnya minyak bumi di sekolah. Hal ini 

dilihat dari hasil wawancara dengan pendidik tentang hasil belajar peserta 

didik. 

F. Analisis Struktur Konten 

1. Data Kualitatif 

Data kualitatif ini memuat tentang pemilihan dan pembuatan bahan 

ajar yang sesuai menurut analisis kebutuhan bahan ajar dimana judul 

ataupun materi yang disajikan berintikan pada kompetensi dasar (KD) 

atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik. 
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2. Data Kuantitatif 

Data ini berisi tentang segala bentuk proses dan hasil penelitian di 

laboratorium. 

a. Tahap Persiapan Bahan Baku (pretreatment) Bonggol Batang 

Pisang (Musa paradisiaca) 

Bonggol batang pisang dibersihkan dan di potong kecil-kecil. 

Bonggol batang pisang dicuci sampai bersih selama 5 menit 

menggunakan perbandingan bonggol dan air 1:4. Kemudian keringkan 

di dalam oven dengan suhu 60
0
C selama 24 jam.

64
 Kemudian sampel 

bonggol batang pisang dihaluskan dengan menggunakan blender dan 

mortar. Setelah itu, diayak dengan ayakan 60 mesh. Hasil pengayakan 

tersebut menghasilkan tepung bonggol batang pisang. 

b. Tahap Hidrolisis 

Sebanyak 20 gram tepung bonggol batang pisang dicampur 

dengan asam klorida (HCl) 0,1 N sebagai katalis hidrolisis dengan 

volume 200 ml di dalam erlemenyer. Proses pemanasan larutan tepung 

bonggol batang pisang berlangsung di dalam autoclave dengan 

temperatur 115
0
C selama 60 menit.

65
 Sampel mengalami proses 

pendinginan sampai suhunya mencapai suhu kamar (25-30
0
C). 

                                                 
64

Tri Kurnia, Nancy Monica, Sixka Novalia, 2014, Pembuatan Bioetanol dari Keladi 

Liar (colocasia esculenta L Schott Var Antiquorum) melalui Hidrolisis dengan Katalis Asam 

Klorida dan Fermentasi, Jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya, hal.8.  
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kemudian ditambahkan reagensia yaitu NaOH 1N hingga mencapai 

pH 4.
66

 

c. Tahap Fermentasi 

Proses fermentasi dilakukan dengan mencampurkan variasi ragi 

roti sebanyak 2, 4, 6 dan 8 gram kedalam setiap fermentor yang telah 

berisi sampel. Tutup rapat fermentor yang berisi sampel dengan 

alumunium foil yang dihubungkan dengan selang dan ujung selang 

dimasukkan kedalam air agar tidak terjadi kontak langsung dengan 

udara luar dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Fermentasi 

dilakukan selama 7 hari. 

d. Tahap Destilasi 

Hasil fermentasi tersebut di saring untuk dipisahkan dengan 

filtratnya dengan menggunakan kertas saring whattman. Hasil 

fermentasi dipisahkan dengan metode destilasi. Temperatur uap dijaga 

pada suhu 78
0
C dengan waktu destilasi selama 2 jam sehingga 

menghasilkan etanol yang dibutuhkan. 

e. Uji Kadar Bioetanol 

Bioetanol sebelum destilasi diukur menggunakan Alkoholmeter, 

dimana bioetanol tersebut dimasukkan kedalam gelas ukur 100 ml 

kemudian alkoholmeter dicelupkan kedalam bioetanol tersebut. 

Bioetanol hasil dari destilasi diukur dengan menggunakan alat 
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vinometer.
67

 Pengukuran dilakukan dengan cara memasukkan 

bioetanol hasil destilasi kedalam alat vinometer. 

G. Interpretasi Hasil Kualitatif – Kuantitatif 

Dalam menginterpretasikan data kualitatif-kuantitatif dilihat dari produk 

bahan ajar yang dianalisis berdasarkan pada proses dan hasil penelitian yang 

meliputi 2 langkah sebagai berikut: 

1. Analisis proses penelitian 

Identifikasi proses penelitian berupa pengetahuan (fakta, konsep dan 

prinsip), keterampilan dan sikap yang harus dicapai oleh peserta didik. 

Identifikasi ini merupakan syarat-syarat analisis materi pembelajaran dari 

hasil penelitian.
68

 

2. Analisis produk penelitian 

Analisis produk penelitian dilakukan dengan mengkaji data yang 

diperoleh untuk diungkap fakta, konsep dan prinsipnya.
69

 

Bahan ajar yang dipilih untuk menyajikan data proses dan hasil 

penelitian pembuatan bioetanol dari bonggol batang pisang (Musa 

paradisiaca) disesuaikan dengan hasil kualitatif yang memuat identifikasi 

kebutuhan dan studi empiris lalu diinterpretasikan dengan hasil kuantitatif 

yang memuat data laboratorium setelah dilakukan analisis proses dan produk 

penelitiannya. 
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Mokhamad Irfan, Pengembangan Produksi Bioetanol dari Limbah Pertanian, 

Kutubkhanah, Vol. 6 No. 1, hal. 3. 
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Irfan Yunianto, Op. Cit., hal. 25. 
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Ibid, hal. 26. 
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H. Validasi Bahan Ajar 

Untuk menganalisis kesesuaian bahan ajar poster dengan proses dan hasil 

penelitian pemanfaatan bonggol batang pisang (Musa paradisiaca) sebagai 

bioetanol maka dilakukan validasi berdasarkan angket penilaian poster oleh 

dosen ahli materi menggunakan rating sale, dengan langkah-langkah: 

1. Memberikan skor untuk setiap item dengan jawaban sangat baik (5), baik 

(4), cukup baik (3), kurang baik (2), dan tidak baik (1). 

a. Menentukan skor maksimal validasi
70

 

Skor maksimal validasi = skor tertinggi tiap item x jumlah item x 

jumlah responden 

b. Menentukan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor dari 

validator. 

c. Menentukan presentase kevalidan: 

Presentase kevalidan = 
                   

                      
 x 100% 

2. Hasil presentase kevalidan kemudian ditafsirkan dalam pengertian 

kualitatif berdasarkan pada tabel III.1. 
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Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2011,  

hal. 21. 
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Tabel III.1 Kriteria Kelayakan Analisis Presentase Kevalidan
71

 

No Interaval 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 

 

I. Analisis Kelayakan Bahan Ajar Poster di Sekolah pada Materi Minyak 

Bumi 

Angket digunakan bertujuan untuk mengetahui pendapat guru tentang 

produk hasil penelitian yang telah dirancang. Sehingga dapat diketahui 

apakah produk hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar pada materi 

minyak bumi. Jumlah pertanyaan yang akan diberikan kepada guru kimia 

berjumlah 5 pertanyaan. 

Pada penelitian ini menggunakan skala likert yakni skala lima untuk 

mengetahui pendapat guru mengenai produk penelitian, kala lima memiliki 

nilai sebagai berikut: 

Sangat Baik (SB)  = 5 

Baik (B)   = 4 

Cukup Baik (CB)  = 3 

Kurang Baik (KB)  = 2 

Tidak Baik (TB)  = 1 
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Untuk menghitung kelayakan bahan ajar poster, secara kuantitatif dengan 

mengakumulasi semua jawaban dari setiap soal ditentukan dari persentase 

hasil penelitian, yaitu dengan menggunakan rumus: 

P = 
 

 
   100% 

Keterangan: 

P = Persentase 

F = Frekuensi Responden 

N = Total Jumlah 

Tabel III.2 Kriteria Hasil Rekapitulasi Data Terhadap Persetase 

Kelayakan.  

No Interaval Kriteria 

1 81% - 100% Sangat layak 

2 61% - 80 % Layak 

3 41% - 60% Cukup layak 

4 21% - 40% Kurang layak 

5 0% - 20% Tidak layak 

 

J. Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Kualitatif 

Data kualitatif yang diperlukan terkait analisis bahan ajar, yakni 

dengan mengumpulkan silabus pembelajaran kurikulum 2013 revisi 2016 

kelas XI, yang didalamnya terdapat data berupa kompetensi inti (KI), 

kompetensi dasar (KD) serta indikator yang diperlukan untuk memilih 

bahan ajar yang cocok sesuai dengan identifikasi kebutuhan bahan ajar. 
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2. Data Kuantitatif 

Analisis data yang diperoleh berupa massa optimal dari ragi 

(Saccharomyces cerevisiae) dengan cara mendeskriptif hasil percobaan 

kedalam bentuk tabel dan grafik. 

Format dari tabel data perhitungan kadar etanol adalah sebagai 

berikut: 

Tabel III.3 Perhitungan Kadar Etanol Bonggol Batang Pisang (Musa 

paradisiaca) 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 

Kontrol       

2       

4       

6       

8       

 

K. Teknik Analisis Data 

1. Data Kualitatif 

Bahan ajar yang dipilih disesuaikan dengan identifikasi kebutuhan 

bahan ajar yang meliputi analisis kurikulum, analisis bahan ajar, serta 

memilih dan menetukan bahan ajar. 
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2. Data Kuantitatif 

a. Rendemen Fermentasi 

Kadar alkohol yang dipeloreh dari fermentasi bonggol batang 

pisang diukur dengan menggunakan alkoholmeter,
72

 kemudian 

hasilnya didistribusikan kedalam tabel.  

b. Rendemen Destilasi 

Kadar alkohol dari hasil destilasi bioetanol bonggol batang 

pisang diukur dengan menggunakan vinometer.
73
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