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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

“Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu” (Sugiyono, 2016, hlm. 2). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan 

pendekatan eksperimen. “Metode kuantitatif adalah suatu metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan” (Sugiyono, 2016, hlm. 13).  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

eksperimen. “Metode eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh treatmen tertentu (perlakuan) dalam 

kondisi yang terkontrol (laboratorium)” (Sugiyono, 2016, hlm. 14). 

Pendekatan eksperimen ini digunakan dalam rangka mengetahui karakteristik 

dan seberapa besar daya terima jackfruit chiffon cupcake melalui uji hedonik. 

3.2 Partisipan 

3.2.1 Partisipan 

Partisipan adalah orang yang terlibat dalam penelitian. Partisipan yang 

terlibat dalam penelitian ini adalah Dosen Program Studi Pendidikan Tata 

Boga, khususnya dosen peminatan Pastry dan Mahasiswa Pendidikan Tata 

Boga yang telah menyelesaikan mata kuliah Seminar Tugas Akhir. 

Tabel 3.1 

Partisipan 

Partisipan Jumlah Peran 

Dosen Patiseri Prodi Pendidikan Tata Boga 3 Panelis ahli 

Mahasiswa Peminatan Patiseri 2016 20 Panelis terlatih 
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3.2.2 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam kegiatan 

penelitian untuk memperoleh data yang berasal dari responden. Tempat 

penelitian ini berlokasi di Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 

Universitas Pendidikan Indonesia Jalan Setiabudhi No.229 Bandung. 

Eksperimen produk, uji karakteristik dan uji hedonik dilakukan di 

laboratorium Pastry Prodi Pendidikan Tata Boga. 

3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat ukur dalam mengukur variabel yang ada 

dalam penelitian, sejalan dengan pendapat Sugiyono (2015: 133) “instrumen 

penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomenan alam 

maupun sosial yang diamati secara spesifik, semua fenomena ini adalah 

variabel. Instrumen sebagai alat pengumpul data harus betul-betul dirancang 

dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana 

adanya. Instrumen yang digunakan meliputi: 

3.3.1 Focus Group Discussion (FGD) 

FGD merupakan salah satu teknik pengumpulan data kualitatif untuk 

memperoleh informasi mengenai keinginan, kebutuhan, sudut pandang, 

kepercayaan dan pengalaman yang diharapkan peserta tentang suatu topik, 

dengan pengarahan dari seorang moderator atau fasilitator. 

Tujuan FGD untuk mengeksplorasi masalah yang spesifik, yang berkaitan 

dengan topik yang dibahas. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk 

menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap masalah yang 

diteliti. FGD digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap makna – makna 

intersubjektif yang sulit diberi makna sendiri oleh peneliti karena dihalangi 

oleh dorongan subjektifitas peneliti (Kresno S. dkk.,1999: Hal. 118). 

Jumlah peserta FGD dalam kelompok cukup 7 – 10 orang, namun dapat 

diperbanyak hingga 12 orang, sehingga memungkinkan setiap individu untuk 

mendapat kesempatan mengeluarkan pendapatnya serta cukup memperoleh 

pandangan anggota kelompok yang bervariasi (Krueger, 1998: hal. 118). 
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Pelaksanaan FGD dilakukan beberapa kali, frekuensi tergantung pada 

kebutuhan peneliti, sumber dana, kebutuhan pembaharuan informasi serta 

seberapa mampu dan cepat peserta terbaca. 

Pelaksanaan FGD dilakukan bersama tiga dosen Pendidikan Tata Boga 

peminatan patiseri untuk mendapatkan acuan baku pembuatan produk chiffon 

cupcake. Produk acuan yang digunakan dalam FGD adalah chiffon cake dari 

salah satu cake shop yaitu Sucre Patissier and Chocolatier. 

Berikut adalah format yang digunakan dalam FGD untuk menganalisis 

karakteristik chiffon cupcake : 

 

Nama Panelis  :  

Tanggal    :  

Produk Sampel  :  

  

1. Penampakan  

a. Kuning 

  

Terang                      Gelap   

 

  b. Coklat    

  

Terang       Gelap 

 

2. Rasa  

a. Manis  

  

Lemah                         Kuat  

 

b. Nangka  

  

Lemah                         Kuat  

 



28 
 

Wira Aditya, 2019 
ANALISIS KARAKTERISTIK DAN UJI HEDONIK JACKFRUIT CHIFFON CUPCAKE 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

c. Asin  

  

Lemah                     Kuat  

 

d. Asam  

  

Lemah              Kuat  

 

e. Pahit  

  

Lemah               Kuat  

 

3. Aroma  

a. Telur  

  

Lemah                   Kuat 

 

b. Tepung  

  

Lemah             Kuat 

 

c. Nangka  

  

Lemah                         Kuat  

 

 

4. Tekstur  

a. Remah  

  

Lembut                   Kasar 
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  b. Kerak 

  

Lembut        Kasar 

 

3.3.2 Qualitative Descriptive Analysis (QDA) 

QDA yaitu analisis yang menggunakan indera manusia untuk mengukur 

tekstur, penampakan, aroma dan rasa produk pangan. Penerimaan konsumen 

terhadap suatu produk diawali dengan penilaiannya terhadap penampakan, 

rasa dan tekstur. 

Prosedur QDA meliputi seleksi dan training panelis, mengembangkan 

istilah, evaluasi sensori, analisis data dan interpretasi hasil. 

Berikut adalah format yang digunakan dalam QDA untuk menganalisis 

karakteristik chiffon cupcake : 

 

Nama Panelis  :  

Tanggal    :  

Produk Sampel  :  

  

1. Penampakan  

a. Kuning 

  

Terang                      Gelap   

 

  b. Coklat    

  

Terang       Gelap 

 

 

 

 

 



30 
 

Wira Aditya, 2019 
ANALISIS KARAKTERISTIK DAN UJI HEDONIK JACKFRUIT CHIFFON CUPCAKE 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

2. Rasa  

a. Manis  

  

Lemah                         Kuat  

 

b. Nangka  

  

Lemah                         Kuat  

 

c. Asin  

  

Lemah                     Kuat 

d. Asam  

  

Lemah              Kuat  

 

e. Pahit  

  

Lemah               Kuat  

 

3. Aroma  

a. Telur  

  

Lemah                   Kuat 

 

b. Tepung  

  

Lemah             Kuat 

 

c. Nangka  

  

Lemah                         Kuat  
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4. Tekstur  

a. Remah  

  

Lembut                   Kasar 

  b. Kerak 

  

Lembut        Kasar 

 

3.3.3 Uji Hedonik 

Uji hedonik (uji kesukaan) merupakan pernyataan kesan tentang baik atau 

buruknya mutu suatu produk. Uji ini dilakukan apabila uji didesain untuk 

memilih satu produk diantara produk lain secara langsung. Uji ini dapat 

diaplikasikan pada saat pengembangan produk atau pembandingan produk 

dengan produk pesaing. Uji hedonik meminta panelis untuk harus memilih 

satu pilihan diantara yang lain. Maka itu, produk yang tidak dipilih dapat 

menunjukkan bahwa produk tersebut disukai ataupun tidak disukai 

(Setyaningsih, Dwi, Apiyantono, Anton dan Sari, MP 2010:59). 

Uji hedonik merupakan pengujian yang paling banyak digunakan untuk 

mengukur tingkat kesukaan terhadap produk. Tingkat kesukaan ini disebut 

skala hedonik, misalnya sangat suka, suka, agak suka, agak tidak suka, tidak 

suka, sangat tidak suka dan lain – lain. Skala hedonik dapat direntangkan atau 

diciutkan menurut rentangan skala yang dikehendaki. Dalam analisis data, 

skala hedonik ditransformasikan kedalam skala angka dengan angka menaik 

menurut tingkat kesukaan (dapat 5, 7 atau 9 tingkat kesukaan). 

Panelis diminta untuk mengurutkan secara menurun atau menaik menurut 

tingkat kesukaan (memberi peringkat). Panelis dapat diminta untuk 

merangking kesukaan secara keseluruhan atau terhadap indikator tertentu 

seperti warna, tekstur, aroma dan rasa. Sampel diberi kode dan disajikan 

secara seragam dan disajikan bersamaan. Panelis diminta menyusun peringkat 

atau rangking berdasarkan tingkat kesukaannya. 
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Skala hedonik pada uji mutu hedonik lebih sesuai dengan tingkatan mutu 

hedonik. Jumlah tingkat skala juga bervariasi tergantung dari rentang mutu 

yang diinginkan dan sensitifitas antar skala. Rentang skala hedonik berkisar 

dari ekstrim baik sampai ekstrim jelek dan rentang skala tersebut dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Skala Hedonik 

Skala Hedonik Skala Numerik 

Sangat suka 6 

Suka 5 

Agak suka 4 

Netral 3 

Agak tidak suka 2 

Tidak suka 1 

         Sumber : Rahayu, WP (1998:31) 

 

Berikut ini adalah format uji hedonik untuk melakukan analisis tingkat 

kesukaan chiffon cupcake : 

 

LEMBAR UJI HEDONIK 

Tanggal  : 

Nama panelis  : 

Instruksi  : Nyatakan penilaian saudara dan berikan tanda (˅) pada 

pernyataan yang sesuai dengan penilaian saudara 

Tabel 3.3 

Tabel Uji Hedonik 

 

No. 

 

Penilaian 

Chiffon Cupcake 

P R A T K 

1 Sangat tidak suka      

2 Tidak suka      

3 Netral      

4 Suka      
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5 Sangat suka      

 

Keterangan :  

 

 

 

 

 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan tahapan atau langkah-langkah penelitian 

yang disampaikan secara singkat dalam penyusunan penelitian. Adapun 

prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan masalah penelitian 

2. Merumuskan masalah penelitian 

3. Menyusun BAB I mengenai latar belakang, tujuan, manfaat dan struktur 

organisasi  

4. Melakukan studi literature dan menyusun BAB II mengenai kajian teori 

5. Menyusun BAB III mengenai metode penelitian 

6. Menyusun kisi-kisi instrument dan instrument penelitian berupa lembar uji 

hedonik, FGD dan QDA 

7. Melakukan pengumpulan data 

8. Melakukan pengolahan data 

9. Melakukan analisis data 

10. Melakukan pemaparan dan pembahasan hasil penelitian 

11. Membuat kesimpulan dan saran 

3.5 Analisis Data 

Analisis atau pengolahan data yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah analisis hasil uji FGD, QDA dan uji hedonik. 

P : Penampakan (warna, bentuk atau yang dapat dilihat)  

R : Rasa 

A : Aroma 

T : Tekstur 

K : Kesan Keseluruhan 


