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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Rancangan Penelitian  

3.3.1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap yaitu pada tahap I merupakan 

merupakan jenis penelitian eksperimen faktorial (factorial design). Eksperimen 

faktorial adalah eksperimen yang (hampir semua) taraf sebuah faktor tertentu 

dikombinasikan atau disilangkan dengan semua (hampir semua) taraf tiap faktor 

lainnya yang ada dalam eksperimen itu (Tarsito, 1994). Sedangkan menurut 

Sugiyono (2013) menyatakan bahwa “factorial design merupakan modifikasi dari 

design true experimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya 

variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan (variabel independen) terhadap 

hasil (variabel dependen). 

Penelitian tahap II merupakan penelitian deskriptif yang merupakan 

penelitian non eksperimen (observasional). Penelitian deskriptif bertujuan untuk 

mendeskripsikan suatu variabel atau konsep atau fenomena yang berlangsung 

pada saat sekarang (saat penelitian berlangsung) atau pada saat yang lampau 

(Sukardi, 2004). Penelitian tahap III yaitu studi pengembangan.  

3.3.2. Rancangan Penelitian  

A. Penelitian Tahap I 

Penelitian tahap I ini menggunakan rancangan penelitian “Factorial 

Design” yang merupakan modifikasi dari design true experimental Berdasarkan 

permasalahannya, penelitian dilakukan dengan metode eksperimen faktorial 
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melalui rancangan “Factorial Design a x b”. Penelitian ini menggunakan 2 

perlakuan yaitu konsentrasi penggaraman (A1=15%, A2=20%, A3 =25%, dan A4 

=30%), dan Jenis Telur (B1= itik B2=puyuh, B3= ayam kampung, dan B4=ayam 

horn). Adapun skema rancangan “Factorial Design a x b” sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Factorial Design a x b 

Rancangan Faktor 4 x 4  

Konsnetrasi Garam Jenis Telur 

A B1 B2 B3 B4 

A1 A1B1 A1B2 A1B3 A1B4 

A2 A2B1 A2B2 A2B3 A2B4 

A3 A3B1 A3B2 A3B3 A3B4 

A4 A4B1 A4B2 A4B3 A4B4 

Keterangan : 

Faktor I adalah Jenis Telur : 

A1 = Konsentrasi Garam 15 %  

A2 = Konsentrasi Garam 20 %   

A3 = Konsentrasi Garam 25 % 

A4 = Konsentrasi Garam 30 % 

Faktor II adalah Konsentrasi Penggaraman : 

B1 = Telur Bebek 

B2 = Telur Putyuh 

B3 = Telur Ayam Kampung  

B4 = Telur Ayam Horn  

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) Faktorial. Rancangan jenis ini memiliki ciri-ciri dimana penelitian yang 

dilakukan di lingkungan laboratorium dianggap homogen. Rancangan ini 

merupakan  rancangan yang perlakuannya diletakkan dan dilakukan secara acak 

pada setiap percobaan, hal ini berarti seluruh unit percobaan memiliki peluang 
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yang sama untuk menerima perlakuan. Dalam suatu penelitian diperlukan suatu 

ulangan dalam perlakun, hal ini dikarenakan dibutuhkan derajat ketelitian 

terhadap suatu penelitian. Menurut Kemas (1994) jumlah ulangan dianggap cukup 

baik apabila memenuhi syarat berikut: 

Keterangan : 

 

r : Replikasi (jumlah ulangan) 

t : Treatment (jumlah perlakuan) 

(t-1) (r-1)  15    

(16-1) (r-1)  15 

15(r-1)  15 

15r-15 15 

15r 15+15 

r 30/15 

r 2 

Berdasarkan perhitungan diatas rancangan “Faktorial Design” disusun 

design Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial, sebagai berikut: 

Banyak kombinasi perlakuan= 

= faktor a x b 

= 4 x 4 = 16 

Banyak unit eksperimen dalam RAL Faktorial= 

= banyak kombinasi x ulangan 

= 16 x 2 = 32 unit (petak) 

(t-1) (r-1)  15 
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Ragam unit eksperimen : 

A1B1  A1B1(I), A1B1(II) 

A1B2  A1B2(I), A1B2(II) 

A1B3  A1B3(I), A1B3(II) 

A1B4  A1B4(I), A1B4(II) 

A2B1  A2B1(I), A2B1(II) 

A2B2  A2B2(I), A2B2(II) 

A2B3  A2B3(I), A2B3(II) 

A2B4  A2B4(I), A2B4(II) 

A3B1  A3B1(I), A3B1(II) 

A3B2  A3B2(I), A3B2(II) 

A3B3  A3B3(I), A3B3(II) 

A3B4  A3B4(I), A3B4(II) 

A4B1  A4B1(I), A4B1(II) 

A4B2  A4B2(I), A4B2(II) 

A4B3  A4B3(I), A4B3(II) 

A4B4  A4B4(I), A4B4(II) 

Berikut penempatan setiap unit eksperimen dilakukan dengan melakukan 

pengundian dengan hasil: 

Tabel 3.2 Denah RAL Faktorial 

A1B4(I) A1B1(I) A3B4(I) A4B4(I) 

A1B3(II) A2B4(II) A2B1(II) A2B2(I) 

A3B2(II) A2B3(II) A4B4(II) A1B1(II) 

A2B1(i) A3B3(I) A3B1(I) A1B2(II) 

A1B4(II) A4B1(II) A2B2(II) A4B1(I) 

A4B3(I) A4B2(I) A2B4(I) A3B2(I) 

A1B2(I) A4B3(II) A2B3(I) A3B1(II) 

A3B3(II) A1B3(I) A3B4(II) A4B2(II) 

Keterangan : 

A1B1 = Konsentrasi Garam 15 % Telur Itik   

A1B2 = Konsentrasi Garam 15 % Telur Puyuh 

A1B3 = Konsentrasi Garam 15 % Telur Ayam Kampung  

A1B4 = Konsentrasi Garam 15 % Telur Ayam Horn   

A2B1 = Konsentrasi Garam 20 % Telur Itik   

A2B2 = Konsentrasi Garam 20 % Telur Puyuh 

A2B3 = Konsentrasi Garam 20 % Telur Ayam Kampung 

A2B4 = Konsentrasi Garam 20 % Telur Ayam Horn 

A3B1 = Konsentrasi Garam 25 % Telur Itik  

A3B2 = Konsentrasi Garam 25 % Telur Puyuh 

A3B3 = Konsentrasi Garam 25 % Telur Ayam Kampung 

A3B4 = Konsentrasi Garam 25 % Telur Ayam Horn 

A4B1 = Konsentrasi Garam 30 % Telur Itik  

A4B2 = Konsentrasi Garam 30 % Telur Puyuh 

A4B3 = Konsentrasi Garam 30 % Telur Ayam Kampung 

A4B4 = Konsentrasi Garam 30 % Telur Ayam Horn  

 I = Ulangan Pertama 

II = Ulangan Kedua   
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B. Penelitian Tahap II 

Rancangan Penelitian Tahap II yang merupakan penelitian dengan jenis 

penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. 

Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang ditinjau dari sudut paradigma 

penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran 

variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisa data dengan 

prosedur statistik. Analasis data yang disajikan dalam penelitian deskriptif 

kuantitatif ini menyajikan data berupa fakta sistematik sehingga dapat lebih 

mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang disajikan selalu jelas 

dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada 

data yang diperoleh.  

C. Penelitian Tahap III 

Rancangan penelitian tahap III ini menggunakan rancangan penelitian studi 

pengembangan. Penelitian pengembangan merupakan suatu usaha untuk 

mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan sekolah, dan bukan 

untuk menguji teori (Gay, 1990). Namun dalam penelitian ini, pengembangan 

yang dilakukan hanya sebatas mengkaji. Mengkaji manfaat dari hasil penelitian 

ini terhadap sumber belajar berdasarkan syarat-syarat sumber belajar yang tepat.  

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juni – 11 Juli 2017. Penelitian 

untuk pembuatan telur asin dilakukan di Jl. Pramuka No. 03 Desa Salem RT.06 

RW.02 Salem Kab. Brebes- Jawa Tengah sedangkan penelitian untuk uji 
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organoleptik dilakukan di SMK Islam Al Amanah Salem Kab. Brebes- Jawa 

Tengah. 

3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

3.3.1. Populasi  

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subyek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, 

atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti 

(Martono, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah telur bebek, telur puyuh, 

telur ayam horn, dan telur ayam kampung yang diperoleh dari peternak unggas 

yang ada didaerah Salem, Brebes - Jawa Timur.  

3.3.2. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau sampel dapat didefinisikan sebagian 

anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga 

diharapkan dapat mewakili populasi (Martono, 2010).  

n = t x r 

   = 16 x 2 

   = 32 

Dari hasil perhitungan diatas, didapatkan bahwa jumlah pengulangan yang 

diperlukan adalah sebanyak 2 kali. Denah Rancangan Acak Lengkap pada 

penelitian ini menggunakan 16 perlakuan yang masing-masing diulang 2 kali. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 8 butir telur bebek, 8 butir telur puyuh, 8 butir 
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telur ayam horn, dan 8 butir telur ayam kampung. Sehingga total keseluruhan telur 

adalah 32 butir telur.  

3.3.3. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random 

sampling, merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak 

tanpa memerhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut (Martono, 2010). 

Sampel dalam penelitian ini adalah telur bebek, puyuh, ayam horn, dan ayam 

kampung yang diperoleh dari ternak unggas.  

3.4. Jenis Variabel 

3.4.1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013). 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah konsentrasi penggaraman (15%, 20%, 

25%, 30 %). 

3.4.2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi sebab 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah nilai organoleptik telur asin berbagai jenis telur (telur bebek, 

telur puyuh, telur ayam horn, dan telur ayam kampung). 

3.4.3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi 

faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2013). Variabel kontrol dalam penelitian 
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ini adalah lama pemeraman 14 hari, proses pembuatan telur asin, umur telur dan 

jenis telur.  

3.4.4. Variabel Moderator  

Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan 

memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

(Sugiyono, 2010). Variabel moderator yang ada pada penelitian ini adalah pori-

pori dan nilai gizi masing-masing telur.  

3.5. Definisi Operasional Variabel 

Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam tiap variabel maka perlu 

didefinisikan tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

operasional variabel tersebut, yaitu: 

1. Konsentrasi garam merupakan banyaknya kadar garam : serbuk bata merah  

yang digunakan dalam pembuatan telur asin. 

2. Penggaraman merupakan teknik yang digunakan dalam pembuatan telur asin 

dengan proses penetrasi garam ke dalam telur yang diasin dengan cara difusi 

setelah garam mengion menjadi Na
+ 

dan Cl
- 
(Amir dkk., 2014). 

3. Telur asin merupakan telur utuh yang diawetkan dengan adonan yang 

mengandung garam (NaCl) sehingga menghasilkan telur yang memiliki rasa 

asin dengan masa simpan yang lebih lama. 

4. Organoleptik merupakan suatu metode yang digunakan untuk menguji kualitas 

telur asin. Kualitas telur asin dinilai dari tingkat kesukaan atau kegemaran 

panelis terhadap telur asin yang meliputi warna, aroma, tekstur (kuning telur 

dan putih telur), dan warna. Yang dilakukan oleh 20 panelis dengan mengisi 
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angket yang telah disediakan dengan memberi skor sesuai dengan tingkat 

kesukaannya, yaitu (3 = Sangat Suka, 2 = Suka, 1 = Tidak Suka). 

3.6. Hubungan Antar Variabel 

Hubungan antar dua variable merupakan variable bebas (Variabel pengaruh/ 

independent variable) dengan simbol X dan variable terikat (variabel terpengaruh/ 

dependent variable) dengan simbol Y. Adapun Variabel X dalam penelitian ini 

yaitu jenis konsentrasi penggaraman dan lama penggaraman, dan variable Y dari 

penelitian ini yaitu nilai organoleptik telur asin berbagai jenis telur. 

3.7. Persiapan Penelitian  

Prosedur penelitian dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap pengamatan, yaitu : 

3.7.1. Persiapan Penelitian 

1. Alat 

 Ember plastik 

 Alat pengaduk 

 Wadah untuk memeram 

 Ampelas  

 Timbangan  

2. Bahan  

 Telur itik 

 Telur puyuh 

 Telur ayam horn 

 Telur ayam kampung 

 Serbuk bata merah 

 Garam grosok (garam kasar) 

 Air bersih  
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3.7.2. Pelaksanaan Penelitian 

1. Mengambil telur bebek, telur puyuh, telur ayam horn dan kampung di 

peternak bebek daerah Brebes, Jawa- Tengah. 

2. Menyiapakan perlengkapan berupa alat dan bahan 

3. Membersihkan kulit telur dengan ampelas, gunanya adalah untuk 

memudahkan adonan masuk kedalam pori-pori kulit telur asin 

kemudian cuci bersih dan angin-anginkan.  

4. Membuat adonan untuk pemeraman, adonan campuran garam dan 

serbuk bata merah ditambah air dengan konsentrasi garam yang 

berbeda-beda. Konsentrasi garam yang digunakan dalam pembuatan 

telur asin ini adalah 15%, 20%, 25% dan 30% dengan perbandingan 

campuran kadar garam : bata merah (3:20, 1:5, 1:4, dan 3:10).  Telur 

kemudian dilapisi dengan adonan tersebut secara merata dengan 

ketebalan yang sama, agar rasa asin pada telur asin merata. Ukuran 

ketebalanya kurang lebih 1 cm. 

5. Kemudian taruh dalam wadah, dan diperam selama 14 hari. 

6. Membuka hasil peraman selama 14 hari, dan mencuci telur 

hinggabersih. 

7. Mengukus telur selama ± 1 jam, sampai telur menjadi matang. 

8. Menganalisis sifat organoleptik telur asin. 

3.7.3. Pengamatan  

Setelah pemeraman telur asin kemudian mengamati organoleptik dari 

masing-masing telur, tentang rasa, aroma, warna, serta tekstur telurnya. 
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Responden untuk menguji organoleptik merupakan panelis yang terdiri dari 20 

panelis. 

3.8. Kerangka Operasional Penelitian  

Kerangka operasional atau kerangka kerja adalah kerangka yang menyatakan 

tentang langkah dalam melaksanakan penelitian (Supriyanto, 2013).  

Gambar 3.1 Kerangka Operasional Penelitian 
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3.9. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

pengambilan data secara langsung melalui observasi eksperimen dan hasil 

pengamatan organoleptik telur.  

3.9.1. Metode Pengumpulan Data Tahap I 

Metode pengumpulan data tahap I yaitu pengambilan data secara langsung 

melalui observasi eksperimen. Observasi eksperimen merupakan suatu penelitian 

dengan teknik pengambilan data secara langsung dengan cara mengamati dan 

mencatat aktivitas yang sedang berlangsung (Sugiyono, 2010). Metode 

pengumpulan data tahap ini termasuk kedalam metode pengeumpulan data 

Penelitian Tahap I. Berikut merupakan parameter pengamatan uji organoleptik 

mutu hedonik (Kartika, dkk., 1987) pada telur asin, adalah; 

Memisahkan adonan garam dan bata merah dari telur asin, kemudian 

mencucui telur dengan air bersih. Telur dimasak dengan cara mengkukusnya 

selama 1 jam. Pada penilaian organoleptik untuk mendapatkan nilai kesukaan dari 

masing-masing perlakuan yang meliputi warna, aroma, tekstur (kuning telur dan 

putih telur) dan rasa. Data diperoleh dari angket uji kesukaan yang telah diisi oleh 

20 panelis agak terlatih yakni orang yang sebelumnya dilatih untuk mengetahui 

sifat-sifat tertentu. Adapun skor yang digunakan adalah sangat suka (skor 3), suka 

(skor 2), dan tidak suka (skor 1). Langkah-langkah uji organoleptik adalah sebagai 

berikut: 

1) Tahap Persiapan 

a. Mempersiapkan panelis 
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b. Mempersiapkan bahan yang akan diuji 

c. Meletakan bahan pada wadah dan meletekaanya di meja 

2) Tahap pelaksanaan 

a. Memeberi penjelasan kepada panelis mengenai hal yang akan diuji, cara 

pengujian, serta tujuan pengujian. 

b. Mempersilahkan panelis untuk mencicipi rasa, mencium aromanya, melihat 

warna dan tekstur. 

c. Setelah selesai mencicipinya, kemudian mempersilahkan panelils untuk 

berkumur dengan air minum agar menetralkan dan menghilangkan rasa 

sebelumnya. 

d. Panelis dipersilahkan mengisi angket yang telah disediakan. 

e. Untuk uji organoleptik menggunakan pilihan nilai dalam bentuk (skala 

likert) dengan menguji warna, aroma, tekstru, dan rasa. 

1 = tidak suka 

2 = suka 

3 = sangat suka  

Observasi penelitian ini difokuskan pada obyek perlakuan yaitu variable 

terikat yang diberi perlakuan, kemudian data yang diperoleh diaplikasikan ke 

dalam bentuk tabel. Tabel tersebut akan mencangkup data perhitungan uji 

organoleptik telur asin. 
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Tabel 3.3 Data Hasil Pengamatan Organoleptik Telur Asin 

Kadar Garam Jenis Telur  
Kriteria 

C1 C2 C3 C4 C4 

A1 

B1      

B2      

B3      

B4      

A2 

B1      

B2      

B3      

B4      

A3 

B1      

B2      

B3      

B4      

A4 

B1      

B2      

B3      

B4      

Keterangan :  

C1 = Aroma 

C2 = Rasa  

C3 = Kuning telur (masir berpasir dan berminyak) 

C4 = Putih telur (tingkat kekenyalan) 

C5 = Warna  

3.9.2. Metode Pengumpulan Data Tahap II 

Metode pengumpulan data tahap dua merupakan metode penelitian tahap II 

yaing menggunakan metode deskriptif yaitu berupa observasi yang dilakukan 

untuk memperoleh informasi mengenai keberadaan pembuat telur asin yang enak 

dan disukai oleh pecinta makanan telur asin. Selain itu data juga diperoleh dari 

hasil wawancara dari beberapa peternak yang berada di daerah Kepanjen, Malang. 

Hal ini dlilakukan guna mengetahui pengetahuan tentang pembuatan telur asin 

yang baik dan benar agar dalam penelitian dapat memudahkan dan mendapatkan 
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hasil yang maksimal. Pengumpulan data lainnya yaitu berupa dokumentasi pada 

saat penelitian berlangsung.  

3.9.3. Metode Pengumpulan Data Tahap III 

Penelitian tahap III ini merupakan tahapan lanjutan dari tahap I dan II. 

Penelitian tahap III ini merupakan studi pengembangan. Peneliti mengkaji tentang 

hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar Prakarya dan 

Kewirausahaan SMK Kelas XII.  

3.10. Teknik Analisis Data 

3.10.1. Teknik Analisis Data Penelitian Tahap I 

Analisis penerimaan konsumen dilakukan dengan uji organoleptik 20 orang 

panelis agak terlatih. Parameter yang diujikan antara lain bau/arom telur asin, rasa 

telur asin, tekstur telur asin (kuning telur yang dlihat dari masir berpasir dan 

berminyak, kemudian tingkat kekenyalan putih telur), dan warna telur asin. Skala 

hedonik yang digunakan untuk menilai telur asin dapat dilihat pada tabel 3.3. 

Analisis data dilakukan dengan program SPSS mengunakan analisis kuantitatif, 

dimana pengolahan data dilakukan menggunakan K related sample tests yaitu 

suatu pengujian untuk membandingkan distirbusi antara dua variabel atau lebih 

yang berhubungan. Uji ini berguna untuk mengukur data berskala nominal dan 

ordinal. Uji yang digunakan dalam K Related Sampel Tests ini adalah Uji 

Friedman. 

Tabel 3.3. Skor Skala Hedonik Pengujian Sensoris Telur Asin 

Skor Keterangan 

1 Tidak suka 

2 Suka 

3 Sangat suka 
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3.10.2. Teknik Analisis Data Penelitian Tahap II 

Penyajian analisis deskriptif berupa grafik dan Chart pada data yang bersifat 

kategorikal, serta berupa statistik-statistik kelompok pada data yang bukan 

kategorikal. Analisis deskriptif yang dilakukan adalah analisis gambaran kualitas 

telur asin terbaik pada masing-masing jenis telur berdasarkan perlakuannya 

dengan melihat standar nasional telur asin. 

3.10.3. Teknik Analisis Data Penelitian Tahap III 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki keterkaitan dengan 

Kompetensi Dasar (KD) pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan Kelas 

XII SMK yaitu tentang pengoalahan bahan pangan nabati dan hewani. KD 3.2  

yaitu “Menganalisis sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi 

dari bahan pangan nabati dan hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh 

daerah setempat”. KD 4.2 yaitu “Mengolah makanan khas daerah yang 

dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani berdasarkan daya dukung yang 

dimiliki oleh daerah setempat”. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk KD tersebut. Memudahkan peserta 

didik dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 




