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ABSTRAK 

 

Dwi Annisa Hasbi, (2019):  Pembuatan Sabun Padat dari Pemurnian Minyak 

Jelantah Menggunakan Ampas Tebu sebagai 

Bahan Ajar pada Materi Ilmu Kimia dan 

Peranannya di SMA 

 

Banyaknya penggunaan minyak goreng menyebabkan minyak goreng 

bekas tersedia dalam jumlah tinggi. Mengkonsumsi minyak goreng bekas 

menyebabkan berbagai penyakit maka dilakukan upaya untuk memanfaatkannya 

agar tidak terbuang dan mencemari lingkungan dengan mengolahnya kembali 

sebagai bahan baku pembuatan sabun mandi padat.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kualitas sabun yang dibuat dari pemurnian minyak jelantah yang 

prosesnya dijadikan sebagai bahan ajar pada materi ilmu kimia dan peranannya. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (R&D) dengan 

menggunakan model pengembangan 4D. Penelitian ini dilaksanakan di SMA 12 

Pekanbaru. Subjek penelitian ini adalah dosen, guru kimia dan peserta didik. 

Objek penelitian ini adalah Pembuatan Sabun Padat dari Pemurnian Minyak 

Jelantah Menggunakan Ampas Tebu sebagai Bahan Ajar berupa Video 

Pembelajaran. Teknik pengumpulan data diperoleh dari data di laboratorium dan 

data di sekolah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis 

deskripsi kualitatif dan deskripsi kuantitatif. Hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan menunjukan sampel sabun padat yang diuji memenuhi standar SNI No. 

06-3532-1994 yang telah ditetapkan yaitu kadar asam lemak bebas (ALB) 0.56 

mg KOH/g, nilai bilangan peroksida 9.4 O2/kg, kadar air 16.67% ,pH 10, Tinggi 

Busa 14.8, bilangan penyabunan 196.53, validator ahli materi dengan persentase 

sebesar 95.71%, ahli media sebesar95.00%dengan kriteria sangat valid, tingkat 

praktikalitas diperoleh sebesar 91.28%dengan kriteria sangat praktis, dan respon 

peserta didik sebesar89,85% dengan kriteria sangat baik. Dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa media video pembelajaran pada materi ilmu kimia dan 

peranannya sangat valid sehingga layak digunakan sebagai bahan ajar. 

Kata kunci: Asam Lemak Bebas, Reaksi Saponifikasi, Sabun,  Bahan Ajar 
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ABSTRACT 

Dwi Annisa Hasby,  (2019): Making Solid Soap from Refined Used Cooking 

Oil Using  Bagasse as a Teaching Media on 

Chemestry Lesson and Its Role 

The many uses of cooking oil make used cooking oil available in a high amount. 

Consuming used cooking oil causes various diseases, so, it was conducted the 

effort to use it in order to avoid  wasting  and polluting the environment by 

reprocessing it as raw material for making soild bath soap. This research aimed at 

knowing the quality of  soap is made from refined cooking oil whicch is used as a 

teaching media on Chemestry Lesson and Its Role.  It was a Research and  and 

Development (R&D) with 4D model. It was administered at State Senior High 

School 12 Pekanbaru. Subject of this research were lecturer, Chemistry subject 

teacher and students. Object of this research was making solid soap from refined 

used cooking oil using  bagasse as a teaching  video media on chemestry. The 

technique of collecting the data obtained from  the data at laboratory,and the data 

at school. The data collected, it was analyzed by using  descriptive qualitative and 

quantitative analysis technique.The research was done showed that the sample of 

solid soap that was tested  of Indonesia National Standard  required. No. 06-3532-

1994 determining that  were free fatty acid 0.56 mg. KOH/g, peroxide  contents 

9.4 O2/kg, water content 16.67%, pH 10, high foam 14.8 and saponification 

numbers 198.01. the procees of making solid soap from used cooking oil that has 

bee purified using bagasse as to be a  teaching media  was learning video that 

validited  was 95.71% by  the material expert validator, 95.00% by media expert, 

it was on very valid category and the practicality was 91.28%,it was on very 

practice category and 89.85% by student respond, it was on very good category. 

From this research, it could be conclude that video learning media on chemistry 

lesson  and its role very valid so that it feasible to use as teaching material. 

Keywords:   Free Fatty Acid, Saponification Reaction, Soap, Teaching Media 
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 ملّخص
 

(: صناعة الصابون الصلب من تصفيةزيت القلي المستعمل ٩١٠٢دوي النساء حسبي، )
بمساعدة ثفل قصب السكر كالمادة التعليمية في مادة 

 المدرسة الثانوية الحكوميةالكيمياء ودورها في 
 

زيت القلي هو من األدوات األساسية اليت حيتاج إليه اجملتمع اإلندونيسيون. فكثرة 
استخدام زيت القلي تؤدي إىل بقاء عدد كثري من زيت القلي املستخدم. فاستهالك زيت القلي 

ّنس البيئة فُجعل مادة خاما املستعمل يؤدي إىل إتيان األمراض،فتأيت احملاولة لالنتفاع منه لكي ال يد
لصناعة الصابون الصلب. وهذا البحث يهدف إىل معرفة جودة الصابون الذي متت صناعته 

تصفية زيت القلي املستعمل وأما عملية الصناعة فُجعلت مادة تعليمية يف مادة الكيمياء ودورها. من
بة مبساعدة املوّجه الذي حيتوي على: ونتيجة البحث قورن باملعايري الوطنية اإلندونيسية. وقيمت املراق

مستوى احلمض الدهين احلري، ومستوى عدد بروكسيد، ومستوى املاء بالصابون، ومستوى 
احلمض، وارتفاع الرغوة وعدد التصبني. ونتيجة البحث تدل على أن العينة للصابون الصلب توافق 

مستوى احلمض الدهين احلري  املقرر وهي ٤٣٣١-٥٣٥٣-٦٠باملعايري الوطنية اإلندونيسية لرقم 
أوكسجني/كجم، ومستوى املاء بالصابون  ٣،١مليجرام، ومستوى عدد بروكسيد  ٦،٣٠

. فعملية صناعة ٤٣٢،٦٤، وعدد التصبني ٤١،٢، ارتفاع الوغوة ٤٤٦، قوة اهليدروجني ٤٠،٠١
يمية الصابون الصلب من تصفية زيت القلي املستعمل مبساعدة ثفل قصب السكر جعلت مادة تعل

٤، واحملقق ٣٣،١٤بشكل فيديو تعليمي الذي مت حتقيقه من قبل احملقق للمادة بالنسبة املؤوية 
٤ فعملية جدا، ٤٣٤،٣٢ فهو يف املستوى الدقيق جدا، ومستوى العملية ٣٣،٦٦للوسيلة 

٤ فجيدة جدا. وبناء على ما سبق استنتج أن وسيلة التعليم بشكل ٢٣،٢٣واستجابات التالميذ 
 تعليمي يف مادة الكيمياء ودورها دقيقة فاستحقت أن تستخدم كاملادة التعليمية.فيديو 

 

 .الحمض الدهني الحري، تفاعل التصبين، الصابون، المادة التعليميةالكلمات األساسية:
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia 

sebagai alat pengolah bahan-bahan makanan yang biasanya digunakan 

untuk menggoreng. Minyak goreng nabati biasa diproduksi dari kelapa 

sawit, kelapa, atau jagung.
1
Minyak goreng berfungsi sebagai pengantar 

panas,  penambah rasa gurih, dan penambah nilai kalori  bahan pangan.
2
 

Minyak goreng yang dikonsumsi masyarakat terbagi dua yaitu minyak 

goreng curah dan minyak goreng kemasan.  

Minyak goreng curah dalah minyak goreng yang tidak memiliki 

merek dan diukur dalam satuan massa (kilogram). Minyak goreng 

kemasan adalah minyak goreng yang diberi merek dan dikemas dengan 

botol, plastik, dan jerigen, minyak ini diukur dalam satuan volume (liter). 

Walaupun minyak goreng curah harganya lebih murah dibandingkan 

minyak goreng kemasan, namun secara umum harga minyak goreng 

semakin mahal, sehingga membuat sejumlah kalangan masyarakat 

menggunakan minyak goreng berkali-kali bahkan sampai berwarna coklat 

tua atau hitam.
3
Minyak  goreng biasanya bisa digunakan hingga 4-6 kali  

                                                             
1
 Julius Fernando Pakpahan, Tomas Tambunan, Agnes Harimby, M. Yusuf 

Ritonga.2013.  Pengurangan Ffa Dan Warna Dari Minyak Jelantah Dengan Adsorben 

Serabut Kelapa Dan JeramI, h. 31 
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2016. Proses Pemurnian Minyak Jelantah Menggunakan Ampas Tebu Untuk  Pembuatan 

Sabun Padat. h.57 
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penggorengan.  Setelah penggorengan berkali-kali, asam lemak yang 

terkandung dalam minyak akan semakin jenuh. Suhu yang semakin tinggi 

dan semakin  lama pemanasan, kadar asam lemak jenuh akan semakin 

naik
4
. Dengan demikian minyak yang seperti ini dapat dikatakan telah 

rusak dan berbahaya bagi kesehatan atau biasa disebut dengan minyak 

jelantah. Setelah digunakan, minyak goreng tersebut akan mengalami 

perubahan dan bila ditinjau dari komposisi  kimianya, minyak jelantah 

mengandung senyawa-senyawa yang bersifat karsinogenik, yang terjadi  

selama proses penggorengan. 

Perubahan sifat ini menjadikan minyak goreng tersebut tidak layak 

lagi digunakan sebagai bahan makanan.
5
Allah Subhana wa taala 

memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang baik dan halal. 

Seperti yang telah Allah subhana wa taala firmankan kepada hamba-

hambaNya, tercantum dalam QS: Al Maidah : 88 yang berbunyi: 

َ الهِذي أَْنتُْم بِِه ُمْؤِمنُون ُ َحََلًلا طَيِّباا ۚ َواتهقُوا َّللاه ا َرزَ قَُكُم َّللاه  َوُكلُوا ِممه

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah 

telah rezekikan kepadamu, dan  bertakwalah  kepada Allah yang kamu 

beriman kepada-Nya”
6. Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT 

memerintahkan kepada kita untuk memilih makanan yang halal dan baik. 

                                                                                                                                                        
3
 Etriya, ujang sumarwan dan kirbandoko. 2014. Analisis Ekuitas Berbagai Merek 

Minyak Goreng. h 127 
4
Lucia Hermawati Rahayu* dan Sari Purnavita. 2014. Pengaruh Suhu Dan 

Waktu Adsorpsi Terhadap Sifat Kimia-Fisika  Minyak Goreng Bekas Hasil Pemurnian 

Menggunakan Adsorben  Ampas Pati Aren Dan Bentonit. h. 36 
5
 Erna Wati Ibnu Hajar Auxilia Febri Wirasny Purba, Putri Handayani, 

Mardiah. 2016. Lok. Cit. 
6
 Departemen agama RI, mushaf al-qur’an dan terjemah. 2009. h. 122 
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Halal berarti sesuatu yang dibolehkan syariat, sedangkan baik berarti yang 

dinikmati oleh diri dan tidak membahayakan bagi tubuh. Tapi pada 

kenyataannya pada saat ini kebanyakan masyarakat tidak memperdulikan 

makanan tersebut sehat atau tidak.Meningkatnya kadar asam lemak bebas 

pada minyak goreng dikarenakan penggunaan minyak  goreng yang 

berulang-ulang, akibatnya minyak goreng  tidak baik untuk di konsumsi, 

Hal ini menyebabkan minyak goreng yang telah dipakai atau minyak 

jelantah (waste cooking oil) akan menjadi barang buangan atau limbah dari 

rumah tangga dan pabrik industri penggorengan, jika tidak di daur ulang 

akan menjadi limbah yang mencemari lingkungan. Kualitas dari minyak  

goreng ditentukan dari kadar asam lemak bebasnya. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penurunan kadarasam lemak bebas dalam pembuatan sabun. 

Salah satu  cara untuk  penurunan  kadar asam lemak bebas pada  minyak 

goreng bekas dengan menggunakan ampas  tebu sebagai adsorben.
7 

Penggunaan adsorben merupakan metode alternatif dalam 

pengolahan limbah. Metode ini efektif dan murah karena dapat 

memanfaatkan produk samping atau limbah pertanian. Beberapa produk  

samping pertanian yang berpotensi sebagai adsorben, yaitu tongkol 

jagung, gabah padi, gabah kedelai, biji  kapas, jerami, ampas tebu, serta 

kulit kacang tanah.Sebenarnya, minyak goreng bekas dapat dimanfaatkan 

kembali dengan proses pemurnian yang  selanjutnya dapat diolah  menjadi 

bahan baku industri non pangan seperti sabun. Sabun tersebut dapat 

                                                             
7
 Erna Wati Ibnu Hajar Auxilia Febri Wirasny Purba, Putri Handayani, Mardiah. 

2016. Lok. Cit. 
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dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari, dan juga dapat bernilai 

ekonomis serta  merupakan salah satu solusi mengurangi minyak  goreng 

bekas.
8 

Sabun dapat dibuat dari minyak (trigliserida), asam lemak bebas 

(ALB) dan metil ester asam lemak dengan mereaksikan basa alkali 

terhadap masing-masing zat, yang dikenal  dengan proses saponifikasi.  

Salah satu minyak yang bisa digunakan pada pembuatan sabun yaitu 

minyak kelapa sawit. Jika dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, 

minyak  kelapa sawit memiliki keistimewaan tersendiri, yakni rendahnya 

kandungan kolesterol dan  dapat diolah  lebih lanjut menjadi suatu produk 

yang tidak hanya dikonsumsi untuk kebutuhan pangan tetapi juga  

memenuhi kebutuhan non pangan (oleokimia) seperti  sabun.
9 

Pembuatan sabun dari proses pemurnian minyak jelantah 

menggunakan ampas tebu dijadikan sebagai bahan ajar pada materi ilmu 

kimia dan peranannya. Karena penyampaian materi ilmu kimia dan 

manfaatnya biasanya hanya dalam bentuk penjelasan saja, Berdasarkan 

hasil wawancara di SMAN12 Pekanbaru Pekanbaru dalam proses 

pembelajaran sistem pembelajarannya masih monoton (teacher 

centered).Bahkan materi ilmu kimia dan manfaatnya dianggap tidak terlalu 

penting, sehingga minat siswa untuk belajar masih kurang.  

                                                             
8
Phatalina Naomi, Anna M. Lumban Gaol, M. Yusuf Toha.2013. Pembuatan 

sabun lunak dari minyak goreng  Bekas ditinjau dari kinetika reaksi kimia. h. 43 
9
Erna Wati Ibnu Hajar, Sirril Mufidah. 2016. Penurunan Asam Lemak Bebas 

Pada Minyak Goreng Bekas Menggunakan  Ampas Tebu Untuk Pembuatan Sabun. h. 23 
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Produk penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

ajar agar peserta didik di kelas X lebih tertarik untuk mempelajari kimia 

pada materi-materi selanjutnya dan dapat menambah wawasan mengenai 

aplikasi ilmu kimia dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan 

uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul: “Pembuatan Sabun Padat dari Pemurnian Minyak Jelantah 

Menggunakan Ampas Tebu sebagai Bahan Ajar pada Materi Ilmu 

Kimia dan Peranannya di SMA”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini maka 

peneliti perlu membuat penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Minyak goreng 

Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau 

hewan yang dimurnikan dan berbentuk cair dalam suhu kamar, 

biasanya digunakan untuk menggoreng makanan.
10

 

2. Minyak jelantah 

Minyak jelantah adalah minyak goreng yang telah berulang kali 

digunakan. Selain warnanya yang tidak menarik, coklat kehitaman, bau 

tengik, minyak jelantah mempunyai kandungan karsinogenik yang 

berbahaya bagi tubuh 

 

 

                                                             
10

 Feri kusnandar. Kimia pangan komponen makro.2010: h 192 
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3. Ampas Tebu 

Ampas tebu adalah hasil samping dari proses ekstraksi (pemerahan) 

cairan tebu 

4. Bilangan Asam 

Bilangan asam adalah jumlah milligram KOH yang dibutuhkan untuk 

menetralkan asam lemak bebas dari satu gram minyak atau lemak.
11

 

5. Bilangan peroksida 

Bilangan peroksida adalah banyaknya miliekuivalen peroksida dalam 

1000 gram lemak. Bilangan peroksida juga merupakan nilai terpenting 

untuk menentukan derajat kerusakan pada lemak dan minyak.
12

 

6. Sabun 

Sabun dapat dibuat dari minyak (trigliserida), asam lemak bebas 

(ALB) dan metil ester asam lemak  dengan mereaksikan basa alkali 

terhadap masing-masing zat, yang dikenal  dengan proses saponifikasi. 

7. Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru atau instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar
13

 

 

 

                                                             
11

 S, katren. Pengantar teknologi minyak dan lemak pangan.1986 h : 48 
12

 Agus mangiring siburian, agnes sartika doharma pardede, setiati pandita. 

Pemanfaatan adsorben dari biji asm jawa untuk menurunkan bilangan peroksida pada 

CPO (Crude Palm Oil).2014 h: 13 
13

 Ali Mudlofar, Aplikasi Pengembangan Kurikulum Satuan Tingkat Guru dan 

Bahan Ajar dalam Guruan Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 128.   
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah  

Adapun yang menjadi identifikasi masalah pada penelitian ini adalah  

a. Penggunaan minyak goreng bekas dapat menjadi sumber zat 

karsinogenik yang berbahaya bagi kesehatan. 

b. Jika minyak jelantah telah dianggap menjadi sampah atau barang 

bekas yang tidak layak untuk dipakai lagi sebagai media 

menggoreng dan dibuang, maka akan menimbulkan penumpukan 

limbah bagi lingkungan sekitar terlebih saluran pembuangan 

menuju ke sungai-sungai besar. 

c. Penyampaian materi ilmu kimia dan manfaatnya biasanya hanya 

dalam bentuk penjelasan saja. 

d. Dalam proses pembelajarannya minat siswa untuk belajar masih 

kurang. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun batasan masalah yang dapat 

ditentukan agar penelitian ini berjalan sistematis yaitu: 

a. Sampel minyak goreng yang diteliti adalah minyak goreng curah 

bekas 6 kali penggorengan dibuat oleh peneliti. 

b. Adsorben yang digunakan yaitu ampas tebu. 

c. Pengujian kualitas sabun yang terbentuk hanya dengan 

membandingkan berat sabun yang dihasilkan, kadar air pada sabun, 
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derajat keasaman (pH), tinggi busa dan sifat fisiknya dengan sabun 

padat lain. 

d. Pembuatan sabun dalam penelitian ini dibatasi pada sabun padat. 

e. Hasil penelitian sebagai bahan ajar bagi siswa dalam bentuk media 

video. 

3. Rumusan Masalah 

Dari uraian dan beberapa hasil penelitian yang telah diungkap diatas  

maka permasalahan utama dalam  penelitian  ini  adalah: 

a. Apakah kualitas sabun yang dihasilkan dari penjernihan minyak 

jelantah menggunakan ampas tebu telah sesuai standar SNI? 

b. Apakah bahan ajar berupa video dari proses pembuatan sabun dari 

penjernihan minyak jelantah menggunakan ampas tebu layak 

dijadikan bahan ajar kimia pada materi ilmu kimia dan 

peranannya? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan 

penelitian yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui kualitas sabun yang dihasilkan dari penjernihan 

minyak jelantah menggunakan ampas tebu. 

b. Untuk mengetahui kelayakan proses penelitian pembuatan sabun 

padat dari pemurnian minyak jelantah menggunakan ampas 

tebusebagai bahan ajar pada materi ilmu kimia dan peranannya. 
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2. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa 

kalangan yaitu: 

a. Peneliti 

Untuk menambah wawasan berfikir dan menumbuhkan 

keterampilan dalam bidang penelitian. 

b. Guru 

Dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pelajaran kimia pada 

materi ilmu kimia dan peranannya sebagai sumber belajar siswa 

dan suatu alternative daur ulang limbah minyak goreng yang 

ekonomis, ramah lingkungan, dan dapat diaplikasikan 

a. Siswa 

Dapat bermanfaat sebagai salah satu sumber belajar kimia pada 

materi ilmu kimia dan peranannya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Lipid  

Lipid didefinisikan sebagai senyawa organik yang terdapat dalam 

alam serta tak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik non polar 

seperti suatu hidrokarbon atau dietil eter.
13

 Jenis lipid yang paling banyak 

adalah lemak atau triasilgliserol, yang merupakan bahan bakar utama bagi 

semua organisme.Lipid dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu: 

a. Lipid sederhana terdiri dari lemak netral (monogliserida, 

digliserida, trigliserida) dan ester asam lemak dengan alkohol 

berberat tinggi. 

b. Lipid majemuk terdiri dari fosfolipid dan protein. 

c. Lipid turunan terdiri dari asam lemak dan sterol (kolesterol, 

ergosterol)
14

 

Minyak atau lemak dapat berasal dari nabati dan hewani. Contoh 

minyaknabati adalah miyak jagung, minyak kedelai, minyak kacang tanah, 

minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Minyak nabati yang banyak 

beredar di Indonesia berasal dari kelapa sawit dan minyak kelapa. Contoh 

minyak hewani adalah mentega, minyak samin, lemak sapi (tallow), dan 

minyak babi(lard).
15

 Lemak dalam bahan makanan memberikan sekitar 

30-35% energi tambahan manusia. 

 

                                                             
13

 Fesenden, 1999, Kimia Organik Jilid 2, h. 407 
14

 Lehninger,1982, Dasar-dasar Biokimia, h  341 
15

 Winarno,1999,Minyak Goreng Dalam Menu Masyarakat, ,h 14 
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Tabel  II.1 Perbedaan Lemak dan Minyak 

Jenis Lemak Minyak 

Titik leleh Tinggi Rendah 

Wujud Padat Cair 

Sumber Umumnya dari hewani Umumnya dari nabati 

Ikatan rangkap Sedikit Banyak 

 

B. Minyak Goreng 

Minyak goreng adalah minyak yang dipakai sebagai medium 

penggoreng bahan pangan yang berfungsi sebagai penghantar panas, 

penambah rasa gurih, menambah nilai gizi, dan kalori dalam bahan 

pangan.
16

 Minyak merupakan trigliserida yang berwujud cair pada 

temperatur kamar. Minyak mengandung persentase asam lemak tak jenuh 

yang lebih tinggi dibandingkan lemak.
17

Titik leleh asam lemak tak jenuh 

pada umumnya lebih rendah dibanding asam lemak jenuh. Jika minyak 

atau lemak dimakan, ia dihidrolisis oleh enzim lipase menjadi asam lemak 

dan gliserol, hidrolisis terjadi dalam usus kecil, dimana asam-asam lemak 

diserap dan diangkut keorgan lain untuk metabolisme selanjutnya, 

akhirnya asam lemak dioksidasi menjadi karbondioksida dan air dengan 

menghasilkan energi.
18

 Trigliserida merupakan senyawa hasil kondensasi 

satu molekul gliserol dengan tiga molekul asam lemak. Rumus umum 

asam lemak adalah RCOOH, dimana R menunjukan suatu rantai 

hidrokarbon. Melalui reaksi kondensasi setiap gugus –OH dari gliserol 

bereaksi dengan –COOH dari asam lemak membentuk sebuah molekul 

                                                             
16

 Jan Koolman, 2001, Biokimia, h. 46 
17

 Hart, Craine, Hart, 2003, Kimia Organik, h. 464 
18

 Hart Suminar, 1983, Kimia Organik, h. 263 
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lemak.
19

Asam lemak umumnya mempunyai rantai hidrokarbon panjang 

dan takbercabang. Kebanyakan minyak terdiri dari trigliserida campuran 

artinya ketiga bagian asam lemak dari gliserida itu tidak sama. Pada 

dasarnya asam lemak ada dua tipe, yaitu: 

a. Asam lemak jenuh: asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap 

padaatom karbon.
20

contohnya : asam butirat (CH3 – CH2 – CH2 – 

CO2H), asam palmitat(CH3 – (CH2)14 – CO2H), asam stearat(CH3 – 

(CH2)16 – CO2H). 

b. Asam lemak tak jenuh: asam lemak yang memiliki ikatan rangkap satu 

ataulebih pada rantai hidrokarbonnya. asam lemak yang memiliki satu 

ikatan rangkap disebut juga MUFA (monounsaturated fatty acid) 

contonya asam oleat CH3(CH2)7CH = CH(CH2)7 – COOH. 

Sebagian besar minyak nabati berbentuk cair karena mengandung asam 

lemak tak jenuh, yaitu asam oleat, linoleat, dan asam linolenat dengan titik 

cair  rendah. Makin banyak ikatan rangkap maka titik cair makin rendah. 

Selama ini, minyak goreng yang paling sering kitagunakan adalah yang 

berbahan dasar kelapa sawit. Telah banyak penelitian yang membuktikan 

minyak sawit sebagai salah satu jenis minyak nabati tidak mengandung 

kolesterol, yang ada hanya fitosterol yang sebenarnya dapat menurunkan 

LDL dan meningkatkan HDL.
21

 Kandungan kolesterol dalam satu butir 

                                                             
19

 Zawil Husna Agsa, 2004, Penentuan Batas Intensitas Penggorengan Dari 

Beberapa Jenis Gorengan Terhadap Kualitas Minyak Goreng, , h. 4 
20

 Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat, 2004, Gizi dan Kesehatan 

Masyarakat,  h. 50 
21

 Kumpulan Orasi Ilmiah Guru Besar Teknologi Pangan dan Gizi 1994-2000, 2001, 

Pangan dan Gizi, h. 44 
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telur setara dengan kandungan kolesterol dalam 29 liter minyak sawit. 

Minyak sawit mengandung asam oleat yang tinggi.  

Tabel II.2 Syarat Mutu Minyak Goreng Menurut Badan Standarisasi 

Nasional Indonesia (BSNI) tahun 2013 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan 

a. Bau 

b. Rasa 

c. Warna 

  

Normal 

Normal 

 

2 Kadar Air % b/b Maks 0,15 

3 Bilangan Asam Mg KOH/g Maks 0,6 

4 Bilangan peroksida Mek. O2/Kg Maks 10 

5 Asam linolenat 

(C18:3) dalam 

komposisi asam 

lemak minyak 

% Maks 2 

6 Cemaran logam 

a. timbal (Pb) 

b. Timah (Sn) 

c. Raksa (Hg) 

d. Tembaga (Cu) 

  

Mg/kg Maks 0,1 

Mg/kg Maks 40,0/250* 

Mg/kg Maks 0,05 

Mg/kg Maks 0,1 

7 Cemaran arsen (Ar) Mg/kg Maks 0,1 

8 Minyak pelikan **  Negatif 

Catatan* dalam kemasan kaleng 

Catatan** minyak pelikan adalah minyak mineral dan tidak bisa 

disabunkan
22

 

 

C. Minyak Jelantah 

Minyak goreng bekas atau sering disebut jelantah adalah sebutan 

untuk minyak goreng yang telah berulang kali digunakan. Selain 

penampakannya yang tidak menarik, coklat kehitaman, bau tengik, minyak 

                                                             
22

BSNI tahun 2013 
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jelantah sangat berpotensi dalam membahayakan kesehatan tubuh. Terlalu 

sering mengkonsumsi minyak jelantah dapat menyebabkan potensi kanker 

meningkat. Minyak goreng bukan hanya sebagai media transfer panas ke 

makanan, tetapi juga sebagai makanan. Selama penggorengan sebagian 

minyak akan teradsorbsi dan masuk ke bagian luar bahan yang digoreng 

dan mengisi ruang kosong yang semula diisi oleh air. Hasil penggorengan 

biasanya mengandung 5-40 % minyak. Jika menggunakan minyak goreng 

bekas dalam menggoreng makanan, maka makanan yang dihasilkan akan 

membahayakan tubuh manusia, karena mengkonsumsi minyak yang rusak 

dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, pengendapan lemak 

dalam pembuluh darah (artherosclerosis) dan penurunan nilai cerna 

lemak. 

Kerusakan minyak akan mempengaruhi mutu dan nilai gizi bahan 

pangan yang digoreng. Minyak yang rusak akibat proses oksidasi dan 

polimerisasi akan menghasilkan bahan dengan rupa yang kurang menarik 

dan cita rasa yang tidak enak, serta kerusakan sebagian vitamin dan asam 

lemak esensial yang terdapat dalam minyak. Oksidasi minyak akan 

menghasilkan senyawa aldehid, keton, hidrokarbon, alkohol, lakton serta 

senyawa aromatis yang mempunyai bau tengik dan rasa getir. 

Pembentukan senyawa polimer selama proses menggoreng terjadi karena 

reaksi polimerisasi adisi dari asam lemak tidak jenuh. Hal ini terbukti 

dengan terbentuknya bahan menyerupai gum yang mengendap di dasar 
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tempat penggorengan.
23

 Kerusakan minyak juga bisa terjadi selama 

penyimpanan. Penyimpanan yang salah dalam jangka waktu tertentu dapat 

menyebabkan pecahnya ikatan trigliserida pada minyak lalu membentuk 

gliserol dan asam lemak bebas.
24

 

D. Ampas Tebu 

Tebu merupakan keluarga rumput-rumputan yang berkembang 

biak di daerah beriklim udara sedang sampai panas. Tebu hidup pada 

daerah yang mempunyai ketinggian tanah 1 sampai 1300 meter di atas 

permukaan laut. Di Indonesia terdapat beberapa jenis tebu yang memiliki 

ukuran batang serta warna yang berlainan. Tebu termasuk tumbuhan 

berbiji tunggal. Tinggi tumbuhan tebu berkisar 2-4 meter. Batang pohon 

tebu terdiri dari banyak ruas yang setiap ruasnya dibatasi oleh buku-buku 

sebagai tempat duduknya daun. Bentuk daun tebu berwujud belaian 

dengan pelepah. Panjang daun dapat mencapai panjang 1-2 meter dan 

lebar 4-8 centimeter dengan permukaan kasar dan berbulu. Bunga tebu 

berupa bunga majemuk sedang akarnya berbentuk serabut
25

. 

 

 

 

 

 

Gambar II.1. Limbah ampas tebu 

                                                             
23

Ketaren S. 1986. Pengantar Teknologi Minyak Dan Lemak Pangan, h. 61 
24

Yan Fauzi, 2006, Kelapa Sawit.h. 134 
25

 Wardiyono YHA. 2008. Keanekaragaman Hayati Tumbuhan Indonesia. h.231 
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Produk utama dari tebu adalah sukrosa. Akan tetapi, kandungan 

sukrosa pada tebu hanya sekitar 5-10%, sedangkan sisanya adalah ampas 

tebu sekitar 90%tetes tebu dan air. Ampas tebu yang digunakan sebagai 

adsorben mengandung serat yang terdiri atas lignin 19.7%, pentosan 

27.5%, dan selulosa 50-60%
26

. Ampas tebu umumnya digunakan sebagai 

bahan bakar untuk menghasilkan energi yang diperlukan pada pembuatan 

gula. Selain itu, ampas tebu dapat juga digunakan sebagai pakan ternak, 

bahan baku serat, papan, plastik, dan kertas
27

. Ampas tebu juga dapat 

dimanfaatkan sebagai adsorben logam berat seperti seng, kadmium, 

tembaga, dan timbal dengan efisiensi adsorpsi berturut-turut sebesar 90, 

70, 55, dan 80% . 

E. Pemurnian Minyak Goreng 

Pemurnian merupakan tahap pertama dari proses pemanfaatan 

minyak goreng bekas, baik untuk konsumsi kembali maupun untuk 

digunakan sebagai bahan baku produk. Untuk memperoleh minyak yang 

bermutu baik, lemak dan minyak harus dimurnikan dari bahan-bahan atau 

kotoran yang terdapat di dalamnya. Tujuan utama pemurnian minyak 

goreng adalah menghilangkan rasa serta bau yang tidak enak, warna yang 

tidak disukai dalam minyak dan memperpanjang masa simpan. Secara 

kimia, lemak atau minyak dapat ditentukan dengan menggunakan  

parameter-parameter seperti bilangan asam,dan bilangan peroksida. 

 

                                                             
26

 Syukur DA. 2006. Integrasi Usaha Peternakan Sapi pada Perkebunan Tebu. h. 23 
27

 Witono, JA. 2003. Produksi Furfural Dan Turunannya : Alternatif Peningkatan 

Nilai Tambah Ampas Tebu Indonesia. h.15. 
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1. Bilangan Asam Lemak Bebas /Free Fatty Acid (FFA) 

Bilangan asam adalah bilangan yang menunjukkan jumlah asam 

lemak bebas yang terkandung dalam minyak, yang biasanya 

dihubungkan dengan proses hidrolisis minyak. Hidrolisis minyak oleh 

air dengan katalis enzim/panas pada ikatan ester trigliserida akan 

menghasilkan asam lemak bebas. Keberadaan asam lemak bebas dalam 

minyak biasanya dijadikan indikator awal terjadinya kerusakan minyak 

karena proses hidrolisis. Pembentukan asam lemak bebas akan 

mempercepat kerusakan oksidatif minyak karena asam lemak bebas 

lebih mudah teroksidasi jika dibandingkan dalam bentuk esternya.
28

 

2. Bilangan Peroksida 

Bilangan peroksida adalah nilai terpenting untuk menentukan 

derajat kerusakan minyak dan lemak. Asam lemak yang tidak jenuh 

dapat mengikat oksigen pada ikatan C rangkapnya sehingga 

membentuk peroksida. Peroksida ini dapat ditentukan dengan metode 

iodometri. Bilangan peroksida dinyatakan sebagaibanyaknya mili-

ekuivalen peroksida dalam setiap 1000g lemak/minyak.  

F. Sabun Mandi Padat 

Sabun merupakan garam logam alkali (biasanya garam natrium) 

dari asam-asam lemak, terutama mengandung garam C16 (asam palmitat) 

dan C18 (asam stearat) namun dapat juga mengandung beberapa 

karboksilat dengan bobot atom lebih rendah. Sabun dihasilkan dari proses 

                                                             
28

 Feri kusnandar.2010. Kimia Pangan Komponen Makro.h. 187 
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saponifikasi, yaitu hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol 

dalam NaOH (minyak dipanaskan dengan NaOH) sampai terhidrolisis 

sempurna. Asam lemak yang berikatan dengan natrium ini dinamakan 

sabun. Hasil lain dari reaksi saponifikasi ialah gliserol, selain C12 dan C16, 

sabun juga disusun oleh gugus asam karboksilat
29

.Sifat-sifat sabun yang 

dihasilkan ditentukan oleh jumlah dan komposisi dari komponen asam-

asam lemak yang digunakan sesuai dalam pembuatan sabun dibatasi 

panjang rantai dan tingkat kejenuhan. Pada umumnya, panjang rantai yang 

kurang dari 12 atom karbon dihindari penggunaannya karena dapat 

membuat iritasi pada kulit, sebaliknya panjang rantai yang lebih dari 18 

atom karbon membentuk sabun yang sangat sukar larut dan sulit 

menimbulkan busa.Syarat mutu sabun mandi yang ditetapkan SNI 06 -

3532 – 1994  dapat di lihat pada tabel di bawah ini.  

Tabel II.3Syarat Mutu Sabun Mandi Padat 

Uraian 
Tipe I (Sabun 

Padat) 

Tipe II (Sabun 

Lunak) 

Kadar air (%) Maks. 15 > 15 

Jumlah asam lemak (%) > 70 64 – 70 

Alkali bebas  

–dihitung sebagai NaOH 

(%) 

-dihitung sebagai KOH (%) 

 

Maks. 0,1 

Maks 0,14 

 

Maks 0,1 

Maks 0,14 

Asam lemak bebas atau 

lemak netral (%) 
< 2,5 < 2,5 

Bilangan penyabunan 196 - 206 196 - 206 

(sumber : SNI SNI 06 -3532 – 1994) 

 

                                                             
29
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Keterangan : 

Tipe I (sabun padat) dengan menggunakan NaOH 

Tipe II (sabun lunak) dengan menggunakan KOH 

Sumber lemak dan minyak yang digunakan sebagai bahan dasar 

sabun dapat berasal dari hewani (lemak babi dan lemak sapi) maupun dari 

nabati (tumbuhan kelapa, palem, dan minyak zaitun). Alkali yang 

digunakan pada percobaan ini adalah larutan NaOH yang dapat membuat 

sabun menjadi padat, sedangkan alkali yang digunakan untuk membuat 

sabun cair digunakan larutan KOH 
30

. Sabun mandi bisa ditambahkan 

dengan susu, madu, parfum dan berbagai jenis filler yang lain tergantung 

tujuan. Sabun untuk mencuci merupakan sabun yang sedikit larut dalam 

air, tetapi tidak larut dalam pelarut lemak, seperti gasoline, eter dan 

benzene 
31

. Reaksi saponifikasi dan struktur dasar senyawa sabun yang 

dihasilkan dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini (Fessenden, 1994 

dan Ketaren, 1986). 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Reaksi Saponifikasi 

                                                             
30

 Ibid hal: 25 
31

 Fessenden J. 1994. Kimia Organik. Edisi Ketiga. h 74 
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G. Penentuan Karakterisasi atau Mutu Sabun Mandi Padat 

1. Penentuan Bilangan Penyabunan 

Bilangan penyabunan dapat dipergunakan untuk menentukan berat 

molekul minyak dan lemak secara kasar. Minyak yang disusun oleh 

asam lemak berantai C pendek berarti  mempunyai berat molekul 

relatif kecil akan mempunyai angka penyabunan yang besar dan 

sebaliknya minyak dengan berat molekul besar mempunyai angka 

penyabunan relatif kecil. Bilangan penyabunan = angka penyabunan 

dinyatakan sebagai banyaknya (mg) NaOH yang dibutuhkan untuk 

menyabunkan satu gram minyak atau lemak, alkohol yang ada dalam 

NaOH berfungsi untuk melarutkan asam lemak hasil hidrolisa dan 

mempermudah reaksi dengan basa sehingga terbentuk sabun.  

2. Penentuan Jumlah Busa 

Tujuan proses penentuan busa pada sabun mandi padat untuk 

mengetahui seberapa banyak busa yang dihasilkan dari larutan sabun 

yang beberapa menit. Analisa ini dilakukan untuk sabun dibuat dari 

proses penyabunan yang dikocok dengan alat shaker dalam natrium 

hidroksida campuran dari minyak goring bekas yang telah dimurnikan 

dengan proses bleaching. Larutan sabun dibuat dari proses penyabunan 

dimasukkan kedalam gelas ukur ditutup dengan plastic dan karet lalu 
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dikocok dengan alat shaker untuk menghasilkan busa dari larutan 

sabun yang dibuat dari proses penyabunan
32

.  

H. Ilmu kimia dan Manfaatnya 

Ilmu kimia adalah ilmu alam yang secara khusus mempelajari 

tentang perubahan materi, baik perubahan secara kimia maupun perubahan 

secara fisika. Perubahan materi dapat juga dipelajari berasarkan prosesnya 

ataupun mekanismenya.
33

Sebagian besar ilmu kimia adalah ilmu 

percobaan dan sebagian besar pengetahuannya diperoleh dari penelitian 

dilaboratorium. Kimiawan juga berpartisipasi dalam pengembangan obat-

obatan baru dan penelitian dibidang pertanian. Disamping itu, mereka 

mencari solusi untuk masalah pencemaran lingkungan, juga mencari  

sumber baru. Dan sebagian besar industri, apapun produknya, mempunyai 

dasarilmu kimia. Dan memang karena penerapannya yang luas, kimia 

disebut ilmu inti.
34

Kebanyakan bahan kimia terjadi secara alamiah dibumi 

sekeliling kita atau dihasilkan oleh benda hidup, termasuk hewan dan 

tumbuh-tumbuha, batu-batu, pasir, besi, emas, perak, wol, gula, minyak, 

dan garam. Semuanya ini merupakan beberapa contoh bahan yang terdiri 

dari bahan-bahan kimia yang digunakan manusia sejak dahulu kala untuk 

membuat tempat bernaung, pakaian dan makanan.
35

 

 

 

                                                             
32

 Raskita, alemina G. 2008. Pembuatan dan Karakterisasi Sabun Natrium 

Polihidroksi Strearat Campuran yang Diturunkan dari Minyak kemiri. h. 4 
33

 Yayan, Sunarya. 2010.  Kimia dasar 2. h. 1.  
34

 Raymon chang. 2004. Kimia dasar: konsep-konsep inti jilid 1. h. 4.  
35
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I. Penelitian yang Relevan 

1. Agus Salim Afrozi, yang meneliti Pembuatan Sabun dari Limbah 

Minyak Jelantah Sawit dan Ekstraki Daun Serai dengan Metode Semi 

Pendidihan menyimpulkan bahwa Pengujian kualitas sabun yang 

dilakukan meliputi pengujian pH, kadar air, dan uji warna. Dari hasil 

penelitian ini  diperoleh pada semua variasi penambahan ekstrak daun 

serai menghasilkan sabun dengan pH 9,8 s/d 9,9, yang  memenuhi 

standar SNI.
36

 

2. Erna Wati Ibnu Hajar, yang meneliti Penurunan Asam Lemak Bebas 

Pada Minyak Goreng Bekas Menggunakan Ampas Tebu Untuk 

Pembuatan Sabun menyimpulkan bahwa Asam lemak bebas pada 

minyak goreng bekas sebelum perendaman sebesar 0,30%, kemudian 

setelah dilakukan perendaman selama 24, 48 dan 72 jam masing-

masing adalah 0.25%, 0.20% dan 0.15%. Derajat keasamam (pH) pada 

sabun berkisar antara 8.9 – 11.8, sedangkan tinggi busa sabun yang 

dihasilkan berkisar antara 4.9 – 9.9 cm yang  memenuhi standar SNI.
37

 

3. Rita Mutia, yang meneliti Pengembangan Video Pembelajaran Ipa 

Pada Materi Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan, menyimpulkan 

bahwaMetode Penelitian yang digunakan adalah penelitian dan 

pengembangan (research and development). Instrumen yang 

digunakan adalah lembar angket validasi kelayakan media, Hasil yang 

                                                             
36

Agus Salim Afrozi, Didik Iswadi, Nida Nuraeni, Gloria Iwing Pratiwi. 2017. Pembuatan 

Sabun dari Limbah Minyak Jelantah Sawit dan Ekstraki Daun Serai dengan Metode Semi 

Pendidihan. h. 1 
37
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23 
 

 

diperoleh dapat disimpulkan bahwa media belajar video pada materi 

pencemaran dan kerusakan lingkungan yang telah dikembangkan layak 

diuji coba lebih lanjut untuk melihat efektivitas dalam pembelajaran
38

 

J. Konsep Operasional 

Konsep Operasional merupakan konsep yang menjelaskan mengenai 

variabel penelitian yang dikaji dimana di dalamnya mencerminkan 

indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel yang 

bersangkutan. Penelitian ini menggunakan model penelitian dan 

pengembangan 4-D yang dilakukan dalam tiga tahapan yaitu Define 

(Pendefinisian), Design (Perancangan), dan Develop (Pengembangan). 

Penelitian ini tidak melakukan tahapan disseminate (penyebaran) karena 

adanya keterbatasan waktu dan biaya. 

K. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model 4D 

a) Pengertian penelitian pengembangan  

Metode R&D penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa 

inggrisnya Research and Development adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan 

produk tersebut.
39

 

Menurut Borg & Gall model pengembangan pendidikan 

berdasarkan pada industri yang menggunakan temuan-temuan penelitian 

                                                             
38

Rita Mutia, Adlim, A. Halim. 2017.  Pengembangan Video Pembelajaran Ipa Pada Materi 

Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan, h 1 
39
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dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014),  h. 407. 
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dalam meracang produk dan prosedur baru. Dengan penelitian model-

model tersebut dites di lapangan secara sistematis, dievaluasi, diperbaiki 

hingga memperoleh kriteria khusus tentang keefektifan, kualitas, atau 

standar yang sama. Sedangkan menurut Gay, Mills, dan Airasian dalam 

bidang pendidikan tujuan utama penelitian dan pengembangan bukan 

untuk merumuskan atau menguji teori, tetapi untuk mengembangkan 

produk-produk yang efektif untuk digunakan di sekolah-sekolah.
40

 

Metode penelitian dan pengembangan telah banyak digunakan 

pada bidang-bidang Ilmu Alam Farmasi, Kedokteran, Teknik, dan lain-

lain. Hampir semua produk teknologi, seperti alat-alat elektronik, 

kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal laut, senjata, obat-obatan, 

alat-alat kedokteran, bangunan gedung bertingkat, dan alat-alat rumah 

tangga yang modern diproduksi dan dikembangkan melalui penelitian dan 

pengembangan. Namun demikian, metode penelitian dan pengembangan 

bisa juga digunakan dalam bidang ilmu-ilmu sosial seperti psikologi, 

sosiologi, pendidikan, manajemen, dan lain-lain
41

 

a) Penelitian Pengembangan Model 4-D 

Model 4D merupakan singkatann dariDefine (Pendefinisian), 

Design (Perancangan), Develop (Pengembangan) dan Disseminate 

(Penyebaran). Kegiatan-kegiatan pada setiap tahap pengembangan dapat 

dijelaskan sebagai berikut:
42
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a) Define (pendefinisian) 

Dalam pendefinisian ini dilakukan kegiatan analisis kebutuhan 

pengembangan, syarat-syarat pengembangan produk yang sesuai 

dengan kebutuhan pengguna serta model penelitian dan 

pengembangan yang cocok untuk mengembangkan produk. Analisis 

bisa dilakukan melalui studi literatur atau penelitian pendahuluan. 

Adapun 5 kegiatan yang dilakukan pada tahap define yaitu: 

b) Design (Perancangan) 

Dalam tahap perencanaan, peneliti sudah membuat produk 

awal (prototype) atau rancangan produk. Pada konteks pengembangan 

bahan ajar, tahap ini dilakukan untuk membuat modul atau buku ajar 

sesuai dengan kerangka isi hasil analisis kurikulum dan materi. Dalam 

konteks pengembangan model pembelajaran, tahap ini diisi dengan 

kegiatan menyiapkan kerangka konseptual model, perangkat 

pembelajaran (materi, media, alat evaluasi), mensimulasikan 

penggunaan model, dan perangkat pembelajaran tersebut dalam 

lingkup kecil.  

c) Develop (Pengembangan) 

Dalam konteks pengembangan bahan ajar (buku atau modul), 

tahap pengembangan dilakukan dengan cara menguji isi dan 

keterbacaan modul atau buku ajar tersebut kepada pakar yang terlibat 

oada saat validasi rancangan dan peserta didik yang akan 

menggunakan modul atau buku ajar tersebut. Hasil pengujian 
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kemudian digunakan untuk revisi sehingga modul atau bahan ajar 

tersebut benar-benar telah memenuhi kebutuhan pengguna. Untuk 

mengetahui efektivitas modul atau buku ajar tersebut dalam 

meningkatkan hasil belajar, kegiatan dilanjukan dengan memberi soal-

soal latihan yang materinya diambil dari modul atu buku ajar yang 

dikembangkan.  

d) Disseminate (Penyebarluasan) 

Pada konteks pengembangan bahan ajar, tahap dissemination 

dilakukan dengan cara sosialisasi bahan ajar melalui pendistribusian 

dalam jumlah terbatas kepada guru dan peserta didik. Pendistribusian 

ini dimaksudkan untuk memperoleh respon, umpan balik terhadap 

bahan ajar yang telah dikembangkan. Apabila respon sasaran 

pengguna bahan ajar sudah baik maka baru dilakukan pencetakan 

dalam jumlah banyak dan pemasaran supaya bahan ajar itu digunakan 

oleh sasaran yang lebih luas.
43

 

L. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan latar belakang, perkembangan zaman membuat 

teknologi juga semakin berkembang. Penggunaan perangkat teknologi 

informasi interaktif dalam pendidikan secara bertahap menggantikan 

televisi dan video. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi 

dalam bidang pendidikan, maka pada saat ini sudah dimungkinkan untuk 

diadakan belajar jarak jauh dengan menggunakan media internet.  
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Materi pembelajaran kimia di SMA masih dikatakan cukup sulit 

karena bersifat abstrak, terdapat banyak hafalan, perhitungan, dan 

memerlukan pemahaman yang lebih tinggi untuk mempelajari kimia. 

Pembelajaran kimia di SMAN 12 Pekanbaru masih didominasi dengan 

metode ceramah dan media pembelajaran yang digunakan pun terbatas, 

seperti power point. Dengan adanya bahan ajar berupa video ini, peserta 

didik dapat belajar dimana pun dan kapan pun. video ini berisikan materi, 

ilustrasiserta evaluasi yang memudahkan peserta didik dalam belajar 

secara mandiri.Video pembelajaran  pada materi ilmu kimia yang telah 

selesai dirancang diuji kelayakannya melalui uji validitas, praktikalitas dan 

respon peserta didik. Uji validitas akan dilakukan oleh dosen kimia, dan 

uji praktikalitas dilakukan oleh guru kimia SMAN 12 Pekanbaru. 

Penelitian ini memiliki kerangka berfikir yang dapat dilihat pada gambar 

II.3. 
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Gambar II.2KerangkaBerfikir media video pembelajaran 

 

 

Produk awal 

Validitas oleh ahli materi Validitas oleh ahli media 

Uji coba pemakaian 

Revisi produk 

Uji coba produk 

Pembuatan Sabun Padat Dari Pemurnian Minyak Jelantah Menggunakan 
Ampas Tebu 

. 

Pembuatan Video Pembelajaran 
 

Identifikasi masalah : 

a. Penggunaan minyak goreng bekas dapat menjadi sumber zat karsinogenik 

yang berbahaya bagi kesehatan. 

b. Jika minyak jelantah telah dianggap menjadi sampah atau barang bekas 

yang tidak layak untuk dipakai lagi sebagai media menggoreng dan 

dibuang, maka akan  menimbulkan  penumpukan limbah bagi lingkungan 

sekitar terlebih saluran pembuangan menuju ke sungai-sungai besar. 

c. Penyampaian  materi ilmu kimia dan manfaatnya biasanya hanya dalam 

bentuk penjelasan saja. 

d. Dalam proses pembelajarannya minat siswa untuk belajar masih kurang. 

 



 

29 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian dari tanggal 18 juli 2018 sampai 28 juli 

2019. Tempat penelitian dilaksanakan di laboratorium prodi Pendidikan 

Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau, dan SMAN 12 

Pekanbaru. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru-guru kimia di SMA dan peserta 

didik kelas X SMA 12 Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dalam 

penelitian ini adalah Pembuatan Sabun Padat dari Pemurnian Minyak 

Jelantah Menggunakan Ampas Tebu sebagai Bahan Ajar berupa Video 

Pembelajaran. 

C. Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah minyak goreng curah bekas 6 kali 

penggorengan dibuat oleh peneliti. 

D. Alat dan Bahan 

Adapun peralatan yang digunakan yaitu alat titrasi, hot plate, stirrer, labu 

erlenmeyer, beaker gelas, pipet tetes, termometer, oven, kertas saring, 

corong, botol vco, neraca analitis, blender, ayakan, gelas ukur, pH meter, 

cawan petri dan spatula. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan meliputi 

minyak goreng bekas yang berasal dari Minyak Kelapa Sawit, Ampas 

Tebu, NaOH, Alkohol, KOH, Indikator PP, Asam Asetat Glasial, 
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Kloroform, KI jenuh, Na2S2O3, Aquadest, Etanol, Gliserin dan Pewangi 

parfum. 

E. Prosedur Penelitian 

1. Preparasi Bahan Baku  

Ampas tebu diperoleh dari pedagang penjual es tebu yang ada di kota 

pekanbaru. Sisa-sisa penggilingan sari tebu di cuci hingga bersih lalu 

dikeringkan dibawah terik matahari.Selanjutnya ampas tebu yang telah 

dikeringkan dihaluskan dan diayak hingga didapatkan bubuk ampas 

tebu. Sedangkan minyak goreng  dibeli dari swalayan terdekat yang 

ada dikota pekanbaru. Selanjutnya digunakan untuk menggoreng 

hingga 5 kali penggorengan bahan pangan seperti menggoreng telur 

ayam, ikan, tempe dan tahu. Sehingga menjadi minyak goreng tersebut 

menjadi minyak jelantah atau minyak bekas sebagai bahan baku 

pembuatan sabun padat. 

2. Proses Perendaman 

Timbang bubuk ampas tebu sebanyak 5 gram, kemudian dicampurkan 

ke dalam minyak goreng bekas yang telah disiapkan sebanyak 100 ml 

dalambotol, lalu dikocok hingga homogen. Bubuk ampas tebu yang 

sudah bercampur dengan minyak goreng bekas dilakukan perendaman 

dengan variasi waktu perendaman 7, 8 dan 9 hari.Perendaman 

bertujuan agar warna minyak menjadi lebih jernih.  
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3. Penentuan Asam Lemak Bebas (ALB)  

Sampel minyak sebanyak 5 gram dilarutkan dalam alkohol, lalu 

dipanaskan. Selanjutnya untuk menentukan kadar asam lemak bebas 

(ALB) pada minyak yaitu dengan cara titrasi. Setelah dingin sampel 

minyak dititrasi dengan larutan KOH 0,1 N yang ditandai perubahan 

warna merah jambu dengan penambahan indikator PP 

4. Penentuan Bilangan Peroksida 

Minyak goreng bekas sebanyak 5 gram ditambahkan 30 ml campuran 

pelarut terdiri dari 60% asam asetat glacial 40% kloroform. Setelah 

minyak larut, ditambahkan 0.5 ml larutan KI jenuh sambil dikocok, 

setelah beberapa menit sejak penambahan KI, didiamkan selama 1 

menit kemudian ditambahkan 30 ml aquades. Kemudian dititrasi 

menggunakan larutan standar Na2S2O3 0.01 N, ditambahkan dengan 

0.5 ml indikator amilum 1 %. Kemudian dilanjutkan titrasi sampai 

warna biru hilang. 

5. Pembuatan Sabun  

Pembuatan sabun padat dari minyak goreng sawit bekas menggunakan 

larutan NaOH dengan konsentrasi 30%. Pertama-tama siapkan 50  

gram sampel minyak jelantah yang telah dimurnikan kemudian 

dipanaskan, lalu masukkan 30 ml etanol dan30 ml NaOH tersebut 

secara perlahan kedalam sampel tersebut, kemudian diaduk dengan 

stirrer. Setelah homogen, tambahkan 3 ml gliserin. Kemudian aduk 
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dengan stirrer sampai kental, lalu masukkan kedalam cetakan 

ditambahkan pewangi sabun. Dinginkan hingga suhu 40ᵒC. 

6. Bilangan Penyabunan 

Ditimbang 1 g larutan sabun padat (penyabunan) dan dimasukkan 

kedalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 25ml NaOH-alkohol 0,5 

N dan direfluks selama 30 menit, dinginkan dan ditambah 3 tetes 

indicator Fenoftalein kemudian dititrasi dengan larutan HCl 0,5 N 

hingga warna lembayung hilang. Dicatat volume HCl 0,5 N yang 

dipakai dan dihitung bilangan penyabunan. 

Perhitungan: Bilangan Penyabunan (SV)= 
(                 )              

             ( )
 

7. Uji Kadar Air  

Penetapan kadar air dilakukan dengan metode gravimetri. Prosedur 

gravimetri, timbang teliti 5 gram sampel sabun pada cawan petri yang 

telah diketahui bobotnya, panaskan pada lemari pengering pada suhu 

105ᵒC selama 2 jam sampai bobot tetap.  

Perhitungan: Kadar Air = 
      

 
 x 100% 

Keterangan:  

W1 = berat sampel + cawan (gram)  

W2 = Berat sampel setelah pengeringan (gram)  

W = Berat sampel (gram) 

8. Menghitung Tinggi Busa  

Pengukuran dilakukan dengan metode sederhana, dengan 10 gram 

sabun dimasukkan kedalam gelas ukur 100 ml air suling, kocok 
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dengan membolak-balikkan gelas ukur, lalu segera amati tinggi busa 

yang dihasilkan dan 5 menit kemudian amati kembali tinggi busanya 

(SNI 1994). 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini melaluidua tahap yaitu 

pengumpulan data di laboratorium dan pengumpulan data di sekolah. 

1. Data di Laboratorium 

Adapun data yang didapatkan dari penelitian di laboratorium berupa 

data kuantitatif. Data ini didapatkan dari kadar asam lemak bebas 

(ALB), bilangan peroksidA, kadar air, bilangan penyabunan, dan 

tinggi busa. Setelah didapatkan, data ini dimasukkan ke dalam tabel 

berikut: 

Tabel III.1. Uji Kadar Asam Lemak Bebas 

No 
Lama 

Perendaman 

Bilangan asam (mg KOH/gram) 
Penurunan 

Bilangan 

Asam 

% 

Penurunan 

Bilangan 

Asam 

Minyak 

Goreng Bekas 

Minyak Goreng 

Bekas Setelah 

Pemurnian 

1 7 hari     

2 8 hari     

3 9 hari     

Perhitungan persentase penuruan bilangan asam, dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut: 

%Penurunan bilangan asam  = 

                        (           )

                                  (           )
        

 

 



34 
 

 

Tabel III.2. Uji Bilangan Peroksida 

No 

Lama 

Perendaman/

Jam 

Bilangan peroksida (meq.O2/kg) 
Penurunan 

Bilangan 

Peroksida 

% 

Penurunan 

Bilangan 

Peroksida 

Minyak 

Goreng Bekas 

Minyak Goreng 

Bekas Setelah 

Pemurnian 

1 7 hari     

2 8 hari     

3 9 hari     

 

Perhitungan persentase penurunan bilangan peroksida, dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut: 

%Penurunan bilangan peroksida = 

                             (         )

                                        (         )
        

Tabel III.3.  uji Kadar Air  

No Konsentrasi NaOH Kadar Air pH 

1 10%   

2 20%   

3 30%   

Perhitungan persentase penurunan kadar air pada sabun, dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut: 

Perhitungan: Kadar Air = 
      

 
 x 100% 

Keterangan:  

W1 = berat sampel + cawan (gram)  

W2 = Berat sampel setelah pengeringan (gram)  

W = Berat sampel (gram) 
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Tabel III.4.  Bilangan Penyabunan 

No Konsentrasi NaOH Bilangan Penyabunan 

1 10%  

2 20%  

3 30%  

 

Tabel III.5.  Menghitung Tinggi Busa  

No Konsentrasi sabun Volume Busa 

30 detik 60 detik 

1 10%   

2 20%   

3 30%   

 

2. Data di Sekolah 

Setelah didapatkan data penelitian di laboratorium, selanjutnya 

dilakukan pengumpulan data berupa angket. Angket merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 

seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Dengan menggunakan angket, pengumpulan data sebagai penilaian 

jauh lebih praktis, menghemat waktu dan tenaga. Hasil jawaban dari 

angket yang akan diisi oleh guru mata pelajaran kimia di SMA, 

diguakan untuk mengetaui apakah pembuatan sabun padat dari 

pemurnian minyak jelantah menggunakan ampas tebu layak dijadikan 

sebagai alternatif sumber belajar di sekolah. 

Pada penelitian ini, angket yang digunakan adalah angket dalam 

bentuk pilihan berganda (multiple choice item). Angket ini pada setiap 

pertanyaannya diikuti dengan lebih dari dua alternatif jawaban 
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mungkin tiga atau empat, atau lima dan seterusnya. Data yang 

diperoleh berupa data kualitatif yang dirubah menjadi data kuantitatif 

yang akan disajikan secara deskriptif. 

a. Instrumen Validasi oleh Ahli Materi  

Pembuatan video pembelajaran sebelum diuji cobakan kepada 

guru kimia harus divalidasi oleh ahli materi. Instrumen divalidasi oleh 

1 orang ahli materi. Penilaian instrumen disusun menurut skala 

Likert.Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala 

sosial.
44

 Adapun tabel skala angketnya yaitu: 

Tabel III.6 Skala Angket Validasi oleh Ahli Materi 

Pembelajaran
45

 

Jawaban Item Instrumen Skor 

Sangat sesuai 5 

Sesuai  4 

Cukup sesuai 3 

Kurang sesuai 2 

Tidak sesuai 1 

 

b. Instrumen Validasi oleh Ahli Desain Media 

Pembuatan video pembelajaran terlebih dahulu divalidasi 

oleh ahli desain media. Instrumen ini divalidasi oleh 1 orang ahli 

desain media. Penilaian instrument disusun menurut skala perhitungan 

Likert. Adapun tabel skala angketnya yaitu: 

 

 

                                                             
44

 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: ALFABETA, 

2002),h. 12. 
45

Ibid., h. 13. 
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Tabel III.7 Skala Angket Validasi oleh Ahli Desain Media
46

 

Jawaban Item Instrumen Skor 

Sangat sesuai 5 

Sesuai  4 

Cukup sesuai 3 

Kurang sesuai 2 

Tidak sesuai 1 

c. Instrumen Praktikalitas 

Setelah divalidasi oleh ahli materi dan ahli media, video tersebut 

direvisi sesuai dengan masukan dari validator. Setelah valid, modul 

tersebut diuji kepraktikalitasannya kepada 3orang guru kimia dari 

sekolah yang telah ditentukan. Penilaian instrumen ini disusun 

menurut skala perhitungan Likert. Adapun tabel skala angketnya yaitu:  

Tabel III.8 Skala Angket Praktikalitas oleh Guru
47

 

Jawaban Item Instrumen Skor 

Sangat sesuai 5 

Sesuai  4 

Cukup sesuai 3 

Kurang sesuai 2 

Tidak sesuai 1 

 

d. Instrumen Uji Coba Respon Peserta didik 

Setelah dilakukan uji validitas dan uji praktikalitas, video 

pembelajarantersebut direvisi sesuai dengan maksud reviewer. Setelah 

valid dan praktis, video diuji cobakan kepada 10 orang peserta didik 

kelas XSMAN 12 Pekanbaru untuk mengetahui respon peserta didik 

terhadap video pembelajaran pada materi ilmu kimia dan peranannya 

tersebut. Penilaian instrumen ini disusun menurut skala likert.Adapun 

tabel angketnya sebagai berikut. 

                                                             
46

Ibid., h. 13. 
47

Ibid., h. 13. 



38 
 

 

Tabel III.9 Skala Angket Uji Coba Respon Peserta didik
48

 

Jawaban Item Instrumen Skor 

Sangat sesuai 5 

Sesuai  4 

Cukup sesuai 3 

Kurang sesuai 2 

Tidak sesuai 1 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif 

kualitatif dan teknik analisis deskriptif kuantitatif yang mendeskripsikan 

hasil uji validitas dan uji praktikalitas. Adapun kedua teknik tersebut yaitu: 

a. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan 

informasi-informasi berupa kritik dan saran perbaikan yang terdapat 

pada angket. Teknik analisis deskriptif kualitatif ini digunakan untuk 

mengolah data hasil review ahli media berupa saran dan komentar 

mengenai perbaikan bahan ajar dalam bentuk multimedia. 

b. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis 

data kuantitatif berupa angka. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan 

untuk menganalisis data yang diperoleh dari angket. 

P = F/N x 100% 

Keterangan: 

P = Persentase 

F = Frekuensi Responden 

                                                             
48

Ibid., h. 13. 
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N = Total Jumlah 

c. Analisi Validasi Bahan Ajar 

Untuk melakukan analisi validasi bahan ajar dalam bentuk multimedia 

yang dikembangkan digunakan rating scale yang diperoleh dengan 

cara: 

1. Menentukan skor maksimal ideal 

Skor maksimal ideal = banyak validator x jumlah butir komponen x 

skor maksimal 

2. Menentukan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor dari 

masing-masing validator. 

3. Menentukan persentase keidealan 

persentase keidealan = 
                 

                 
       

Hasil persentase keidealan kemudian ditafsirkan dalam pengertian 

kualitatif berdasarkan pada tabel berikut ini: 

Tabel III.10 Kriteria Kelayakan Analisis Persentase 

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 

d. Analisis kepraktisan bahan ajar 

Untuk melakukan analisi kepraktisan bahan ajar dalam bentuk 

multimedia yang dikembangkan digunakan rating scale yang 

diperoleh dengan cara: 
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1. Menentukan skor maksimal ideal 

Skor maksimal ideal = banyak validator x jumlah butir komponen 

x skor maksimal 

2. Menentukan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor dari 

masing-masing validator. 

3. Menentukan persentase keidealan 

persentase keidealan = 
                 

                 
       

Hasil persentase keidealan kemudian ditafsirkan dalam pengertian 

kualitatif berdasarkan pada tabel berikut ini: 

Tabel III.11 Kriteria respon guru  

No Interval Kriteria  

1 80% - 100 % Sangat Baik 

2 60% - 79% Baik 

3 40% - 59% Sedang  

4 20% - 49% Rendah  

5 0% - 19% Sangat Rendah 
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Gambar III.2. Skema Pembuatan Sabun 

 

 

Preparasi Bahan Baku 

Timbang bubuk ampas tebu sebanyak 5 gram,  kemudian dicampurkan ke  

dalam  bekas yang telah disiapkan sebanyak 100 ml  dalam botol VCO dengan 

variasi  waktu 0, 7, 8 dan 9 hari. 

 

Uji Kadar Asam Lemak Bebas 

Menentukan Kadar Asam Lemak Bebas (ALB) dengan cara titrasi. dititrasi 

dengan larutan NaOH 0,1 N  yang ditandai perubahan warna merah jambu 

dengan  penambahan indikator PP. 

Uji Kadar bilangan peroksida 

 

Pertama-tama siapkan 50  gram sampel minyak jelantah yang telah dimurnikan 

kemudian dipanaskan, lalu masukkan 30 ml etanol dan30 ml NaOH tersebut 

secara perlahan kedalam sampel tersebut, kemudian diaduk dengan stirrer 

Setelah homogen, tambahkan 3 ml gliserin. Kemudian aduk dengan stirrer 

sampai kental, lalu masukkan kedalam cetakan ditambahkan pewangi sabun. 

Dinginkan hingga suhu 40ᵒC. 
 

Produk Sabun 

Uji Analisa dengan barometer SNI 
 

Pembuatan Sabun 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dijabarka pada BAB IV, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bilangan asam lemak bebas dan bilangan peroksida hasil pemurnian 

minyak jelantah menggunakan ampas tebu, memenuhi standar 

Nasional Indonesia (SNI) dengan nilai bilangan asam 0.56 mg KOH/g 

dan nilai bilangan peroksida 9.4 O2/kg. 

2. Sabun padat yang dihasilkan dari pemurnian minyak jelantah 

menggunakan ampas tebu, memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) 

dengan nilai kadar air 16.67% ,pH 10, Tinggi Busa 14.8, bilangan 

penyabunan 196.53 pada konsentrasi 30% NaOH. 

3. Media pembelajaran berupa video pada materi peranan ilmu kimia 

yang diterapkan pada pembuatan sabun padat dari pemurnian minyak 

jelantah menggunakan ampas tebu valid digunakan sebagai sumber 

belajar bagi peserta didik di SMAN 12 Pekanbaru berdasarkan 

penilaian validitas dan uji kepraktisan yang telah dilakukan. Persentase 

kevalidan oleh ahli materi adalah 95.71% dan ahli media adalah 

95.00% dengan kategori sangat valid, serta rata-rata persentase 

peilaian oleh guru sebagai uji kepraktisan (angket) adalah  91.28%  

dengan kategori valid. 
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4. Responpesertadidikterhadapvideo pebelajaran pada materi ilmu kimia 

dan peranannyasangatbaikdenganpersentasesebesar 89,85%. 

B. Saran 

Penelitian pembuatan sabun padat dari pemurnian minyak jelantah 

menggunakan ampas tebu dan implementasinya sebagai bahan ajar ini 

hanya sampai pada batas tahap pengembangan terbatas, yaitu hanya 

sampai pada uji kepraktisan (angket) yang dilakukan pada guru kimia 

disekolah menengah atas. Berdasarkan uji coba dilapangan, peneliti 

merekomendasikan pengembangan lebih lanjut terhadap media 

pembelajaran ini dan diteruskan melakukan uji praktis kepada peserta 

didik untuk menghasilkan multimedia pembelajaran yang lebih baik lagi. 
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SKEMA KERJA 

1. Preparasi Bahan Baku  

 

 -dicuci bersih 

 -di keringkan dibawah terik matahari 

 -dihaluskan dan diayak hingga menjadi bubuk ampas tebu 

 

 

 -digunakan untuk menggoreng 4 kali penggorengan 

 

 

 

2. Proses Perendaman 

 

 -ditambah 
 

 

 - dicampurkan ke dalam botol VCO 

 -dikocok hingga homogeny 

 -dilakukan perendaman dengan waktu 24, 48 dan 72 jam 

 

 

 

3. Penentuan Asam Lemak Bebas (ALB)  

 

 

 -dicampurkan 

 

 

 -dipanaskan selama 10 menit dalam  

   penangas air 40C 

 -didinginkan 

 -ditambahkan indicator pp 

 -dititrasi sampai tepat warna merah 

   jambu 

 

 

 -dihitung bilangan asam menggunakan  

rumus yang sudah di tentukan 

 

Ampas tebu 

Minyak goreng 

Hasil 

5 gram ampas tebu 

100 ml Minyak 

goreng 

Hasil 

5 gram Sampel minyak 50 ml alcohol 95 % 

campuran 

KOH 0.1 

N 

Hasil 

LAMPIRAN A.1 
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4. Penentuan bilangan Peroksida 

 

 

 -dicampurkan 

 

 

 -ditambahkan 0.5 ml KI jenuh 

 -dikocok selama 2 menit dan didiamkan  

   selama 1 menit 

 -ditambahkan 30 ml aquades 

 -dititrasi dengan larutan standar  

   Na2S2O3 

 -ditambah 30 ml aquades 

 

 

 -dititrasi lagi dengan larutan standar   

   Na2S2O3 

 -dihentikan titrasi sampai warna biru  

   tepat hilang 

 

 

5. Pembuatan Sabun  

 

 -dimasukkan ke dalam gelas piala 

 -dipanaskan 

 

 

 - ditambahkan 

 

 

 -dikocok dengan stirrer 

 -ditambahkan 

  

  

 -dikocok dengan stirrer sampai kental 

 -dimasukkan kedalam cetakan 

 -ditambahkan pewangi 

 -dinginkan 

   

 

 

5 gram Sampel minyak 

pelarut terdiri dari 60% asam asetat 

glacial 40% kloroform 

campuran 

Campuran berwarna biru 

Hasil 

50 gram sampel minyak 

30 ml etanol 

30 ml NaOH 

3 ml gliserin 

Hasil 
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6. Menghitung Tinggi Busa  

 

 - dimasukkan kedalam gelas ukur 100 ml air suling 

 -dikocok 

 -diamati tinggi busa selama 5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 gram sabun 

Hasil 
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PEMBUATAN LARUTAN 

 

1. Larutan KOH 10% 

Ditimbang padatan KOH sebanyak 10 gram, dilarutkan dengan aquades 

100 mL dalam gelas beker kemudian aduk  

2. Larutan iodine 0.1 N 

Ditimbang KI sebanyak 9.5 gram, dilarutkan dengan aquades 10 mL 

dalam gelas beker. Kemudian timbang iodine sebanyak 1,27g, dilarutkan 

dengan larutan KI yang telah dibuat. Dimasukkan campuran KI dan iodine 

kedalam labu ukur 100 mL. ditambah aquades hingga tanda batas 

3. Larutan Amilum 1% 

Ditimbang serbuk amilum sebanyak 1 gram, dilarutkan dengan aquades 

hangat 10 mL dalam gelas beker. Kemudian dimasukkan kedalam labu 

ukur 100 mL. ditambakahkan aquades hangat kedalam labu ukur hingga 

tanda batas. 

4. Larutan KOH 0.1 N 

Ditimbang padatan KOH sebanyak 0.56 gram, dilarutkan dengan aquades 

10 mL dalam gelas beker. Kemudian dimasukkan kedalam labu ukur 100 

mL. ditambahkan aquades kedalam labu ukur hingga tanda batas. 

5. Larutan campuran asam asetat-kloroform (3:2) 

Dicampurkan 180 mL asam asetat ke dalam kloroform 120 mL. kedalam  

gelas beker, kemudian diaduk dengan magnetic stirrer selama 10 menit. 

6. Larutan KI jenuh 

Larutan kalium iodide p.a dalam air suling yang baru mendidih hingga 

kondisi jenuh (adanya Kristal KI yang tidak larut). Larutan ini harus 

disiapkan setiap kali akan melakukan pengujian. 

7. Larutan Na2S2O3.5H2O 0.1 N 

Ditimbang padatan Na2S2O3.5H2O sebanyak 24.8 gram dilarutkan dengan 

aquades 100 mL dalam gelas beker. Kemudian dimasukkan kedalam labu 

ukur 1 L. ditambahkan aquades kedalam labu ukur hingga tanda batas. 

 

LAMPIRAN A.2 
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UJI KUALITAS MINYAK GORENG 

1. Bilangan Asam Lemak Bebas 

No 
Lama 

Perendaman 

Bilangan asam (mg KOH/gram) 
% 

Penurunan 

Bilangan Asam 

Minyak Goreng 

Bekas sebelum 

pemurnian 

Minyak Goreng 

Bekas Setelah 

Pemurnian 

1 7 hari 1.07 0.84 21.49 

2 8 hari 1.07 0.72 32.71 

3 9 hari 1.07 0.56 47.66 

 

Cara menghitung bilangan asam: 

Bilangan asam (mg KOH/gram) = 
                      

                   
 

 

Keterangan: 

mL KOH  : jumlah mL KOH untuk titrasi 

N KOH : normalitas larutan KOH 

BM KOH  : bobot molekul KOH (56.1) 

A. Perhitungan  Asam Lemak Bebas (mg/g) dan rata-rata asam lemak 

bebas(mg/g) 

a. Sampel minyak goreng bekas sebelum pemurnian 

Sampel menggunakan N KOH 0.1N dan gram contoh sebanyak 5 

gram 

1) Pengulangan 1 

V KOH yang terpakai 0.9 mL 

Bilangan asam (m KOH/gram) = 
                      

                   
 

 = 
                     

      
 

 = 
     

      
 = 1.01 mg KOH/gram 

 

LAMPIRAN A.3 
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2) Pengulangan 2 

V KOH yang terpakai 1 mL 

Bilangan asam (m KOH/gram) = 
                      

                   
 

 = 
                   

      
 

 = 
    

      
 = 1.12 mg KOH/gram 

Rata-rata bilangan asam = 
               

 
 

 = 
         

 
 

 =
    

 
 

 = 1.07 mg KOH/gram 

b. Sampel minyak goreng bekas setelah pemurnian dengan lama 

perendaman 7 hari 

1) Pengulangan 1 

V KOH yang terpakai 0.8 mL 

Bilangan asam (m KOH/gram) = 
                      

                   
 

 = 
                     

      
 

 = 
     

      
 = 0.897 mg KOH/gram 

2) Pengulangan 2 

V KOH yang terpakai 0.7 mL 

Bilangan asam (m KOH/gram) = 
                      

                   
 



100 
 

 = 
                     

      
 

 = 
     

      
 = 0.785 mg KOH/gram 

Rata-rata bilangan asam = 
               

 
 

 = 
            

 
 

 =
     

 
 = 0.841 mg KOH/gram 

c. Sampel minyak goreng bekas setelah pemurnian dengan lama 

perendaman 8 hari 

1) Pengulangan 1 

V KOH yang terpakai 0.6 mL 

Bilangan asam (m KOH/gram) = 
                      

                   
 

 = 
                     

      
 

 = 
     

      
 = 0.673 mg KOH/gram 

2) Pengulangan 2 

V KOH yang terpakai 0.7 mL 

Bilangan asam (m KOH/gram) = 
                      

                   
 

 = 
                     

      
 

 = 
     

      
 = 0.785 mg KOH/gram 
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Rata-rata bilangan asam = 
               

 
 

 = 
             

 
 

 =
     

 
 = 0.729 mg KOH/gram 

d. Sampel minyak goreng bekas setelah pemurnian dengan lama 

perendaman 9 hari 

1) Pengulangan 1 

V KOH yang terpakai 0.5 mL 

Bilangan asam (m KOH/gram) = 
                      

                   
 

 = 
                     

      
 

 = 
     

      
 = 0.561 mg KOH/gram 

2) Pengulangan 2 

V KOH yang terpakai 0.5 mL 

Bilangan asam (m KOH/gram) = 
                      

                   
 

 = 
                     

      
 

 = 
     

      
 = 0.561 mg KOH/gram 

Rata-rata bilangan asam = 
               

 
 

 = 
             

 
 

 =
     

 
 = 0.561 mg KOH/gram 
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B. % Penurunan Bilangan Asam 

Rumus: 

a. Penurunan bilangan asam (mg KOH/gram) = bilangan asam minyak 

goreng bekas – bilangan asam sampel 

b. %penurunan bilangan asam =   

                                     

                                               
 

Bilangan asam  minyak goreng bekas sebelum pemurnian adalah sebesar 

1.07mg KOH/gram. 

1. Sampel minyak goreng bekas setelah pemurnian dengan lama 

perendaman 7 hari 

Nilai bilangan asam = 0.84 mg KOH/gram 

a. Penurunan bilangan asam (mg KOH/gram) 

Bilangan asam minyak goreng bekas – bilangan asam sampel 

= 1.07 – 0.84 = 0.23 

b. % penurunan bilangan asam 

 
                                     

                                               
 x100% 

= 
                  

                  
 x100% 

= 0.2149 x 100% = 21.49% 
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2. Sampel minyak goreng bekas setelah pemurnian dengan lama 

perendaman 8 hari 

Nilai bilangan asam = 0.72 mg KOH/gram 

a. Penurunan bilangan asam (mg KOH/gram) 

Bilangan asam minyak goreng bekas – bilangan asam sampel 

= 1.07 – 0.72 = 0.35 

b. % penurunan bilangan asam 

                                     

                                               
 x100% 

= 
                  

                  
 x100% 

= 0.3271 x 100% = 32.71% 

3. Sampel minyak goreng bekas setelah pemurnian dengan lama 

perendaman 9 hari 

Nilai bilangan asam = 0.56 mg KOH/gram 

a. Penurunan bilangan asam (mg KOH/gram) 

Bilangan asam minyak goreng bekas – bilangan asam sampel 

= 1.07 – 0.56 = 0.51 

b. % penurunan bilangan asam 

                                     

                                               
 x100% 

= 
                  

                  
 x100% 

= 0.4766 x 100% = 47.66% 
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2. Bilangan Peroksida 

Tabel hasil uji kualitas minyak goreng 

sampel ulangan 

Volume 

titrasi 

(mL) 

Bilangan 

peroksida 

(mek.O2/kg) 

Rata – rata 

Bilangan 

peroksida 

(mek.O2/kg) 

% penurunan 

Bilangan 

peroksida 

(mek.O2/kg) 

Minyak 

goreng bekas 

1 10.5 21 
20.5 0 

2 10 20 

perendaman 

7 hari 

1 6 12 
12.2 41.46% 

2 6.2 12.4 

perendaman 

8 hari 

1 5.6 11.2 
11 45.36% 

2 5.4 10.8 

perendaman 

9 hari 

1 4.6 9.2 
9.4 54.14% 

2 4.8 9.6 

 

Cara menghitung bilangan peroksida: 

Bilangan peroksida (mek.O2/kg) = 
                           

                   
 

Keterangan: 

mL Na2S2O3  = jumlah mL Na2S2O3 yang terpakai untuk titrasi  

N thio  = normalitas larutan Na2S2O3 

Bobot contoh = bobot sampel yang diuji, dinyatakan dalam gram 

1. Perhitungan bilangan peroksida (mek.O2/kg) dan rata-rata 

bilangan peroksida (mek.O2/kg) 

Perhitungan masing-masing sampel sebagai berikut: 

Setiap sampel menggunakan N Na2S2O3 0.01 N, dan gram contoh 

sebanyak 5 gram 
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a. Sampel minyak goreng bekas sebelum pemurnian 

1) Pengulangan 1 

V Na2S2O3 yang terpakai 10.5 mL 

Bilangan peroksida (mek.O2/kg) = 
                           

                   
 

 =
                         

        
 

 =
   

        
 = 21 mek.O2/kg 

2) Pengulangan 2 

V Na2S2O3 yang terpakai 10 mL 

Bilangan peroksida (mek.O2/kg) = 
                           

                   
 

 =
                       

        
 

 =
   

        
 = 20 mek.O2/kg 

Rata-rata bilangan peroksida =
               

 
 

 =
     

 
 

 =
  

 
 = 20.5 mek.O2/kg 
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b. Sampel minyak goreng bekas setelah pemurnian dengan lama 

perendaman selama 7 hari 

1) Pengulangan 1 

V Na2S2O3 yang terpakai 6 mL 

Bilangan peroksida (mek.O2/kg) = 
                           

                   
 

 =
                      

        
 

 =
  

        
 = 12 mek.O2/kg 

2) Pengulangan 2 

V Na2S2O3 yang terpakai 6.2 mL 

Bilangan peroksida (mek.O2/kg) = 
                           

                   
 

 =
                        

        
 

 =
  

        
 = 12.4 mek.O2/kg 

Rata-rata bilangan peroksida =
               

 
 

 =
       

 
 

 =
    

 
 = 12.2 mek.O2/kg 
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c. Sampel minyak goreng bekas setelah pemurnian dengan lama 

perendaman selama 8 hari 

1) Pengulangan 1 

V Na2S2O3 yang terpakai 5.6 mL 

Bilangan peroksida (mek.O2/kg) = 
                           

                   
 

 =
                        

        
 

 =
  

        
 = 11.2 mek.O2/kg 

2) Pengulangan 2 

V Na2S2O3 yang terpakai 5.4 mL 

Bilangan peroksida (mek.O2/kg) = 
                           

                   
 

 =
                        

        
 

 =
  

        
 = 10.8 mek.O2/kg 

Rata-rata bilangan peroksida =
               

 
 

 =
         

 
 

 =
  

 
 = 11 mek.O2/kg 
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d. Sampel minyak goreng bekas setelah pemurnian dengan lama 

perendaman selama 9 hari 

1) Pengulangan 1 

V Na2S2O3 yang terpakai 4.6 mL 

Bilangan peroksida (mek.O2/kg) = 
                           

                   
 

 =
                        

        
 

 =
  

        
 = 9.2 mek.O2/kg 

2) Pengulangan 2 

V Na2S2O3 yang terpakai 4.8 mL 

Bilangan peroksida (mek.O2/kg) = 
                           

                   
 

 =
                        

        
 

 =
  

        
 = 9.6 mek.O2/kg 

Rata-rata bilangan peroksida =
               

 
 

 =
       

 
 

 =
    

 
 = 9.4 mek.O2/kg 
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3. % Penurunan Bilangan Peroksida 

Rumus: 

a. Penurunan bilangan peroksida (mek.O2/kg) = bilangan peroksida 

minyak goreng bekas – bilangan peroksida sampel 

b. % penurunan bilangan proksida = 

                                        

                                                  
        

Bilangan peroksida minyak goreng bekas sebelum pemurnian adalah 

sebesar 20.5 (mek.O2/kg). 

1. Sampel minyak goreng bekas setelah pemurnian dengan lama 

perendaman selama 7 hari 

Nilai bilangan peroksida 12.2 mek.O2/kg 

a. Penurunan bilangan peroksida (mek.O2/kg) = bilangan peroksida 

minyak goreng bekas – bilangan peroksida sampel 

= 20.5 – 12.2 = 8.3 

b. % penurunan bilangan proksida  

= 
                                        

                                                  
        

=
               

                
        

= 0.4048 x 100% = 40.48% 
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2. Sampel minyak goreng bekas setelah pemurnian dengan lama 

perendaman selama 8 hari 

Nilai bilangan peroksida 11 mek.O2/kg 

a. Penurunan bilangan peroksida (mek.O2/kg) = bilangan peroksida 

minyak goreng bekas – bilangan peroksida sampel 

= 20.5 – 11 = 9.5 

b. % penurunan bilangan proksida  

= 
                                        

                                                  
        

=
               

                
        

= 0.4634 x 100% = 46.34% 

3. Sampel minyak goreng bekas setelah pemurnian dengan lama 

perendaman selama 9 hari 

Nilai bilangan peroksida 9.4 mek.O2/kg 

a. Penurunan bilangan peroksida (mek.O2/kg) = bilangan peroksida 

minyak goreng bekas – bilangan peroksida sampel 

= 20.5 – 9.4 = 11.1 

b. % penurunan bilangan proksida  

= 
                                        

                                                  
        

=
                

                
        

= 0.5414 x 100% = 54.14% 
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UJI KUALITAS SABUN 

1. Kadar Air 

No 
Konsentrasi 

sabun 

Kadar air (gram) 
% 

Penurunan 

kadar air 

pH 
Berat sampel 

sebelum 

pengeringan 

Berat sampel 

Setelah 

pengeringan 

1 10% 65 gram 50 gram 25.00 % 8.8 
2 20% 62 gram 50 gram 20.00 % 9.82 
3 30% 70 gram 60 gram 16.67 % 10 

 

Cara menghitung kadar air: 

 

Kadar Air = 
      

 
 x 100% 

Keterangan:   

W1 = berat sampel + cawan (gram)  

W2 = Berat sampel setelah pengeringan (gram)  

W = Berat sampel (gram) 

 

A. Menghitung kadar air pada sabun dengan NaOH konsentrasi 10% 

Dengan berat contoh 60 gram, W1= 65 gram, W2 = 50 gram 

Kadar Air  = 
      

 
 x 100% 

 =  
               

       
 x 100% 

 = 
       

       
 x 100%  

 = 
    

   
 = 25.00 % 

 

 

 

LAMPIRAN A.4 
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B. Menghitung kadar air pada sabun dengan NaOH konsentrasi 20 % 

Dengan berat contoh 60 gram, W1= 62 gram, W2 = 50 gram 

Kadar Air  = 
      

 
 x 100% 

 =  
               

       
 x 100% 

 = 
       

       
 x 100%  

 = 
    

   
 = 20.00 % 

C. Menghitung kadar air pada sabun dengan NaOH konsentrasi 30% 

Dengan berat contoh 60 gram, W1= 70 gram, W2 = 60 gram 

Kadar Air  = 
      

 
 x 100% 

 =  
               

       
 x 100% 

 = 
       

       
 x 100%  

 = 
    

   
 = 16.67 % 

2. Bilangan Penyabunan (SV) 

Konsentrasi 

sabun 

Berat 

Sampel 

(g) 

perlakuan 

Bilangan Penyabunan % 

Bilangan 

Penyabunan 
V blanko V titrasi 

10% 
1,85 1 22.70 12.9 161.18 

1,85 2 22.70 12.8 162.83 

Rata-rata 162 

20% 
1,85 1 22.70 12.5 167.76 

1,85 2 22.70 11.8 179.28 

Rata-rata 173.52 

30% 
1,85 1 22.70 10.7 197.34 

1,85 2 22.70 10.8 195.73 

Rata-rata 196.53 
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Perhitungan: Bilangan Penyabunan (SV)= 
(                 )              

             ( )
 

Keterangan: 

N HCl : 0.5424  

Berat molekul NaOH : 56.1 

A. Menghitung bilangan penyabunan dengan NaOH konsentrasi 10% 

Pengulangan 1 

Bilangan Penyabunan (SV)= 
(                 )              

             ( )
 

 

Bilangan Penyabunan (SV)= 
(           )               

    
 

 = 162.18 

 

Pengulangan 2 

Bilangan Penyabunan (SV)= 
(                 )              

             ( )
 

 

Bilangan Penyabunan (SV)= 
(           )               

    
 

 = 162.83 

 

B. Menghitung bilangan penyabunan dengan NaOH konsentrasi 20% 

Pengulangan 1 

Bilangan Penyabunan (SV)= 
(                 )              

             ( )
 

 

Bilangan Penyabunan (SV)= 
(           )               

    
 

 = 167.76 

 

 

 

 



114 
 

Pengulangan 2 

Bilangan Penyabunan (SV)= 
(                 )              

             ( )
 

 

Bilangan Penyabunan (SV)= 
(           )               

    
 

 = 179.28 

 

C. Menghitung bilangan penyabunan dengan NaOH konsentrasi 30% 

Pengulangan 1 

Bilangan Penyabunan (SV)= 
(                 )              

             ( )
 

 

Bilangan Penyabunan (SV)= 
(           )               

    
 

 = 197.34 

 

Pengulangan 2 

Bilangan Penyabunan (SV)= 
(                 )              

             ( )
 

 

Bilangan Penyabunan (SV)= 
(           )               

    
 

 = 195.73 

 



 
 

SILABUS MATA PELAJARAN KIMIA 

  (Peminatan Bidang MIPA) 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas   : X  

Kompetensi Inti : 

KI 1  : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi   atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

 KI 3 : Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

 KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu 
Sumber 
Belajar 

1.1 Menyadari  adanya keteraturan struktur 
partikel materi sebagai wujud kebesaran 
Tuhan YME dan pengetahuan tentang 
struktur partikel materi sebagai hasil 
pemikiran kreatif manusia yang 
kebenarannya bersifat tentatif.  

 Peran kimia dalam 
kehidupan. 

 Hakikat ilmu kimia  

 Metode ilmiah dan 
keselamatan kerja 

 

Mengamati 

 Mengamati produk-produk kimia dalam 
kehidupan, misalnya sabun, detergen,pasta 
gigi, shampo, kosmetik, obat, susu, keju, 
mentega, minyak goreng, garam dapur, dan 
asam cuka. 

 Membaca artikel tentang peran kimia dalam 
perkembangan ilmu lain (farmasi,geologi, 
pertanian, kesehatan) dan peran kimia dalam 
menyelesaikan masalah global. 

 Membaca artikel tentang hakikat ilmu kimia, 
metode ilmiah dan keselamatan kerja di 
laboratorium.  

 

Tugas  

 Membuat laporan 
tentang hakikat 
ilmu kimia, 
metode ilmiah 
dan keselamatan 
kerja di 
laboratorium serta 
peran kimia 
dalam kehidupan. 

Observasi 

 Sikap ilmiah saat 
diskusi dan 
presentasi 

1 mgg x 3 jp  Buku teks 
kimia 

 Literatur 
lainnya 

 Encarta 
Encycloped
ia 

 Lembar 
kerja 

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki 
rasa ingin tahu, disiplin,  jujur, objektif, 
terbuka,  mampu membedakan fakta 
dan opini, ulet, teliti, bertanggung jawab, 
kritis, kreatif, inovatif,  demokratis, 
komunikatif ) dalam merancang dan 
melakukan percobaan serta berdiskusi 
yang diwujudkan dalam sikap sehari-
hari.   

LAMPIRAN B 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu 
Sumber 
Belajar 

2.2 Menunjukkan perilaku kerjasama, 
santun,  toleran, cinta damai dan peduli 
lingkungan serta hemat dalam 
memanfaatkan sumber daya alam.  

2.3 Menunjukkan perilaku responsif,  dan 
proaktif serta bijaksana sebagai   wujud 
kemampuan memecahkan  masalah dan 
membuat keputusan.  

 

Menanya 

 Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan 
hasil pengamatan, misalnya:  
- Apa yang dipelajari dalam kimia? 
- Apa manfaatnya belajar kimia dan 

kaitannya dengan karir masa depan? 

 

Pengumpulan data 

 Mengkaji literatur tentang peran kimia dalam 
kehidupan, perkembangan IPTEK, dan dalam 
menyelesaikan masalah global. 

 Mengunjungi laboratorium untuk mengenal 
alat-alat dan bahan kimia serta tata tertib 
laboratorium. 

 Mendiskusikan kerja seorang ilmuwan kimia 
dalam melakukan penelitian untuk 
memperoleh produk kimia menggunakan 
metode ilmiah meliputi: penemuan masalah, 
perumusan masalah, membuat hipotesis, 
melakukan percobaan dan mengolah data 
serta membuat laporan. 

 

Mengasosiasi 

 Menyimpulkan hasil pengamatan dan diskusi 
tentang hakikat ilmu kimia, metode ilmiah dan 
keselamatan kerja di laboratorium serta peran 
kimia dalam kehidupan.  

 

 

 

dengan lembar 
pengamatan 

 
Portofolio 

 Laporan 
pengamatan 
 

Tes 

 Tertulis  membuat 
bagan / skema 
tentang hakikat 
kimia, metode 
ilmiah dan 
keselamatan 
kerja serta peran 
kimia dalam 
kehidupan   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1    Memahami hakikat ilmu kimia, metode 
ilmiah dan keselamatan kerja di 
laboratorium serta peran kimia dalam 
kehidupan. 

4.1 Menyajikan hasil pengamatan tentang 
hakikat ilmu kimia, metode ilmiah dan 
keselamatan kerja dalam mempelajari 
kimia serta peran kimia dalam 
kehidupan. 

 

1
1
6
 



 
 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu 
Sumber 
Belajar 

Mengkomunikasikan  

 Mempresentasikan hasil pengamatan dan 
diskusi tentang hakikat ilmu kimia, metode 
ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium 
serta peran kimia dalam kehidupan dengan 
tata bahasa yang benar. 
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LAMPIRAN C 

VALIDASI INSTRUMEN 

 

C.1 Lembar Validasi angket Ahli Materi 

C.2 Lembar Rubrik validasi angket ahli materi 

C.3 Lembar Validasi Instrumen Ahli Media 

C.4 Lembar Rubrik validasi angket ahli media 

C.5 Lembar Validasi Instrumen untuk Guru 

C.6 Lembar Rubrik validasi angket untuk guru 

C.7 Lembar Validasi Instrumen Respon Siswa 

C.8 Lembar Rubrik validasi angket respon siswa 
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 LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN 

(AHLI MATERI) 

 
 

Hari/Tanggal   :  

NamaValidator :  

Profesi/Jabatan : Dosen Pendidikan Kimia UIN SUSKA Riau 

 
Judul : Pembuatan Sabun Padat dari Pemurnian Minyak Jelantah 

Menggunakan Ampas Tebu Sebagai Bahan Ajar di SMA 

Penyusun : Dwi Annisa Hasbi 

Pembimbing : 1. Dra. Fitri Refelita, M.Si 

 2. Zona Octarya, M.Si 

Instansi :Pendidikan Kimia FTK UIN SUSKA RIAU 

Assalamu’alaikum,Wr.Wb 

Dengan hormat, 

saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk memberikan saran terhadap 

instrument penelitian untuk ahli materi dan mengisi angket yang telah disediakan. 

Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/ Ibu terhadap pernyataan 

dalam instrument penelitian, sehingga dapat diketahui valid atau tidaknya instrument 

penelitian tersebut untuk digunakan. Penilaian, komentar dan saran yang Bapak/ Ibu 

berikan akan digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari instrumen 

penilaian ini. Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket validasi 

instrument untuk ahli materi, saya ucapkan terima kasih.   

 

Pemohon, 

 

 
 

 Dwi Annisa Hasbi 

 11417201427

LAMPIRAN C.1 
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A. PetunjukPengisian 

1. Sebelum melakukan penilaian terhadap video pada materi ilmu kimia dan 

peranannya, isilah identitas Bapak/Ibu secara lengkap terlebih dahulu. 

2. Bapak/Ibu dimohon memberikan penilaian video, dengan menggunakan 

instrument ini. 

3. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pernyataan yang terdapat dalam 

instrument ini akan digunakan sebagai validasi dan masukan bagi 

penyempurnaan video pembelajaran pada materi ilmu kimia dan 

peranannya. 

4. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist(√) pada salah 

satu kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir 

dalam lembar penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:  

Keterangan 

1. Berarti “tidak sesuai (TS)” denganSkor 1 

2. Berarti “kurang sesuai (KS)” denganSkor2 

3. Berarti “cukup sesuai (CS)” denganSkor3 

4. Berarti “sesuai (S)” denganSkor4 

5. Berarti “sangat sesuai (SS)” denganSkor5 

Jika  penilaian  Bapak  atau  Ibu  tergolong  Tidak  Setuju/Kurang 

setuju   mohon memberikan saran pada kolom yang tersedia.  Atas kesediaan 

Bapak atau Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya ucapkan terima kasih. 
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Aspek 

Kriteria 
No Indikator 

NILAI 

SS S CS KS TS 

Aspek isi 1 Isi video sesuai dengan kurikulum 

2013 

     

2 Materi yang disajikan mencakup 

semua materi yang terkandung 

dalam Kompetensi Inti (KI) 

     

3 Materi yang disajikan mencerminkan 

jabaran yang mendukung pencapaian 

semua Kompetensi Dasar (KD). 

     

4 Cakupan dan kedalaman materi 

sesuai dengan yang dibutuhkan 

peserta didik 

     

5 Fakta dan data yang disajikan sesuai 

dengan kenyataan dan efisien untuk 

meningkatkan pemahaman peserta 

didik. 

     

6 Isi video dapat diaplikasikan pada 

materi ilmu kimia dan peranannya 

     

Aspek 

desain 

rancangan 

1 Langkah kerja disampaikan dengan 

jelas dan sistematis 

     

2 Video dapat memperluas dan 

membangun pengetahuan peserta 

didik 

     

3 Video dapat digunakan sebagai 

alternative bahan ajar pada materi 

ilmu kimia dan peranannya 

     

Aspek 

desain 

teknik 

1 Petunjuk dan informasi yang 

disampaikan jelas 

     

2 Bahasa yang digunakan mudah 

dipahami. 

     

3 Kesesuaian ukuran teks dengan 

gambar 

     

4 Kesesuaian pemilihan warna 

tampilan 

     

5 Pemilihan music pengiring sesuai      
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Kritik dan saran : 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Kesimpulan 

1. Layak diuji cobakan di lapangan tanpa ada revisi 

2. Layak diuji cobakan di lapangan dengan revisi 

3.Tidak layak diuji cobakan dilapangan 

*)Lingkari salah satu 

 

Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada 

pengaruh dari pihak lain. 

 

  

 Mengetahui, 

 Validator 

 

 

 

 

 Dra. Fitri Refelita, M.Si 
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RUBRIK INSTRUMEN PENILAIAN MEDIA PEMBEAJARAN KIMIA 

BERBASIS VIDEO UNTUK PESERTA DIDIK SMA/MA 

(AHLI MATERI) 

A. Aspek Isi 

No  Indikator Nilai Penjabaran Indikator 

1 Isi video sesuai dengan 

kurikulum 2013 
SS 

Jika materi yang disajikan sangat sesuai dengan 

kurikulum 

S Jika materi yang disajikan sesuai dengan kurikulum 

CS 
Jika materi yang disajikan cukup sesuai dengan 

kurikulum 

KS 
Jika materi yang disajikan kurang sesuai dengan 

kurikulum 

TS 
Jika materi yang disajikan tidak sesuai dengan 

kurikulum 

2 Materi yang disajikan 

mencakup semua 

materi yang 

terkandung dalam 

Kompetensi Inti (KI) 

SS 
Jika materi yang disajikan mencakup semua materi yang 

terkandung dalam Kompetensi Inti (KI) 

S 
Jika materi yang disajikan mencakup materi yang 

terkandung dalam Kompetensi Inti (KI) 

CS 
Jika materi yang disajikan cukup mencakup materi yang 

terkandung dalam Kompetensi Inti (KI) 

KS 
Jika materi yang disajikan kurang mencakup materi 

yang terkandung dalam Kompetensi Inti (KI) 

TS 
Jika materi yang disajikan tidak mencakup materi yang 

terkandung dalam Kompetensi Inti (KI) 

3 Materi yang disajikan 

mencerminkan jabaran 

yang mendukung 

pencapaian semua 

Kompetensi Dasar 

(KD). 

SS 

Jika semua materi yang disajikan  sangat mencerminkan 

jabaran yang mendukung pencapaian Kompetensi Dasar 

(KD). 

S 
Jika semua materi yang disajikan mencerminkan jabaran 

yang mendukung pencapaian Kompetensi Dasar (KD). 

CS 

Jika semua materi yang disajikan cukup mencerminkan 

jabaran yang mendukung pencapaian Kompetensi Dasar 

(KD). 

KS 

Jika semua materi yang disajikan kurang mencerminkan 

jabaran yang mendukung pencapaian Kompetensi Dasar 

(KD). 

TS 
Jika semua materi yang disajikan tidak mencerminkan 

jabaran yang mendukung pencapaian Kompetensi Dasar 

LAMPIRAN C.2 
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(KD). 

4 Cakupan dan 

kedalaman materi 

sesuai dengan yang 

dibutuhkan peserta 

didik 

SS 
Jika materi yang disajikan sangat sesuai dengan 

informasi baru yang dibutuhkan peserta didik 

S 
Jika materi yang disajikan sesuai dengan informasi baru 

yang dibutuhkan peserta didik 

CS 
Jika materi yang disajikan cukup sesuai dengan 

informasi baru yang dibutuhkan peserta didik 

KS 
Jika materi yang disajikan kurang sesuai dengan 

informasi baru yang dibutuhkan peserta didik 

TS 

Jika materi yang disajikan tidak sesuai dengan informasi 

baru yang dibutuhkan peserta didik 

 

5 Fakta dan data yang 

disajikan sesuai 

dengan kenyataan dan 

efisien untuk 

meningkatkan 

pemahaman peserta 

didik. 

SS 

Jika fakta dan data yang disajikan sangat sesuai dengan 

kenyataan dan efisien untuk meningkatkan pemahaman 

peserta didik. 

S 

Jika fakta dan data yang disajikan sesuai dengan 

kenyataan dan efisien untuk meningkatkan pemahaman 

peserta didik. 

CS 

Jika fakta dan data yang disajikan cukup sesuai dengan 

kenyataan dan efisien untuk meningkatkan pemahaman 

peserta didik. 

KS 

Jika fakta dan data yang disajikan kurang sesuai dengan 

kenyataan dan efisien untuk meningkatkan pemahaman 

peserta didik. 

TS 

Jika fakta dan data yang disajikan tidak sesuai dengan 

kenyataan dan efisien untuk meningkatkan pemahaman 

peserta didik. 

6 Isi video dapat 

diaplikasikan pada 

materi ilmu kimia dan 

peranannya 

SS 
Jika isi video sangat sesuai denga materi ilmu kimia dan 

peranannya 

S 
Jika isi video sesuai denga materi ilmu kimia dan 

peranannya 

CS 
Jika isi video cukup sesuai denga materi ilmu kimia dan 

peranannya 

KS 
Jika isi video kurang sesuai denga materi ilmu kimia da 

peranannya 

TS 
Jika isi video kurang sesuai denga materi ilmu kimia da 

peranannya 
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B. Aspek Desain Rancangan 

No  Indikator Nilai Penjabaran Indikator 

1  Langkah kerja 

disampaikan dengan 

jelas dan sistematis 

SS 
Jika kejelasan langkah kerja dalam media pembelajaran 

sangat baik 

S 
Jika kejelasan langkah kerja dalam media pembelajaran 

baik 

CS 
Jika kejelasan langkah kerja dalam media pembelajaran 

cukup baik 

KS 
Jika kejelasan langkah kerja dalam media pembelajaran 

kurang baik 

TS 
Jika kejelasan langkah kerja dalam media pembelajaran 

tidak baik 

2 Video dapat 

memperluas dan 

membangun 

pengetahuan peserta 

didik 

SS 
Jika penyajian materi sangat dapat memperluas dan 

membangun pengetahuan peserta didik untuk belajar 

S 
Jika penyajian materi dapat memperluas dan 

membangun pengetahuan peserta didik untuk belajar 

CS 
Jika penyajian materi dapat memperluas dan 

membangun pengetahuan peserta didik untuk belajar 

KS 
Jika penyajian materi kurang dapat memperluas dan 

membangun pengetahuan peserta didik untuk belajar 

TS 
Jika penyajian materi tidak dapat memperluas dan 

membangun pengetahuan peserta didik untuk belajar 

3 Video dapat digunakan 

sebagai alternatif 

bahan ajar pada materi 

ilmu kimia dan 

peranannya 

SS 
Jika video sangat sesuai untuk dijadikan sebagai bahan 

ajar ilmu kimia 

S 
Jika video sesuai untuk dijadikan sebagai bahan ajar 

ilmu kimia 

CS 
Jika video cukup sesuai untuk dijadikan sebagai bahan 

ajar ilmu kimia 

KS 
Jika video kurang sesuai untuk dijadikan sebagai bahan 

ajar ilmu kimia 

TS 
Jika video tidak sesuai untuk dijadikan sebagai bahan 

ajar ilmu kimia 
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C. Aspek Desain Teknik 

No  Indikator Nilai Penjabaran Indikator 

1 Petunjuk dan 

informasi yang 

disampaikan jelas 

SS 
Jika petunjuk dan informasi yang disampaikan sangat 

jelas. 

S Jika petunjuk dan informasi yang disampaikan jelas. 

CS 
Jika petunjuk dan informasi yang disampaikan cukup 

jelas. 

KS 
Jika petunjuk dan informasi yang disampaikan kurang 

jelas. 

TS 
Jika petunjuk dan informasi yang disampaikan tidak 

jelas. 

2 Bahasa yang 

digunakan mudah 

dipahami. 

SS Jika bahasa yang digunakan sangat mudah dipahami. 

S Jika bahasa yang digunakan dapat dipahami. 

CS Jika bahasa yang digunakan cukup dapat dipahami. 

KS Jika bahasa yang digunakan kurang dapat dipahami. 

TS Jika bahasa yang digunakan tidak dapat dipahami. 

3 Kesesuaian ukuran 

teks dengan gambar 

SS Jika ukuran teks dengan gambar sangat sesuai 

S Jika ukuran teks dengan gambar sesuai 

CS Jika ukuran teks dengan gambar cukup sesuai 

KS Jika ukuran teks dengan gambar kurang sesuai 

TS Jika ukuran teks dengan gambar tidak sesuai 

4 Kesesuaian pemilihan 

warna tampilan 

SS Jika pemilihan warna tampilan sangat baik 

S Jika pemilihan warna tampilan baik 

CS Jika pemilihan warna tampilan cukup baik 

KS Jika pemilihan warna tampilan kurang baik 

TS Jika pemilihan warna tampilan tidak baik 

5 Pemilihan music 

pengiring sesuai 

SS Jika Pemilihan music pengiring sangat sesuai 

S Jika Pemilihan music pengiring sesuai 

CS Jika Pemilihan music pengiring cukup sesuai 

KS Jika Pemilihan music pengiring kurang sesuai 

TS Jika Pemilihan music pengiring tidak sesuai 
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LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN 

(AHLI MEDIA) 

 
 

Hari/Tanggal   :  

NamaValidator :  

Profesi/Jabatan : Dosen Pendidikan Kimia UIN SUSKA Riau 

 
Judul : Pembuatan Sabun Padat dari Pemurnian Minyak Jelantah 

Menggunakan Ampas Tebu Sebagai Bahan Ajar di SMA 

Penyusun : Dwi Annisa Hasbi 

Pembimbing : 1. Dra. Fitri Refelita, M.Si 

 2. Zona Octarya, M.Si 

Instansi :Pendidikan Kimia FTK UIN SUSKA RIAU 

Assalamu’alaikum,Wr.Wb 

Dengan hormat, 

saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk memberikan saran terhadap 

instrument penelitian untuk ahli materi dan mengisi angket yang telah disediakan. 

Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/ Ibu terhadap pernyataan 

dalam instrument penelitian, sehingga dapat diketahui valid atau tidaknya instrument 

penelitian tersebut untuk digunakan. Penilaian, komentar dan saran yang Bapak/ Ibu 

berikan akan digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari instrumen 

penilaian ini. Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket validasi 

instrument untuk ahli materi, saya ucapkan terima kasih.   

 

Pemohon, 

 

 
 

 Dwi Annisa Hasbi 

 11417201427

LAMPIRAN C.3 
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A. PetunjukPengisian 

1. Sebelum melakukan penilaian terhadap video pada materi ilmu kimia dan 

peranannya, isilah identitas Bapak/Ibu secara lengkap terlebih dahulu. 

2. Bapak/Ibu dimohon memberikan penilaian video, dengan menggunakan 

instrument ini. 

3. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pernyataan yang terdapat dalam 

instrument ini akan digunakan sebagai validasi dan masukan bagi 

penyempurnaan video pembelajaran pada materi ilmu kimia dan 

peranannya. 

4. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist(√) pada salah 

satu kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir 

dalam lembar penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:  

Keterangan 

1. Berarti “tidak sesuai (TS)” denganSkor 1 

2. Berarti “kurang sesuai (KS)” denganSkor2 

3. Berarti “cukup sesuai (CS)” denganSkor3 

4. Berarti “sesuai (S)” denganSkor4 

5. Berarti “sangat sesuai (SS)” denganSkor5 

Jika  penilaian  Bapak  atau  Ibu  tergolong  Tidak  Setuju/Kurang 

setuju   mohon memberikan saran pada kolom yang tersedia.  Atas kesediaan 

Bapak atau Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya ucapkan terima kasih. 
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Aspek 

Kriteria 
No Indikator 

NILAI 

SS S CS KS TS 

Aspek Isi 1 Disajikan KI, KD, Indikator, dan 

Tujuan pembelajaran didalam 

Video 

     

2 Isi video dapat diaplikasikan pada 

materi ilmu kimia dan peranannya 

     

Aspek 

Penyajian 

1 Langkah kerja disampaikan dengan 

jelas dan sistematis 

     

2 Video dapat memperluas dan 

membangun pengetahuan peserta 

didik 

     

3 Video dapat digunakan sebagai 

alternative bahan ajar pada materi 

ilmu kimia dan peranannya 

     

Aspek 

Tampilan 

Fisik 

1 Daya tarik opening video sangat 

menarik 

     

2 Volume dan kualitas suara jelas      

3 Judul dan keterangan tepat dan 

jelas 

     

4 Kesesuaian ukuran teks dengan 

gambar 

     

5 Kesesuaian pemilihan warna 

tampilan 

     

6 Pemilihan music pengiring sesuai      
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Kritik dan saran : 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Kesimpulan 

1. Layak diuji cobakan di lapangan tanpa ada revisi 

2. Layak diuji cobakan di lapangan dengan revisi 

3.Tidak layak diuji cobakan dilapangan 

*)Lingkari salah satu 

 

Demikian angket ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada 

pengaruh dari pihak lain. 

 

  

 Mengetahui, 

 Validator 

 

 

 

 

 Elvi Yenti, S.Pd, M.Si 
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RUBRIK INSTRUMEN PENILAIAN MEDIA PEMBEAJARAN KIMIA 

BERBASIS VIDEO UNTUK PESERTA DIDIK SMA/MA 

(AHLI MEDIA) 

Aspek 

Kriteria 

No  Indikator Nilai Penjabaran Indikator 

Aspek Isi 1 Disajikan KI, KD, 

Indikator, dan 

Tujuan 

pembelajaran 

didalam Video  

SS 
Jika disajikan KI, KD, Indikator, dan Tujuan 

pembelajaran didalam video 

S 
Jika disajikan KI, KD, Indikator, tetapi tidak 

disajikan Tujuan pembelajaran didalam video 

CS 

Jika disajikan KI, KD, tetapi tidak disajikan 

Indikator, dan Tujuan pembelajaran didalam 

video 

KS 

Jika disajikan KI, tetapi tidak disajikan KD, 

Indikator, dan Tujuan pembelajaran didalam 

video 

TS 
Jika tidak disajikan KI, KD, Indikator, dan 

Tujuan pembelajaran didalam video 

2 Isi video dapat 

diaplikasikan pada 

materi ilmu kimia 

dan peranannya 

SS 
Jika isi video sangat sesuai denga materi ilmu 

kimia dan peranannya 

S 
Jika isi video sesuai denga materi ilmu kimia 

dan peranannya 

CS 
Jika isi video cukup sesuai denga materi ilmu 

kimia dan peranannya 

KS 
Jika isi video kurang sesuai denga materi ilmu 

kimia da peranannya 

TS 
Jika isi video kurang sesuai denga materi ilmu 

kimia da peranannya 

Aspek 

Desain 

Rancangan 

1 Langkah kerja 

disampaikan 

dengan jelas dan 

sistematis 

SS 
Jika kejelasan langkah kerja dalam  media 

pembelajaran sangat baik 

S 
Jika kejelasan langkah kerja dalam media 

pembelajaran baik 

CS 
Jika kejelasan langkah kerja dalam media 

pembelajaran cukup baik 

KS 
Jika kejelasan langkah kerja dalam media 

pembelajaran kurang baik 

TS 
Jika kejelasan langkah kerja dalam media 

pembelajaran tidak baik 
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2 Video dapat 

memperluas dan 

membangun 

pengetahuan 

peserta didik 

SS 

Jika penyajian materi sangat dapat 

memperluas dan membangun pengetahuan 

peserta didik untuk belajar 

S 

Jika penyajian materi dapat memperluas dan 

membangun pengetahuan peserta didik untuk 

belajar 

CS 

Jika penyajian materi dapat memperluas dan 

membangun pengetahuan peserta didik untuk 

belajar 

KS 

Jika penyajian materi kurang dapat 

memperluas dan membangun pengetahuan 

peserta didik untuk belajar 

TS 

Jika penyajian materi tidak dapat memperluas 

dan membangun pengetahuan peserta didik 

untuk belajar 

3 Video dapat 

digunakan sebagai 

alternatif bahan 

ajar pada materi 

ilmu kimia dan 

peranannya 

SS 
Jika video sangat sesuai untuk dijadikan 

sebagai bahan ajar ilmu kimia 

S 
Jika video sesuai untuk dijadikan sebagai 

bahan ajar ilmu kimia 

CS 
Jika video cukup sesuai untuk dijadikan 

sebagai bahan ajar ilmu kimia 

KS 
Jika video kurang sesuai untuk dijadikan 

sebagai bahan ajar ilmu kimia 

TS 
Jika video tidak sesuai untuk dijadikan 

sebagai bahan ajar ilmu kimia 

Aspek 

Desain 

Teknik 

1 Daya tarik 

opening video 

sangat menarik 

SS Jika opening video sangat menarik 

S Jika opening video menarik 

CS Jika opening video cukup menarik 

KS Jika opening video kurang menarik 

TS Jika opening video tidak menarik 

2 Volume dan 

kualitas suara jelas 

SS Jika volume dan kualitas suara sangat baik 

S Jika volume dan kualitas suara baik 

CS Jika volume dan kualitas suara cukup baik 

KS Jika volume dan kualitas suara kurang baik 

TS Jika volume dan kualitas suara tidak baik 

3 Judul dan 

keterangan tepat 

dan jelas 

SS Jika Judul dan keterangan sangat sesuai 

S Jika Judul dan keterangan sesuai 

CS Jika Judul dan keterangan cukup sesuai 

KS Jika Judul dan keterangan kurang sesuai 
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TS Jika Judul dan keterangan tidak sesuai 

4 Kesesuaian 

ukuran teks 

dengan gambar 

SS Jika ukuran teks dengan gambar sangat sesuai 

S Jika ukuran teks dengan gambar sesuai 

CS Jika ukuran teks dengan gambar cukup sesuai 

KS 
Jika ukuran teks dengan gambar kurang 

sesuai 

TS Jika ukuran teks dengan gambar tidak sesuai 

5 Kesesuaian 

pemilihan warna 

tampilan 

SS Jika pemilihan warna tampilan sangat baik 

S Jika pemilihan warna tampilan baik 

CS Jika pemilihan warna tampilan cukup baik 

KS Jika pemilihan warna tampilan kurang baik 

TS Jika pemilihan warna tampilan tidak baik 

6 Pemilihan music 

pengiring sesuai 

SS Jika Pemilihan music pengiring sangat sesuai 

S Jika Pemilihan music pengiring sesuai 

CS Jika Pemilihan music pengiring cukup sesuai 

KS Jika Pemilihan music pengiring kurang sesuai 

TS Jika Pemilihan music pengiring tidak sesuai 
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LEMBAR UJI PRAKTIKALITAS VIDEO 

(Untuk Guru)  

 

Hari/Tanggal   :  

NamaValidator :  

Profesi/Jabatan :  

 
Judul : Pembuatan Sabun Padat dari Pemurnian Minyak Jelantah 

Menggunakan Ampas Tebu Sebagai Bahan Ajar di SMA 

Penyusun : Dwi Annisa Hasbi 

Pembimbing : 1. Dra. Fitri Refelita, M.Si 

 2. Zona Octarya, M.Si 

Instansi :Pendidikan Kimia FTK UIN SUSKA RIAU 

Assalamu’alaikum,Wr.Wb 

Dengan hormat, 

saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk memberikan saran terhadap 

instrument penelitian untuk ahli materi dan mengisi angket yang telah disediakan. 

Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/ Ibu terhadap pernyataan 

dalam instrument penelitian, sehingga dapat diketahui valid atau tidaknya instrument 

penelitian tersebut untuk digunakan. Penilaian, komentar dan saran yang Bapak/ Ibu 

berikan akan digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari instrumen 

penilaian ini. Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket validasi 

instrument untuk ahli materi, saya ucapkan terima kasih.   

 

Pemohon, 

 

 
 

 Dwi Annisa Hasbi 

 11417201427

LAMPIRAN C.5 
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A. PetunjukPengisian 

1. Sebelum melakukan penilaian terhadap video pada materi ilmu kimia dan 

peranannya, isilah identitas Bapak/Ibu secara lengkap terlebih dahulu. 

2. Bapak/Ibu dimohon memberikan penilaian video, dengan menggunakan 

instrument ini. 

3. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pernyataan yang terdapat dalam 

instrument ini akan digunakan sebagai validasi dan masukan bagi 

penyempurnaan video pembelajaran pada materi ilmu kimia dan 

peranannya. 

4. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist(√) pada salah 

satu kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir 

dalam lembar penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:  

Keterangan 

1. Berarti “tidak sesuai (TS)” dengan Skor 1 

2. Berarti “kurang sesuai (KS)” dengan Skor 2 

3. Berarti “cukup sesuai (CS)” dengan Skor 3 

4. Berarti “sesuai (S)” dengan Skor 4 

5. Berarti “sangat sesuai (SS)” dengan Skor 5 

Jika  penilaian  Bapak  atau  Ibu  tergolong  Tidak  Setuju/Kurang 

setuju   mohon memberikan saran pada kolom yang tersedia.  Atas kesediaan 

Bapak atau Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya ucapkan terima kasih. 
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Aspek 

Kriteria 
No Indikator 

NILAI 

SS S CS KS TS 

Aspek isi 1 Isi video sesuai dengan kurikulum 

2013 

     

2 Disajikan KI, KD, Indikator, dan 

Tujuan pembelajaran didalam Video 

     

3 Cakupan dan kedalaman materi 

sesuai dengan yang dibutuhkan 

pesertadidik 

     

4 Isi video dapat diaplikasikan pada 

materi ilmu kimia dan peranannya 

     

Aspek 

desain 

rancangan 

1 Langkah kerja disampaikan dengan 

jelas dan sistematis 

     

2 Video dapat memperluas dan 

membangun pengetahuan peserta 

didik 

     

3 Video dapat digunakan sebagai 

alternative bahan ajar pada materi 

ilmu kimia dan peranannya 

     

Aspek 

desain 

teknik 

1 Daya tarik opening video sangat 

menarik 

     

2 Volume dan kualitas suara jelas      

3 Judul dan keterangan tepat dan jelas      

4 Kesesuaian ukuran teks dengan 

gambar 

     

5 Kesesuaian pemilihan warna 

tampilan 

     

6 Pemilihan music pengiring sesuai      
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RUBRIK INSTRUMEN PENILAIAN MEDIA PEMBEAJARAN KIMIA 

BERBASIS VIDEO UNTUK PESERTA DIDIK SMA/MA 

(UJI PRAKTIKALITAS) 

A. Aspek Isi 

No  Indikator Nilai Penjabaran Indikator 

1 Isi video sesuai dengan 

kurikulum 2013 
SS 

Jika materi yang disajikan sangat sesuai dengan 

kurikulum 

S Jika materi yang disajikan sesuai dengan kurikulum 

CS 
Jika materi yang disajikan cukup sesuai dengan 

kurikulum 

KS 
Jika materi yang disajikan kurang sesuai dengan 

kurikulum 

TS 
Jika materi yang disajikan tidak sesuai dengan 

kurikulum 

2 Disajikan KI, KD, 

Indikator, dan Tujuan 

pembelajaran didalam 

Video 

SS 
Jika disajikan KI, KD, Indikator, dan Tujuan 

pembelajaran didalam video 

S 
Jika disajikan KI, KD, Indikator, tetapi tidak disajikan 

Tujuan pembelajaran didalam video 

CS 
Jika disajikan KI, KD, tetapi tidak disajikan Indikator, 

dan Tujuan pembelajaran didalam video 

KS 
Jika disajikan KI, tetapi tidak disajikan KD, Indikator, 

dan Tujuan pembelajaran didalam video 

TS 
Jika tidak disajikan KI, KD, Indikator, dan Tujuan 

pembelajaran didalam video 

3 Cakupan dan 

kedalaman materi 

sesuai dengan yang 

dibutuhkan peserta 

didik 

SS 
Jika materi yang disajikan sangat sesuai dengan 

informasi baru yang dibutuhkan peserta didik 

S 
Jika materi yang disajikan sesuai dengan informasi baru 

yang dibutuhkan peserta didik 

CS 
Jika materi yang disajikan cukup sesuai dengan 

informasi baru yang dibutuhkan peserta didik 

KS 
Jika materi yang disajikan kurang sesuai dengan 

informasi baru yang dibutuhkan peserta didik 

TS 
Jika materi yang disajikan tidak sesuai dengan informasi 

baru yang dibutuhkan peserta didik 

4 Isi video dapat 

diaplikasikan pada 
SS 

Jika isi video sangat sesuai denga materi ilmu kimia dan 

peranannya 
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materi ilmu kimia dan 

peranannya 
S 

Jika isi video sesuai denga materi ilmu kimia dan 

peranannya 

CS 
Jika isi video cukup sesuai denga materi ilmu kimia dan 

peranannya 

KS 
Jika isi video kurang sesuai denga materi ilmu kimia da 

peranannya 

TS 
Jika isi video kurang sesuai denga materi ilmu kimia da 

peranannya 

 

B. Aspek Desain Rancangan 

No  Indikator Nilai Penjabaran Indikator 

1  Langkah kerja 

disampaikan dengan 

jelas dan sistematis 

SS 
Jika kejelasan langkah kerja dalam media pembelajaran 

sangat baik 

S 
Jika kejelasan langkah kerja dalam media pembelajaran 

baik 

CS 
Jika kejelasan langkah kerja dalam media pembelajaran 

cukup baik 

KS 
Jika kejelasan langkah kerja dalam media pembelajaran 

kurang baik 

TS 
Jika kejelasan langkah kerja dalam media pembelajaran 

tidak baik 

2 Video dapat 

memperluas dan 

membangun 

pengetahuan peserta 

didik 

SS 
Jika penyajian materi sangat dapat memperluas dan 

membangun pengetahuan peserta didik untuk belajar 

S 
Jika penyajian materi dapat memperluas dan 

membangun pengetahuan peserta didik untuk belajar 

CS 
Jika penyajian materi dapat memperluas dan 

membangun pengetahuan peserta didik untuk belajar 

KS 
Jika penyajian materi kurang dapat memperluas dan 

membangun pengetahuan peserta didik untuk belajar 

TS 
Jika penyajian materi tidak dapat memperluas dan 

membangun pengetahuan peserta didik untuk belajar 

3 Video dapat digunakan 

sebagai alternatif 

bahan ajar pada materi 

ilmu kimia dan 

peranannya 

SS 
Jika video sangat sesuai untuk dijadikan sebagai bahan 

ajar ilmu kimia 

S 
Jika video sesuai untuk dijadikan sebagai bahan ajar 

ilmu kimia 

CS 
Jika video cukup sesuai untuk dijadikan sebagai bahan 

ajar ilmu kimia 

KS Jika video kurang sesuai untuk dijadikan sebagai bahan 
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ajar ilmu kimia 

TS 
Jika video tidak sesuai untuk dijadikan sebagai bahan 

ajar ilmu kimia 

 

C. Aspek Desain Teknik 

No  Indikator Nilai Penjabaran Indikator 

1 Daya tarik opening 

video sangat menarik 

SS Jika opening video sangat menarik 

S Jika opening video menarik 

CS Jika opening video cukup menarik 

KS Jika opening video kurang menarik 

TS Jika opening video tidak menarik 

2 Volume dan kualitas 

suara jelas 

SS Jika volume dan kualitas suara sangat baik 

S Jika volume dan kualitas suara baik 

CS Jika volume dan kualitas suara cukup baik 

KS Jika volume dan kualitas suara kurang baik 

TS Jika volume dan kualitas suara tidak baik 

3 Judul dan keterangan 

tepat dan jelas 

SS Jika Judul dan keterangan sangat sesuai 

S Jika Judul dan keterangan sesuai 

CS Jika Judul dan keterangan cukup sesuai 

KS Jika Judul dan keterangan kurang sesuai 

TS Jika Judul dan keterangan tidak sesuai 

4 Kesesuaian ukuran 

teks dengan gambar 

SS Jika ukuran teks dengan gambar sangat sesuai 

S Jika ukuran teks dengan gambar sesuai 

CS Jika ukuran teks dengan gambar cukup sesuai 

KS Jika ukuran teks dengan gambar kurang sesuai 

TS Jika ukuran teks dengan gambar tidak sesuai 

5 Kesesuaian pemilihan 

warna tampilan 

SS Jika pemilihan warna tampilan sangat baik 

S Jika pemilihan warna tampilan baik 

CS Jika pemilihan warna tampilan cukup baik 

KS Jika pemilihan warna tampilan kurang baik 

TS Jika pemilihan warna tampilan tidak baik 

6 Pemilihan music 

pengiring sesuai 

SS Jika Pemilihan music pengiring sangat sesuai 

S Jika Pemilihan music pengiring sesuai 

CS Jika Pemilihan music pengiring cukup sesuai 

KS Jika Pemilihan music pengiring kurang sesuai 

TS Jika Pemilihan music pengiring tidak sesuai 
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LEMBAR UJI PRAKTIKALITAS VIDEO  

(Angket Respon Siswa) 

 

Hari/Tanggal   :  

Nama  :  

Kelas   :  

 
Judul : Pembuatan Sabun Padat dari Pemurnian Minyak Jelantah 

Menggunakan Ampas Tebu Sebagai Bahan Ajar di SMA 

Penyusun : Dwi Annisa Hasbi 

Pembimbing : 1. Dra. Fitri Refelita, M.Si 

 2. Zona Octarya, M.Si 

Instansi :Pendidikan Kimia FTK UIN SUSKA RIAU 

Assalamu’alaikum,Wr.Wb 

Dengan hormat, 

saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk memberikan saran terhadap 

instrument penelitian untuk ahli materi dan mengisi angket yang telah disediakan. 

Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/ Ibu terhadap pernyataan 

dalam instrument penelitian, sehingga dapat diketahui valid atau tidaknya instrument 

penelitian tersebut untuk digunakan. Penilaian, komentar dan saran yang Bapak/ Ibu 

berikan akan digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari instrumen 

penilaian ini. Atas perhatian dan kesediaannya untuk mengisi angket validasi 

instrument untuk ahli materi, saya ucapkan terima kasih.   

Pemohon, 

 

 
 

 Dwi Annisa Hasbi 

 11417201427

LAMPIRAN C.7 
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A. PetunjukPengisian 

1. Sebelum melakukan penilaian terhadap video pada materi ilmu kimia dan 

peranannya, isilah identitas Bapak/Ibu secara lengkap terlebih dahulu. 

2. Bapak/Ibu dimohon memberikan penilaian video, dengan menggunakan 

instrument ini. 

3. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pernyataan yang terdapat dalam 

instrument ini akan digunakan sebagai validasi dan masukan bagi 

penyempurnaan video pembelajaran pada materi ilmu kimia dan 

peranannya. 

4. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist(√) pada salah 

satu kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir 

dalam lembar penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:  

Keterangan 

1. Berarti “tidak sesuai (TS)” dengan Skor 1 

2. Berarti “kurang sesuai (KS)” dengan Skor 2 

3. Berarti “cukup sesuai (CS)” dengan Skor 3 

4. Berarti “sesuai (S)” dengan Skor 4 

5. Berarti “sangat sesuai (SS)” dengan Skor 5 

Jika  penilaian  Bapak  atau  Ibu  tergolong  Tidak  Setuju/Kurang 

setuju   mohon memberikan saran pada kolom yang tersedia.  Atas kesediaan 

Bapak atau Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya ucapkan terima kasih. 
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Aspek 

Kriteria 

No. ASPEK PENILAIAN 

NILAI 

TS KS CS S SS 

Aspek 

Ketertarikan 

1. 
Peserta didik senang mempelajari 

kimia dengan video 

     

2. 

Peserta didik tertarik belajar setelah 

melihat tulisan, gambar, warna dalam 

video 

     

3. 
Peserta didik senang melihat opening 

video  

     

4. 

Ilustrasi dalam video dapat 

memberikan motivasi dalam 

mempelajari materi 

     

Aspek Isi 

1. 
Materi yang disajikan dalam video ini 

mudah di pahami peserta didik 

     

2. 

Belajar peserta didik dimudahkan 

dengan disajikannya KI, KD, 

Indikator, dan Tujuan pembelajaran 

     

3. 
Langkah kerja disampaikan dengan 

jelas dan sistematis  

     

Aspek 

Bahasa 

1. 
Kalimat dan paragraf yang digunakan 

dalam video ini jelas dan mudah 

     

2. 
Bahasa yang digunakan sederhana dan 

mudah dimengerti 

     

3. 
Huruf yang digunakan sederhana dan 

mudah dimengerti 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

 

 



144 
 

RUBRIK INSTRUMEN PENILAIAN MEDIA PEMBEAJARAN KIMIA 

BERBASIS VIDEO UNTUK PESERTA DIDIK SMA/MA 

(UJI PRAKTIKALITAS PESERTA DIDIK) 

A. Aspek Ketertarikan 

No  Indikator Nilai Penjabaran Indikator 

1 Peserta didik senang 

mempelajari kimia 

dengan video 

SS 
Jika peserta didik sangat senang mempelajari kimia 

dengan video 

S 
Jika peserta didik senang mempelajari kimia dengan 

video 

CS 
Jika peserta didik cukup senang mempelajari kimia 

dengan video 

KS 
Jika peserta didik kurang senang mempelajari kimia 

dengan video 

TS 
Jika peserta didik tidak senang mempelajari kimia 

dengan video 

2 Peserta didik tertarik 

belajar setelah melihat 

tulisan, gambar, music 

pengiring, dan warna 

dalam video 

SS 
Jika peserta didik tertarik belajar setelah melihat semua 

tulisan, gambar,music pengiring dan warna dalam video  

S Jika memenuhi 3 aspek  

CS Jika memenuhi 2 aspek  

KS Jika memenuhi 1 aspek 

TS 
Jika peserta didik tidak tertarik belajar setelah melihat 

semua tulisan, gambar, dan warna dalam video 

3 Peserta didik senang 

melihat opening video 

SS Jika peserta didik sangat senang melihat opening video 

S Jika peserta didik senang melihat opening video 

CS Jika peserta didik cukup senang melihat opening video 

KS Jika peserta didik kurang senang melihat opening video 

TS Jika peserta didik tidak senang melihat opening video 

4 Ilustrasi dalam video 

dapat memberikan 

motivasi dalam 

mempelajari materi 

kimia dan peranannya 

SS 

Jika semua Ilustrasi dalam video dapat memberikan 

motivasi dalam mempelajari materi ilmu kimia dan 

peranannya 

S 
Jika 75% ilustrasi dalam video dapat memberikan 

motivasi dalam mempelajari materi 

CS 
Jika 50% ilustrasi dalam video dapat memberikan 

motivasi dalam mempelajari materi 

KS 
Jika 25% ilustrasi dalam video dapat memberikan 

motivasi dalam mempelajari materi 

TS 
Jika semua ilustrasi dalam video tidak dapat 

memberikan motivasi dalam mempelajari materi 
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B. Aspek isi 

No  Indikator Nilai Penjabaran Indikator 

1  Materi yang disajikan 

dalam video ini mudah 

di pahami peserta 

didik 

SS 
Jika semua materi yang disajikan dalam video ini 

mudah dipahami peserta didik 

S 
Jika 75% materi yang disajikan dalam video ini mudah 

dipahami peserta didik 

CS 
Jika 50% materi yang disajikan dalam video ini mudah 

dipahami peserta didik 

KS 
Jika 25% materi yang disajikan dalam video ini mudah 

dipahami peserta didik 

TS 
Jika semua materi yang disajikan dalam video ini tidak 

mudah dipahami peserta didik 

2 Belajar peserta didik 

dimudahkan dengan 

disajikannya KI, KD, 

Indikator, dan Tujuan 

pembelajaran 

SS 
Jika belajar peserta didik dimudahkan dengan 

disajikannya KI, KD, Indikator, dan Tujuan 

pembelajaran 

S 
Jika belajar peserta didik dimudahkan dengan 

disajikannya KI, KD, Indikator, tetapi tidak disajika 

Tujuan pembelajaran 

CS 
Jika belajar peserta didik dimudahkan dengan 

disajikannya KI, KD, tetapi tidak disajikan Indikator, 

dan Tujuan pembelajaran 

KS 
Jika belajar peserta didik dimudahkan dengan 

disajikannya KI, tetapi tidak disajikan KD, Indikator, 

dan Tujuan pembelajaran 

TS 
Jika belajar peserta didik tidak dimudahkan dengan 

disajikannya KI, KD, Indikator, dan Tujuan 

pembelajaran 

3 Langkah kerja 

disampaikan dengan 

jelas dan sistematis 

SS 
Jika kejelasan langkah kerja dalam  media pembelajaran 

sangat sesuai 

S 
Jika kejelasan langkah kerja dalam media pembelajaran 

sesuai 

CS 
Jika kejelasan langkah kerja dalam media pembelajaran 

cukup sesuai 

KS 
Jika kejelasan langkah kerja dalam media pembelajaran 

kurang sesuai 

TS 
Jika kejelasan langkah kerja dalam media pembelajaran 

tidak sesuai 
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C. Aspek bahasa 

No  Indikator Nilai Penjabaran Indikator 

1 Kalimat dan paragraf 

yang digunakan dalam 

video ini jelas dan 

mudah 

SS 
Jika semua kalimat dan paragraph yang digunakan 

dalam video ini jelas dan mudah 

S 
Jika 75% kalimat dan paragraph yang digunakan dalam 

video ini jelas dan mudah 

CS 
Jika 50% kalimat dan paragraph yang digunakan dalam 

video ini jelas dan mudah  

KS 
Jika 25% kalimat dan paragraph yang digunakan dalam 

video ini jelas dan mudah 

TS 
Jika tidak semua kalimat dan paragraph yang digunakan 

dalam video ini jelas dan mudah 

2 Bahasa yang 

digunakan sederhana 

dan mudah dimengerti 

SS 
Jika semua bahasa yang digunakan sederhana dan 

mudah dimengerti 

S 
Jika 75% bahasa yang digunakan sederhana dan mudah 

dimengerti 

CS 
Jika 50% bahasa yang digunakan sederhana dan mudah 

dimengerti 

KS 
Jika 25% bahasa yang digunakan sederhana dan mudah 

dimengerti 

TS 
Jika tidak semua bahasa yang digunakan sederhana dan 

mudah dimengerti 

3 Huruf yang digunakan 

sederhana dan mudah 

dimengerti 

SS 
Jika semua huruf yang digunakan sederhana dan mudah 

dimengerti 

S 
Jika 75% huruf yang digunakan sederhana dan mudah 

dimengerti 

CS 
Jika 50% huruf yang digunakan sederhana dan mudah 

dimengerti 

KS 
Jika 25% huruf yang digunakan sederhana dan mudah 

dimengerti 

TS 
Jika tidak semua huruf yang digunakan sederhana dan 

mudah dimengerti 
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D.1 Hasil Penilaian oleh Ahli Materi 

D.2 Perhitungan Data Hasil Penilaian oleh Ahli Materi 

D.3 Hasil Penilaian oleh Ahli Media 

D.4 Perhitungan Data Hasil Penilaian oleh Ahli Media 

D.5 Hasil Penelitian Uji Praktikalitas oleh Guru 

D.6 Perhitungan Data Hasil Penilaian Uji Praktikalitas oleh Guru 

D.7 Hasil Penelitian Uji Respon Siswa 

D.8 Perhitungan Data Hasil Penilaian Uji Respon Siswa 



147 

 

 

 



148 
 

 

A. PetunjukPengisian 

1. Sebelum melakukan penilaian terhadap video pada materi ilmu kimia dan 

peranannya, isilah identitas Bapak/Ibu secara lengkap terlebih dahulu. 

2. Bapak/Ibu dimohon memberikan penilaian video, dengan menggunakan 

instrument ini. 

3. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pernyataan yang terdapat dalam 

instrument ini akan digunakan sebagai validasi dan masukan bagi 

penyempurnaan video pembelajaran pada materi ilmu kimia dan 

peranannya. 

4. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist(√) pada salah 

satu kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir 

dalam lembar penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:  

Keterangan 

1. Berarti “tidak sesuai (TS)” denganSkor 1 

2. Berarti “kurang sesuai (KS)” denganSkor2 

3. Berarti “cukup sesuai (CS)” denganSkor3 

4. Berarti “sesuai (S)” denganSkor4 

5. Berarti “sangat sesuai (SS)” denganSkor5 

Jika  penilaian  Bapak  atau  Ibu  tergolong  Tidak  Setuju/Kurang 

setuju   mohon memberikan saran pada kolom yang tersedia.  Atas kesediaan 

Bapak atau Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya ucapkan terima kasih. 
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PERHITUNGAN DATA HASIL PENILAIAN OLEH AHLI MATERI 

 

A. Aspek Isi 

 

No. 

Uraian 

Aspek 

Skor yang Diperoleh Skor Maksimal 

1 4 5 

2 4 5 

3 5 5 

4 4 5 

5 5 5 

6 5 5 

Jumlah 27 30 

 

Presentasi tingkat kevalidan   
                 

            
      

Persentase tingkat kevalidan   
  

  
      

Persentase tingkat kevalidan      (Sangat Valid) 

 

B. Aspek Peyajian 

 

No. 

Uraian 

Aspek 

Skor yang Diperoleh Skor Maksimal 

1 5 5 

2 5 5 

3 5 5 

Jumlah 15 15 

 

Presentasi tingkat kevalidan   
                 

            
      

Persentase tingkat kevalidan   
  

  
      

Persentase tingkat kevalidan       (Sangat Valid) 

 

C. Aspek Tampilan Fisik 

 

No. 

Uraian 

Aspek 

Skor yang Diperoleh Skor Maksimal 

1 5 5 

2 5 5 

3 5 5 

4 5 5 

LAMPIRAN D.2 
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5 5 5 

Jumlah 25 25 

 

Presentasi tingkat kevalidan   
                 

            
      

Persentase tingkat kevalidan   
  

  
      

Persentase tingkat kevalidan       (Sangat Valid) 

 

 

HASIL UJI VALIDITAS MATERI SECARA KESELURUHAN 

 

No. Variabel Validitas E-Modul Skor yang Diperoleh Skor Maksimal 

A Aspek Isi 27 30 

B Aspek Penyajian 15 15 

C Aspek Tampilan Fisik 25 25 

Jumlah 67 70 

 

Presentasi tingkat kevalidan 
                 
            

      

Persentase tingkat kevalidan 
  
  
      

Persentase tingkat kevalidan         (Sangat Valid) 
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A. PetunjukPengisian 

1. Sebelum melakukan penilaian terhadap video pada materi ilmu kimia dan 

peranannya, isilah identitas Bapak/Ibu secara lengkap terlebih dahulu. 

2. Bapak/Ibu dimohon memberikan penilaian video, dengan menggunakan 

instrument ini. 

3. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pernyataan yang terdapat dalam 

instrument ini akan digunakan sebagai validasi dan masukan bagi 

penyempurnaan video pembelajaran pada materi ilmu kimia dan 

peranannya. 

4. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist(√) pada salah 

satu kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir 

dalam lembar penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:  

Keterangan 

1. Berarti “tidak sesuai (TS)” denganSkor 1 

2. Berarti “kurang sesuai (KS)” denganSkor2 

3. Berarti “cukup sesuai (CS)” denganSkor3 

4. Berarti “sesuai (S)” denganSkor4 

5. Berarti “sangat sesuai (SS)” denganSkor5 

Jika  penilaian  Bapak  atau  Ibu  tergolong  Tidak  Setuju/Kurang 

setuju   mohon memberikan saran pada kolom yang tersedia.  Atas kesediaan 

Bapak atau Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya ucapkan terima kasih. 
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PERHITUNGAN DATA HASIL PENILAIAN OLEH AHLI MEDIA 

 

A. Aspek Isi 

 

No. 

Uraian 

Aspek 

Skor yang Diperoleh Skor Maksimal 

1 5 5 

2 5 5 

3 5 5 

Jumlah 15 15 

 

Presentasi tingkat kevalidan   
                 

            
      

Persentase tingkat kevalidan   
  

  
      

Persentase tingkat kevalidan       (Sangat Valid) 

 

B. Aspek Desain Rancangan 

 

No. 

Uraian 

Aspek 

Skor yang Diperoleh Skor Maksimal 

1 5 5 

2 5 5 

3 4 5 

Jumlah 14 15 

 

Presentasi tingkat kevalidan   
                 

            
      

Persentase tingkat kevalidan   
  

  
      

Persentase tingkat kevalidan         (Sangat Valid) 

 

C. Aspek Desain Teknik 

 

No. 

Uraian 

Aspek 

Skor yang Diperoleh Skor Maksimal 

1 5 5 

2 5 5 

3 5 5 

4 5 5 

5 4 5 

6 4 5 

Jumlah 28 30 
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Presentasi tingkat kevalidan   
                 

            
      

Persentase tingkat kevalidan   
  

  
      

Persentase tingkat kevalidan         (Sangat Valid) 

 

 

HASIL UJI VALIDITAS MATERI SECARA KESELURUHAN 

 

No. Variabel Validitas E-Modul Skor yang Diperoleh Skor Maksimal 

A Aspek Isi 15 15 

B Aspek Desain Rancangan 14 15 

C Aspek Desain Teknik 28 30 

Jumlah 57 60 

 

Presentasi tingkat kevalidan 
                 
            

      

Persentase tingkat kevalidan 
  
  
      

Persentase tingkat kevalidan      (Sangat Valid) 
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A. PetunjukPengisian 

1. Sebelum melakukan penilaian terhadap video pada materi ilmu kimia dan 

peranannya, isilah identitas Bapak/Ibu secara lengkap terlebih dahulu. 

2. Bapak/Ibu dimohon memberikan penilaian video, dengan menggunakan 

instrument ini. 

3. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pernyataan yang terdapat dalam 

instrument ini akan digunakan sebagai validasi dan masukan bagi 

penyempurnaan video pembelajaran pada materi ilmu kimia dan 

peranannya. 

4. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist(√) pada salah 

satu kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir 

dalam lembar penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:  

Keterangan 

1. Berarti “tidak sesuai (TS)” dengan Skor 1 

2. Berarti “kurang sesuai (KS)” dengan Skor 2 

3. Berarti “cukup sesuai (CS)” dengan Skor 3 

4. Berarti “sesuai (S)” dengan Skor 4 

5. Berarti “sangat sesuai (SS)” dengan Skor 5 

Jika  penilaian  Bapak  atau  Ibu  tergolong  Tidak  Setuju/Kurang 

setuju   mohon memberikan saran pada kolom yang tersedia.  Atas kesediaan 

Bapak atau Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya ucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

 

 



161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

 

 



159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

 

A. PetunjukPengisian 

1. Sebelum melakukan penilaian terhadap video pada materi ilmu kimia dan 

peranannya, isilah identitas Bapak/Ibu secara lengkap terlebih dahulu. 

2. Bapak/Ibu dimohon memberikan penilaian video, dengan menggunakan 

instrument ini. 

3. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pernyataan yang terdapat dalam 

instrument ini akan digunakan sebagai validasi dan masukan bagi 

penyempurnaan video pembelajaran pada materi ilmu kimia dan 

peranannya. 

4. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist(√) pada salah 

satu kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir 

dalam lembar penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:  

Keterangan 

1. Berarti “tidak sesuai (TS)” dengan Skor 1 

2. Berarti “kurang sesuai (KS)” dengan Skor 2 

3. Berarti “cukup sesuai (CS)” dengan Skor 3 

4. Berarti “sesuai (S)” dengan Skor 4 

5. Berarti “sangat sesuai (SS)” dengan Skor 5 

Jika  penilaian  Bapak  atau  Ibu  tergolong  Tidak  Setuju/Kurang 

setuju   mohon memberikan saran pada kolom yang tersedia.  Atas kesediaan 

Bapak atau Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya ucapkan terima kasih. 
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A. PetunjukPengisian 

1. Sebelum melakukan penilaian terhadap video pada materi ilmu kimia dan 

peranannya, isilah identitas Bapak/Ibu secara lengkap terlebih dahulu. 

2. Bapak/Ibu dimohon memberikan penilaian video, dengan menggunakan 

instrument ini. 

3. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pernyataan yang terdapat dalam 

instrument ini akan digunakan sebagai validasi dan masukan bagi 

penyempurnaan video pembelajaran pada materi ilmu kimia dan 

peranannya. 

4. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist(√) pada salah 

satu kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap butir 

dalam lembar penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:  

Keterangan 

1. Berarti “tidak sesuai (TS)” dengan Skor 1 

2. Berarti “kurang sesuai (KS)” dengan Skor 2 

3. Berarti “cukup sesuai (CS)” dengan Skor 3 

4. Berarti “sesuai (S)” dengan Skor 4 

5. Berarti “sangat sesuai (SS)” dengan Skor 5 

Jika  penilaian  Bapak  atau  Ibu  tergolong  Tidak  Setuju/Kurang 

setuju   mohon memberikan saran pada kolom yang tersedia.  Atas kesediaan 

Bapak atau Ibu untuk mengisi lembar validasi ini, saya ucapkan terima kasih. 
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PERHITUNGAN DATA HASIL PENILAIAN OLEH GURU KIMIA 

 

No Aspek  
Nomor 

Pernyataan 
V1 V2 V3 

Skor yang 

diperoleh 

Skor 

Maksimal 
Persentase  Kriteria  

1. Aspek Isi 
1 5 4 5 14 15 93.33% 

Sangat 

Valid 

2 5 5 5 15 15 100.00% 
Sangat 

Valid 

3 4 4 4 12 15 80.00% Valid 

4 5 4 4 13 15 86.67% 
Sangat 

Valid 

Rata-rata aspek isi 54 60 90.00% 
Sangat 

Praktis 

2.  Aspek Desain 

Rancangan 
1 5 4 4 13 15 86.67% 

Sangat 

Valid 

2 5 4 5 14 15 93.33% 
Sangat 

Valid 

3 5 5 5 15 15 100.00% 
Sangat 

Valid 

Rata-rata Aspek Desain Rancang 
42 45 93.33% 

Sangat 

Valid 

3.  Aspek Desain 

Teknik  
1 5 5 5 15 15 100.00% 

Sangat 

Valid 

2 4 5 4 13 15 86.67% 
Sangat 

Valid 

3 4 5 4 13 15 86.67% 
Sangat 

Valid 

4 5 4 4 13 15 86.67% 
Sangat 

Valid 

  
5 5 4 5 14 15 93.33% 

Sangat 

Valid 

  
6 5 4 5 14 15 93.33% 

Sangat 

Valid 

Rata-rata Aspek Desain Teknik 
82 90 91.11% 

Sangat 

Valid 

Rata-rata keseluruhan 62 57 59 
Sangat 

valid 
195 91.28% 

Sangat 

Valid 

 

Keterangan : 

V1 : Ibu  Drs. Hj. Diana Tejawati 

V2 : Bapak Ittihadul Kemal, S.Pd 

V3 : Bapak Zainul Asmuni, S.Pd 
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1. Persentase Hasil Uji Praktikalitas oleh Guru 1 (Drs. Hj. Diana Tejawati) 

Pesentase = 
                   

             
 100% 

Pesentase = 
  

  
  100% 

Pesentase = 95,38% (Sangat Valid) 

 

2. Persentase Hasil Uji Praktikalitas oleh Guru 2 (Ittihadul Kemal, S.Pd) 

Pesentase = 
                   

             
  100% 

Pesentase = 
  

  
  100% 

Pesentase = 87.69% (Sangat Valid) 

 

3. Persentase Hasil Uji Praktikalitas oleh Guru 3 (Zainul Asmuni, S.Pd) 

Pesentase = 
                   

             
  100% 

Pesentase = 
  

  
  100% 

Pesentase = 90.76% (Sangat Valid) 

 

4. Persentase Rata-rata keseluruhan 

Pesentase = 
                   

             
  100% 

Pesentase = 
   

   
  100% 

Pesentase = 91.28% (Sangat Valid) 
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 DATA HASIL RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP VIDEO PEMBELAJARAN 

PADA MATERI ILMU KIMIA DAN PERANANNYA 

 

Responden 
 

Skor yang 

diperoleh 
SkorMaksimal Persentase Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     

1 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 46 50 92,00% Sangat Baik 

2 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 48 50 94,00% Sangat Baik 

3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 46 50 92,00% Sangat Baik 

4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 47 50 96,00% Sangat Baik 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 50 88,00% Sangat Baik 

6 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 38 50 92,00% Sangat Baik 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 50 90,00% Sangat Baik 

8 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49 50 90,00% Sangat Baik 

9 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 45 50 94,00% Sangat Baik 

10 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 45 50 84,00% Sangat Baik 

Rata-rata total 46 47 46 48 43 46 45 44 44 42 451 500 89,85% Sangat Baik 
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PERHITUNGAN DATA HASIL RESPON PESERTA DIDIKTERHADAP VIDEO 

PEMBELAJARAN PADA MATERI ILMU KIMIA DAN PERANANNYA 

 

No. Aspek  
Nomor 

Pernyataan 

Skor yang 

diperoleh 

Skor 

Maksimal 
Persentase Kriteria 

1. Ketertarikan 1 46 50 92,00% Sangat 

Baik 

2 47 50 94,00% 
Sangat 

Baik 

3 46 50 92,00% 
Sangat 

Baik 

4 48 50 96,00% 
Sangat 

Baik 

Rata-rata ketertarikan 187 200 93,50% 
Sangat 

Baik 

2. Isi  
5 44 50 88,00% 

Sangat 

Baik 

6 46 50 92,00% 
Sangat 

Baik 

7 45 50 90,00% 
Sangat 

Baik 

Rata-rata isi  308 350 88,00% 
Sangat 

Baik 

3. Bahasa  
8 45 50 90,00% 

Sangat 

Baik 

9 47 50 94,00% 
Sangat 

Baik 

10 42 50 84,00% Sangat 

Baik 

Rata-rata bahasa  134 150 89,33% 
Sangat 

Baik 

Rata-rata total  629 700 89,85% 
Sangat 

Baik 

 

Persentase Rata-rata Hasil Respon Peserta Didik 

Pesentase = 
                   

             
 100% 

Pesentase = 
   

   
  100% 

Pesentase = 89,85% (Sangat Baik) 
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LAMPIRAN E 

DAFTAR NAMA VALIDATOR DAN GURU 

SERTA DOKUMENTASI 

 

E.1 Daftar Nama Validator,  dan Guru 

E.2 Dokumentasi 
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LAMPIRAN E.1 

DAFTAR NAMA VALIDATOR, GURU, DAN PESERTA DIDIK 

 

No Nama Keterangan 

1 Dra. Fitri Refelita, M.Si Validator Instrumen 

2 Dra. Fitri Refelita, M.Si Validator Materi 

3 Elvi Yenti, S.Pd., M,Si Validator Media 

4 Drs. Hj. Diana Tejawati Validator Prktikalitas 

5 Ittihadul Kemal, S.Pd Validator Praktikalitas 

6 Zainul Asmuni, S.Pd Validator Praktikalitas 

 

 

 

 

No Nama Keterangan 

1 Anggun Febriona Peserta Didik 1 

2 Salsabila Putri Amalia Peserta Didik 2 

3 Artha Carolina Peserta Didik 3 

4 Meisya Khairani Peserta Didik  4 

5 Azzahra Zhuhri Peserta Didik 5 

6 Yoan Frimansyah Peserta Didik 6 

7 Adhisty Shenia A.P Peserta Didik 7 

8 Nabilah Nurul Aisyah Peserta Didik 8 

9 Harry Obed Sebastian Peserta Didik 9 

10 Puja Kasmilen Putri Peserta Didik 10 
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DOKUMENTASI 

1. Preparasi Bahan Baku  

 

 

 

 

 

 

 

Pengeringan ampas tebu ampas tebu di blender 

  

 

 

 

 

 

Hasil pengayakan ampas tebu proses pengayakan 

 

 

2. Proses pemurnian minyak jelantah 

  

 

 

 

 

 

Minyak goreng bekas sebelum pemurnian penimbangan ampas tebu 
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Proses perendaman hasil pemurnian minyak jelantah 

 

3. Penentuan Asam Lemak Bebas (ALB)  

 

 

 

 

 

 

Penimbangan KOH Pemanasan antara minyak dan alkohol

   

 

 

 

 

 

Hasil titrasi dari ketiga sampel 
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4. Penentuan Bilangan Peroksida 

 

 

 

 

 

 

Penimbangan sampel minyak  penambahan asam asetat dan kloroform 

 

 

 

 

 

 

Proses titrasi   hasil titrasi 

5. Pembuatan Sabun  

 

 

 

 

 

 

 

Penambahan NaOH kedalam sampel minyak        pengadukan menggunakan magnetic stirrer 
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Dimasukkan kedalam cetakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

DOKUMENTASI DI SEKOLAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bapak Ittihadul Kemal, S.Pd Drs. Hj. Diana Tejawati 

 

 

 

 

 

 

 Bapak Zainul Asmuni, S.Pd         respon peserta didik 

 

 

 

 

 

 

 

respon peserta didik             respon peserta didik 
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