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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian Dan Metode Penelitian 

Desain penelitian merupakan rencana penelitian yang didalamnya 

mencakup keseluruhan proses penelitian. Menurut Nazir (2003, hlm. 11) desain 

penelitian adalah “Semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan penelitian, mulai tahap persiapan sampai tahap penyusunan 

laporan”. Sedangkan menurut Husein (2005, hlm. 54-55) mengungkapkan 

bahwa “Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang 

dibuat sedemikian rupa agar diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

penelitian”. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa desain penelitian 

merupakan proses yang dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan 

penelitian agar memperoleh jawaban dari penelitian.  

Adapun rancangan penelitian ini adalah mengidentifikasi masalah yang 

akan diteliti, merumuskan masalah penelitian, menentukan partisipan, tempat 

penelitian, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data, pengolahan 

data penelitian, pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan serta saran. 

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif, yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan gambaran dari hasil 

belajar pengetahuan bahan makanan pada praktik teknologi makanan yang 

telah dijalani oleh mahasiswa pendidikan tata boga angkatan 2014 sehingga 

dapat dicari pemecahan masalah mengenai “Manfaat Hasil Belajar 

Pengetahuan Bahan Makanan Pada Praktik Teknologi Makanan Oleh 

Mahasaiswa Pendidikan Tata Boga”. 

B. Partisipan dan Tempat Penelitian 

1. Tempat penelitian  

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam kegiatan 

penelitian untuk memperoleh data yang berasal dari responden. Tempat 
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penelitian ini berlokasi di Universitas Pendidikan Indonesia yang beralamatkan 

Jl. Dr. Setia Budi  No. 299 Bandung – Jawa Barat 

2. Partisipan  

Partisipan adalah orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan 

penelitian. Partisipan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Pendidikan Tata 

Boga angkatan 2014 sebagai objek atau sampel yang akan diteliti, dosen mata 

kuliah teknologi makanan sebagai orang yang memberikan informasi 

mengenai penelitian dan teman-teman terdekat yang membantu pada saat 

mengambil atau mengumpulkan data di lapangan. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi menurut Sugiyono (2015, hlm. 117) adalah “Wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya”. Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa populasi adalah seluruh objek atau subjek yang telah 

ditentukan untuk diteliti dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa pendidikan tata boga angkatan 2014 yang telah mengikuti 

mata kuliah pengetahuan bahan makanan dan teknologi makanan. 

2. Sampel  

Sampel menurut Sugiyono (2015, hlm. 118) adalah “bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Pada penelitian ini penulis 

mengambil sampel dengan menggunakan teknik sampling purposive. Mengenai 

hal ini, Sugiyono (2015, hlm. 124) menjelaskan bahwa “Sampling purposive 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Artinya setiap 

subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan 

pertimbangan tertentu, dalam hal ini penulis mengambil sampel berdasarkan 

pengamatan di lapangan terhadap mahasiswa pendidikan tata boga yang telah 

mengikuti mata kuliah pengetahuan bahan makanan dan teknologi makanan. 

Maka dari itu jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 44 

orang mahasiswa pendidikan tata boga angkatan 2014.  
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D. Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data. Sugiyono (2015, hlm. 308) mengemukakan bahwa 

“Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, 

tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan”.  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah kuisioner kepada 

responden yaitu mahasiswa pendidikan tata boga angkatan 2014. 

2. Instrumen Penelitian 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah Angket. Hal ini 

dilakukan agar memperoleh informasi data dari responden. Menurut Riduwan 

(2012, hlm. 71) menjelaskan bahwa : 

Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang 

bersedia memberikan respon (responden) sesuai denga permintaan pengguna. 

Tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi yang lengkap mengenai 

suatu masalah dan responden tanpa merasa khawatir dalam pengisian daftar 

pertanyaan. 

Angket yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejumlah pertanyaan 

yang diberikan kepada responden yaitu mahasiswa pendidikan tata boga 

angkatan 2014 untuk mengetahui manfaat hasil belajar pengetahuan bahan 

pengetahuan pada praktik teknologi makanan. 

Pada instrument penelitian ini terdiri dari 30 pernyataan yang terbagi 

menjadi  6 pernyataan mengenai metode fermentasi, 6 pernyataan metode 

penambahan garam, 6 pernyataan penambahan gula, 6 pernyataan 

penambahan gula dan 6 pernyataan pengemasan 

Instrumen penelitian dibuat dalam bentuk pilihan ganda, seperti pada Tabel 

14 berikut ini: 
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Tabel 3.1 

 Contoh Format Instrumen Penelitian Manfaat Hasil Belajar Pengetahuan 

Bahan Makanan Pada Praktik Teknologi Makanan 
 

No 

 

Pernyataan 

 

 

SB 

 

 

B 

 

 

KB 

 

 

TB 

Setelah saya mempelajari Pengetahuan Bahan Makanan 

berkaitan dengan praktik teknologi makanan, manfaat 

yang saya peroleh adalah ...   

    

1 Beras ketan yang baik untuk pembuatan  tape ketan 

yaitu butirannya utuh, kering, tidak berbau  dan 

berwarna sama rata. 

 

    

2 Fungsi ragi dalam pembuatan tape ketan  yaitu 

sebagai penghasil asam laktat, rsa manis, alkohol 

dan aroma tape 

 

    

3 Kriteria tape ketan hitam  yang baik yaitu rasanya 

manis sedikit asam, tekstur agak lembek dan aroma 

segar  

 

    

4 Singkong yang baik untuk pembuatan tape 

singkong yaitu daging umbinya berwarna putih 

bersih, ukuran sedang dan kulit bagian dalam 

berwarna merah jambu 

 

    

5 Kacang kedelai yang baik untuk pembuatan tempe 

yaitu  

Berwarna golden yellow, berbentuk bulat besar, 

kering dan tidak bau apek 

 

    

 

Instrumen yang telah penulis buat diberikan kepada mahasiswa pendidikan 

tata boga angkatan 2014 yang merupakan responden dari penelitian ini. 

Pemberian instrumen ini bermaksud untuk memperoleh data mengenai 

manfaat hasil belajar pengetahuan bahan makanan pada praktik teknologi 

makanan 

3. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dilakukan dengan cara peneliti menyebarkan 

instrumen kepada responden, kemudian setelah responden mengisi instrumen 

tersebut peneliti memeriksa kembali kelengkapan dan kebenaran cara 

pengisian instrumen tersebut. 
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a) Tahap Persiapan  

    Sebelum mengadakan penelitian penulis mengadakan kegiatan sebagai 

berikut: 

(1) Melakukan pengamatan lapangan dan mempelajari buku-buku sebagai 

sumber acuan untuk pembuatan proposal. 

(2) Mengajukan pemilihan masalah dan merumuskan masalah 

(3) Menyusun proposal penelitian  

(4) Pengajuan dosen pembimbing 

(5) Proses bimbingan skripsi bab 1, bab 2, bab 3, dan instrument 

(6) Membuat media pengumpulan data yang akan digunakan sebagai 

instrument penelitian berupa angket. 

(7) Seminar I 

b) Tahap Pelaksanaan 

    Setelah seminar I dan seluruh hasil perbaikan seminar I disetujui oleh dosen 

pembimbing, maka dilakukan tahap pelaksanaan sebagai berikut: 

1) Penyebaran instrument penelitian 

(2) Pengambilan data dan instrument penelitian  

(3) Pemeriksaan data 

(4) Pembahasan hasil penelitian 

(5) Menyusun kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. 

(6) Seminar II 

(7) Perbaikan draft skripsi hasil seminar II 

c) Tahap Akhir  

    Skripsi yang telah disetujui dijadikan bahan ujian sidang skripsi. 

E. Analisis Data 

    Pengolahan data dilakukan saat instrument telah disebar kepada responden 

kemudian dikumpulkan, data diolah melalui beberapa tahap yaitu: 

a) Tahap Persiapan 

    Menyusun kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian ini yang 

mengacu pada teori yang terkait, kuesioner berkaitan dengan manfaat hasil 
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belajar pengetahuan bahan makanan pada praktik teknologi makanan oleh 

mahasiswa pendidikan tata boga angkatan 2014 

b) Penyebaran dan pengumpulan instrument 

Angket yang telah selesai dibuat dan diperbanyak sesuai jumlah responden 

kemudian dibagikan keseluruh responden untuk dijawab. Angket yang telah 

diisi dengan lengkap oleh responden pada setiap item sesuai dengan pedoman 

kemudian dikumpukan kembali. 

c) Pengecekan data 

Melakukan pengecekan data dari angket yang terkumpul, dimulai dari 

mengecek kelengkapan data, identitas responden, dan mengecek isian data. 

Kemudian kelengkapan dicek pada setiap pertanyaan dalam angket. 

d) Tabulasi data 

Tabulasi data merupakan proses untuk memperoleh data gambaran 

mengenai frekuensi jawaban responden. Responden menjawab satu pilihan 

jawaban pada pengisian angket. Tabulasi data digunakan untuk memilih 

perbandingan besar kecilnya frekuensi jawaban dalam angket yang dihitung 

dalam jumlah persentase. Menurut Menurut Ali (2002, hlm. 184) menjelaskan 

rumus presentase yang digunakan yaitu sebagai berikut:  

 

P = 
𝒇

𝒏
× 100% 

Keterangan : 

P  = Presentase (jumlah presentase yang dicari) 

f  = Frekuensi jawaban responden 

n  = Jumlah responden 

100% = Bilangan tetap 

e) Penafsiran Data 

 Penasiran data dilakukan untuk memperoleh gambaran terhadap hasil 

penelitian yang dilakukan. Adapun kriteria penafsiran presentase 

menggunakan pedoman menurut Ali (2002, hlm.184) yaitu sebagai berikut: 

SS 
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100%    = Seluruhnya 

76%- 99%   = Sebagian besar 

51% - 75%   = Lebih dari setengahnya 

50%    = Setengahnya 

26% - 49%   = Kurang dari setengahnya 

1% - 25%   = Sebagian kecil 

0%    = Tidak seorangpun 

f) Perhitungan skor  

Perhitungan skor dalam penelitian ini bertujuan untuk mengelompokan 

tingkat kebermanfaatan hasil belajar pengetahuan bahan makanan dengan 

pedoman penskoran sebagai berikut : 

a. Pedoman penskoran  

Sangat Bermanfaat (SB) = 4 

Kurang Bermanfaat (KB) = 3 

Bermanfaat (B)  = 2 

Sangat Bermanfaat (SB) = 1 

b.  Menghitung persentase kebermanfaatan  

Skor ideal (si)  : n x 4  

Skor aktual (sa) : (f.sb x 4) + (f.b x 3 ) + (f.kb x 2) + (f.tb x 1) 

Presentase  :   Skor aktual 

   %  =                              x 100 % 

     Skor ideal 

Keterangan : 

%    = presentase yang dicari 

f.sb = frekuensi responden yang menjawab sangat bermanfaat 

f.b  = frekuensi responden yang menjawab bermanfaat 

f.kb = frekuensi responden yang menjawab kurang bermanfaat 

f.tb = frekuensi responden yang menjawab tidak bermanfaat 
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  Batasan-batasan yang dikemukakan oleh Riduwan (2011, hlm. 41 

sebagai berikut: 

 SK     KB                         B     SB 

 

 

          20%                     40%                    80%    100% 

 

Keterangan :  

0%   - 20%    = Sangat kurang bermanfaat 

21% - 40%    = Kurang bermanfaat 

41% - 80%    = Bermanfaat  

81% - 100%  = Sangat bermanfaat 

Nilai persentase dari perhitungan diatas diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang jelas pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 


