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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah rancangan metode campuran (mix method 

and design). Selanjutnya proses dan hasil penelitian diidentifikasi sebagai 

bahan ajar kimia SMA kelas XII pada materi kimia unsur. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu 

Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-April 

2017. 

2. Tempat Penelitian  

Tahap penelitian pemanfaatan sabut pinang sebagai adsorben ion logam 

besi dilaksanakan di Laboratorium Kimia Dasar Universitas Abdurrab dan 

Laboratorium Pendidikan Kimia Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

C. Alat dan Bahan 

1. Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Spektrofotometer UV-

Vis, lumpang dan penggerus, tanur, ayakan 100 mesh, oven, desikator, 

timbangan analitik, timbangan digital, Erlenmeyer, gelas beker, hot plate, 

magnetic stirrer, corong, kertas lakmus, cawan porselin, buret, statis, labu 

ukur, shaker, botol sampel, pH meter, indikator pH, termometer, kertas 

saring, dan beberapa peralatan yang disesuaikan dengan prosedur kerja. 
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2. Bahan 

Bahan yang digunakan adalah cangkang kulit buah karet, air gambut di 

UIN Suska Riau, H2SO47%, FeCl3.6H2O, reagen o-fenantrolin, 

Na2S2O3.5H2O, aseton, buffer asetat pH 4,5, akuades, larutan I2, larutan 

amilum 1%,  dan bahan kimia lain yang diperlukan dalam penelitian ini. 

D. Prosedur Kerja 

1. Analisis Kebutuhan 

Tahapan analisis kebutuhan bahan ajar dilakukan menurut panduan 

buku karangan Prastowo. 

1) Analisis Kurikulum 

Analisis kurikulum ditujukan untuk menentukan kompetensi-

kompetensi yang memerlukan bahan ajar. 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
50

. 

Berdasarkan informasi dari guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 

4 Pekanbaru yang menggunakan kurikulum 2013, pada materi kimia 

unsur membahas tentang kelimpahan unsur utama dan unsur transisi, 

serta senyawa-senyawa yang mengandung unsur tersebut. Sedangkan 

untuk percobaan dan penjelasan mengenai pembuatan dan sifat-sifat 

beberapa unsur dan senyawa dalam kehidupan kurang teraplikasikan. 

                                                             
50

 Prastowo A, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, Yogyakarta, Diva Press, 

2014, h. 50. 
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Dari permasalahan di sekolah seperti ini, barulah analisis kurikulum 

dibutuhkan untuk menentukan kompetensi-kompetensi yang 

memerlukan bahan ajar. 

2) Penelitian Laboratorium 

a. Pembuatan Karbon Aktif. 

a) Pengambilan sampel. 

 Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sabut 

pinang yang diambil disalah-satu rumah pengumpulan buah pinang 

di daerah tarak buluh pekanbaru dan air gambut di ambil di daerah 

rimbo panjang. 

b) Persiapan sampel. 

Sabut pinang yang didapat selanjutnya dicuci bersih dengan air 

keran. Sabut pinang dikeringkan dibawah sinar matahari selama 5 

hari. 

c) Proses karbonisasi. 

Sabut pinang dikarbonisasi dalam tanur pada suhu 400°C 

selama 2 jam. Lalu arang sabut pinang didiamkan hingga dingin 

dalam desikator. 

d) Preparasi arang aktif sabut pinang. 

Arang sabut pinang yang diperoleh melalui karbonisasi 

digerus hingga halus dan diayak lolos ukuran 100 mesh. 25 gram 

arang tersebut diaktivasi menggunakan 250 mL larutan H2SO4 

dengan konsentrasi 7% diaduk selama 5 menit dan didiamkan 
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selama 24 jam. Campuran disaring dan dicuci kembali dengan 

aquades. Filtratnya diuji dengan indikator universal hingga 

mencapai pH netral. Selanjutnya arang dikeringkan dalam oven 

pada suhu 105°C selama 2 jam dan didinginkan dalam desikator. 

b. Karakteristik Arang Aktif Sabut Pinang. 

a) Kandungan air (SNI 06-3730-1995). 

Arang aktif sabut pinang yang akan dianalisis ditimbang 

sebanyak 1 gram. Arang tersebut dimasukkan kedalam wadah yang 

sudah diketahui bobotnya. Wadah tersebut lalu dipanaskan kedalam 

oven yang telah diatur suhunya 105°C selama 15 menit. Setelah itu, 

arang didinginkan di dalam desikator selama 15 menit dan 

ditimbang hingga konstan. 

b) Adsorpsi terhadap iodium 

Ditimbang 0,5 gram arang sabut pinang ditambahkan 25 mL 

larutan iodium 0,1 N, diaduk selama 15 menit. Larutan filtrat 

kemudian diambil sebanyak 10 mL dan dititrasi dengan natrium 

tiosulfat 0,1 N. Bila warna kuning telah samar, ditambahkan 1 mL 

larutan amilum 1% sebagai indikator. Titrasi dengan teratur sampai 

warna biru hilang. 

c. Penurunan Konsentrasi Besi Pada Air Gambut.
51

 

Penurunan konsentrasi besi pada penelitian ini terjadi melalui 

penyerapan logam besi (Fe) yang terkandung di dalam air gambut 

                                                             
51

 Suerni Kurniawati dan Djarot Sugiarso, Perbandingan Kadar Fe (II) dalam Tablet 

Penambah Darah secara Spektrofotometri UV-Vis yang Dipreparasi Menggunakan Metode 

Destruksi Basah dan Destruksi Kering, Jurnal Sains dan Seni ITS Vol. 5, No.1, 2016, h. 2. 
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tersebut. Proses penurunan kadar besi dengan memanfaatkan karbon 

aktif sabut pinang sebagai adsorben dengan memvariasikan volume air 

gambut yang digunakan, yakni 5, 10. Dan 20 mL, adapun urutan cara 

kerja proses penurunan konsentrasi besi pada air gambut adalah sebagai 

berikut: 

a) Pembuatan Larutan Standar Fe(III) 100 ppm 

Sebanyak 0,0483 gram Kristal FeCl3.6H2O dimasukkan ke 

dalam gelas beker dan ditambahkan sedikit aquades hingga larut. 

Selanjutnya dimasukkan dalam labu ukur 100 mL ditambahkan 

dengan aquades hingga tanda batas. 

b) Pembuatan Larutan Na2S2O3 100 ppm 

Sebanyak 0,0157 gram Na2S2O3.5H2O dimasukkan ke dalam 

gelas beker dan ditambahkan sedikit aquades hingga larut. 

Selanjutnya dimasukkan dalam labu ukur 100 mL dan ditambahkan 

dengan aquades hingga tanda batas. 

c) Pembuatan Larutan o-fenantrolin 1000 ppm 

Sebanyak 0,1 gram padatan o-fenantrolin dimasukkan ke 

dalam gelas beker 100 mL dan ditambahkan aquades sebanyak 50 

mL. campuran tersebut kemudian dipanaskan di atas hotplate 

dengan suhu 60
o
C hingga seluruh padatan larut. Larutan 

dipindahkan ke dalam labu ukur 100 mL.kemudian ditambahkan 

aquades hingga tanda batas. 
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d) Pembuatan Larutan Buffer Asetat pH 4,5 

Sebanyak 3,8554 gram natrium asetat dimasukkan ke dalam 

gelas beker dan ditambahkan sedikit aquades hingga larut. 

Selanjutnya dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL, ditambahkan 

5 mL asam asetat dan diencerkan dengan aquades hingga tanda 

batas. Larutan diukur menggunakan pH meter digital. 

e) Pembuatan Larutan Blanko 

Larutan natrium tiosulfat 100 ppm diambil sebanyak 1,1 mL 

dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mL. kemudian 

ditambahkan 1,5 mL larutan  o-fenantrolin 1000 ppm, ditambahkan 

1,5 mL buffer asetat pH 4,5 dan ditambahkan 5 mL aseton. 

Selanjutnya ditambahkan aquades hingga tanda batas. 

f) Penentuan Panjang Gelombang 

Larutan standar Fe (III) 100 ppm dimasukkan ke dalam labu 

ukur 10 mL sebanyak 0,5 mL, kemudian ditambahkan 1,1 mL 

larutan natrium tiosulfat 100 ppm. Selanjutnya ditambahkan 1,5 

mL larutan o-fenantrolin 1000 ppm dan 1,5 mL buffer asetat pH 

4,5. Setelah itu, ke dalam campuran ditambahkan aseton sebanyak 

5 mL dan diencerkan menggunakan aquades hingga tanda 

batas.Larutan tersebut dikocok dan didiamkan selama 120 menit, 

kemudian diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer 

UV-Vis pada panjang gelombang 450–560 nm. 
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g) Pembuatan Kurva Kalibrasi 

Larutan standar Fe (III) 1 ppm dimasukkan ke labu ukur 10 

mL sebanyak 1 mL, kemudian ditambahkan 1,1 mL larutan natrium 

tiosulfat 100 ppm. Selanjutnya ditambahkan 1,5 mL larutan o-

fenantrolin 1000 ppm dan 1,5 mL buffer asetat pH 4,5. Setelah itu, 

ke dalam campuran ditambahkan aseton sebanyak 5 mL dan 

diencerkan menggunakan aquades hingga tanda batas.Larutan 

tersebut dikocok dan didiamkan selama 120 menit, kemudian 

diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada 

panjang gelombang maksimum. Prosedur ini diulangi sebanyak 5 

kali dengan jumlah larutan standar Fe (III) 0.5, 1, 2, 3, dan 4 ppm. 

Hasil absorbansi yang didapatkan kemudian dibuat kurva kalibrasi 

antara absorbansi dengan konsentrasi Fe (III). 

h) Pengukuran Konsentrasi Besi Pada Air Gambut Tanpa 

Penambahan Karbon Aktif 

Pengukuran kadar besi pada air gambut tanpa penambahan 

karbon aktif yang sudah didestruksikan kemudian dipipet sebanyak 

1 mL dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml, kemudian 

ditambahkan 1,1 mL larutan Na2S2O3 100 ppm sebagai pereduksi 

dan larutan o-fenantrolin 1000 ppm sebanyak 1,5 mL. Selanjutnya 

ditambahkan larutan buffer asetat pH 4,5 sebanyak 1,5 mL dan 

aseton sebanyak 5 mL. Larutan  tersebut diencerkan dengan 

aquades sampai volume 10 mL. Larutan tersebut lalu dikocok dan 
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didiamkan selama 30 menit untuk kemudian diukur absorbansinya 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 

maksimum. Perlakuan ini dilakukan tiga kali pengulangan hasil 

absorbansi sampel yang diperoleh dibandingkan dengan persamaan 

regresi kurva kalibrasi larutan standar besi. 

i) Pengukuran Konsentrasi Besi Pada Air Gambut dengan 

Penambahan Karbon Aktif. 

Pengukuran kadar besi pada air gambut dengan penambahan 

karbon aktif dilakukan dengan cara: adsorben ditimbang sebanyak 

1 gram, dimasukkan ke dalam sampel air gambut  dengan volume 

air bervariasi, yaitu 5 mL, 10 mL, dan  20 mL dalam Erlenmeyer, 

lalu sampel dikocok dengan shaker selama 30 menit, lalu disaring. 

Sampel yang telah dikontak dengan adsorben kemudian dipipet 

sebanyak 1 mL dimasukkan ke dalam Labu ukur 10 mL, kemudian 

ditambahkan 1,1 mL larutan Na2S2O3 100 ppm sebagai pereduksi 

dan larutan o-fenantrolin 1000 ppm sebanyak 1,5 mL. Selanjutnya 

ditambahkan larutan buffer asetat pH 4,5 sebanyak 1,5 mL dan 

aseton sebanyak 5 mL. Larutan tersebut diencerkan dengan 

aquades sampai volume 10 mL. Larutan tersebut lalu dikocok dan 

didiamkan selama 30 menit untuk kemudian diukur absorbansinya 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 

maksimum. Perlakuan ini dilakukan tiga kali pengulangan hasil 
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absorbansi sampel yang diperoleh dibandingkan dengan persamaan 

regresi kurva kalibrasi larutan standar besi. 

3) Analisis Proses dan Hasil Penelitian sebagai Alternatif Bahan Ajar 

a) Analisis proses penelitian 

b) Analisis produk penelitian 

2. Evaluasi Bahan Ajar 

Produk penelitian laboratorium yang digunakan sebagai bahan ajar 

akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan bahan ajar harus 

dianalisis terlebih dahulu.  

Analisis terhadap bahan ajar dilakukan pada beberapa aspek yang 

meliputi: 

a) Ketersediaan 

Kriteria ini maksudnya adalah berkenaan dengan ada tidaknya 

bahan ajar tersebut disekitar kita. 

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 mesti 

dicapaioleh peserta didik. 

c) Kemudahan 

Kriteria kemudahan maksudnya adalah mudah tidaknya bahan ajar 

itu disediakan maupun digunakan. 
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3. Pemilihan 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. 

 Menurut buku Pedoman Pemilihan dan Penggunaan Bahan Ajar yang 

diterbitkan oleh Dikdasmen Depdiknas RI, prinsip-prinsip yang menjadi 

pedoman dalam pemilihan bahan ajar adalah: 

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

dengan pencapaian kompetensi inti maupun kompetensi dasar. 

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

nilai keajegan. Jadi, antara kompetensi dasar yang mesti dikuasai 

peserta didik dengan bahan ajar yang disediakan hendaknya memilii 

keselarasan. 

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

dicari yang memadai untuk membantu siswa menguasai kompetensi 

dasar yang akan diajarkan. 
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4. Pembuatan Bahan Ajar Poster 

 Bahan ajar yang dipilih untuk menyajikan data proses dan hasil 

penelitian pemanfaatan karbon aktif sabut pinang (Areca cathecu) sebagai 

adsorben ion Fe pada air gambut berupa poster.  

 Menurut strukturnya, poster memiliki 4 unsur utama, yaitu judul, 

kompetensi dasar/materi pokok, informasi pendukung dan terakhir 

penilaian. Keempat unsur inilah yang mengkonstruk sebuah poster yang 

bisa disebut sebagai bahan ajar. 

5. Validasi Bahan Ajar  

 Untuk menganalisis kesesuaian bahan ajar poster dengan proses dan 

hasil penelitian pemanfaatan karbon aktif sabut pinang (Areca cathecu) 

sebagai adsorben ion Fe pada air gambut maka dilakukan validasi 

berdasarkan angket penilaian poster oleh dosen ahli materi. 
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E. Desain Penelitian 

Gambaran umum desain penelitian ini dapat digambarkan dalam skema 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III. 1 : Desain Penelitian 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Analisis Kebutuhan 

 Setelah dilakukannya analisis kebutuhan, bahan ajar yang telah dibuat 

divalidasi melalui instrument berupa angket. Angket yang diisi oleh 

validator ini nantinya digunakan untuk mengetahui kelayakan dari bahan 

ajar untuk mencapai kompetensi pada materi kimia unsur oleh peserta didik. 

2. Data Laboratorium 

Analisis data diperoleh dengan membandingkan penurunan konsentrasi 

besi sebelum dan sesudah diberi perlakuan dengan menggunakan karbon 

aktif dari sabut pinang, sehingga di dapatkan effesiensi penurunan kadar 

besi. 

Data hasil penelitian selanjutnya disajikan secara deskriptif dan 

ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafit, selanjutnya hasil akhir dari 

penurunan kadar besi dibandingkan dengan Peraturan Mentri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 1990 Tentang persyaratan kualiatas 

air bersih. 
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Adapun format tabel data hasil pengujian sebagai berikut: 

Tabel III. 1: Penurunan Kadar Besi (ppm) Dalam Air Gambut Dengan 

Variasi Berat 

Volume 

Air 

Gambut 

(mL) 

Konsentrasi 

Logam Fe Air 

Gambut 

(ppm) 

Pengulangan 

 

Rata-

Rata 

(ppm) 

Penyerapan 

(%) 

Perbandingan 

dengan Baku 

Mutu Besi 

 (1 ppm) 

1 2 3 

Sebelum 

Perlakuan 
  

    

5       

10       

20       

Keterangan: Hasil pengukuran konsentrasi logam Fe pada air gambut 

sebelum dan setelah perlakuan adalah berdasarkan hasil pemeriksaan 

dengan menggunakan Spektrofotometer UV/Vis. 
 

G. Teknik Analisa Data 

1. Data Analisis Kebutuhan 

Hasil yang diperoleh dari data pembuatan bahan ajar berdasarkan 

analisis kebutuhan yang telah divalidasi melalui angket. Kemudian dengan 

memberikan nilai kesesuain bahan ajar dengan menentukan persentase 

keidealan
52

, dengan menggunakan rumus: 

  

 Hasil persentase keidealan kemudian ditafsirkan dalam pengertian 

kualitatif berdasarkan pada tabel berikut : 

 

 

                                                             
52

 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2007, h, 

21 

Persentase keidealan = 
Skor yang diperoleh 

Skor maksimal ideal 
x 100% 
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No Interval Kriteria 

1 84% - 100% Sangat Valid 

2 64% - 83% Valid 

3 52% - 63% Cukup Valid 

4 36% - 51% Kurang Valid 

5 20% - 35% Tidak Valid 

  

2. Data Analisis Laboratorium 

a. Perhitungan Effesiensi Penurunan Kadar Besi 

Perhitungan effesiensi penurunan kadar besi dihitung menggunakan 

rumus berikut : 

Effesiensi Penurunan Kadar Besi=
                            

                            
 X100 % 

b. Pengujian Kadar Air (SNI-06-3730-1995) 

Pengujian kadar air dilakukan hingga diperoleh berat konstan, dan 

dihitung persentase kadar airnya dengan rumus 

Kadar air (%) = 
     

  
 x 100% 

Keterangan:  W1 = Berat sampel sebelum pemanasan (g) 

   W2 = Berat sampel setelah pemanasan (g) 

c. Pengujian Adsorpsi Penyerapan Iodium (SNI-06-3730-1995) 

Hasil pengujian adsorpsi penyerapan iodium akan didapatkan 

konsentrasi filtrate yang dapat dihitung dengan persamaan berikut: 

Q1 = 
{    

     

 
}               

             (    )
 

Keterangan:  

Q1 = Adsorpsi iodium (mg/g) 

B = Volume natrium tiosulfat (mL) 
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C = Normalitas natrium tiosulfat 

D = Normalitas Iodium 

12,693 = Jumlah iodium yang sesuai dengan 1 ml larutan Na2S2O3 

 


