BAB III
METODE PENGEMBANGAN

3.1

Model Pengembangan
Model pengembangan merupakan dasar untuk mengembangkan produk

yang akan dihasilkan. Model pengembangan dapat berupa model prosedural
model konseptual dan model teoritik. Pada penelitian ini mengunakan model
prosedural yaitu model yang bersifat deskriptif, menunjukkan langkah-langkah
yang harus diikuti untuk menghasilkan produk (Puslitjaknov, 2008:8). Menurut
Haryati (2011:21), model deskriptif melukiskan dan menerangkan langkahlangkah dalam mencapai tujuan dan pengaruh setiap langkah pada langkah yang
lainnya secara lebih aktual.

3.2

Prosedur Pengembangan
Prosedur pengembangan akan memaparkan prosedur yang ditempuh oleh

peneliti dalam membuat produk. Prosedur pengembangan berbeda dengan model
pengembangan

dalam

memaparkan

komponen

rancangan

produk

yang

dikembangkan (Puslitjaknov, 2008:9).
Pembuatan tepung beras merah dalam penelitian ini melalui beberapa
tahap yaitu, pencucian, perendaman, pengeringan, penggilingan, dan pengayakan.
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1. Pencucian
Pencucian dilakukan untuk memastikan bahwa beras merah bersih dan
bebas dari kotoran yang masih menempel seperti debu, batu, kulit beras.
2. Perendaman
Perendaman beras merah dilakukan selama 12 jam agar tekstur dari beras
merah menjadi lebih rapuh dan juga untuk mendapatkan tepung beras
merah yang lebih halus (Abhay Kr dan Ak. Gupta 2006).
3. Pengeringan
Beras merah yang sudah jadi dimasukkan ke dalam oven agar benar-benar
kering sehingga tidak mempengaruhi kualitas kue nastar.
4. Penggilingan
Dilakukan untuk menghasilkan tepung beras merah, peneliti melakukan
dua tahap penggilingan yang pertama menggunakan food processor yang
berguna untuk menghancurkan beras merah menjadi ke ukuran yang lebih
kecil dan yang kedua menggunakan mesin penggiling tepung yang
menjadikan beras merah menjadi tepung beras merah.
5. Pengayakan
Dilakukan untuk menghasilkan tepung beras merah yang sangat halus
tanpa gumpalan, dan gumpalan yang masih tersangkut pada saat proses
pengayakan akan digiling kembali hingga tidak ada yang tersangkut pada
proses pengayakan dengan menggunakan ukuran 80 mesh.
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Gambar 3.1 Diagram Alur Pembuatan Tepung Beras Merah

Beras Merah

Pencucian dan pembersihan, menggunakan air yang mengalir

Perendaman dilakukan selama 12 jam

Pengeringan dimasukkan kedalam oven selama 2 jam sambil dibalikbalik
Penggilingan dilakukan sebanyak dua kali agar benar-benar halus

Pengayakan dilakukan untuk mendapatkan hasil tepung yang
halus dengan ayakan 80 mesh
Tepung beras merah

Sumber: Data diolah (2017)
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3.2.1 Bahan dan Peralatan Penelitian
1.

Bahan
Bahan kue nastar yang digunakan sebagai acuan dalam skripsi ini adalah:

Tabel 3.1 Bahan Dasar Pembuatan Kue Nastar
No.
Nama Bahan

Jumlah

Satuan

1.

Margarin

150

g

2.

Mentega

100

g

3.

Gula Halus

90

g

4.

Kuning Telur

3

bh

5.

Tepung Terigu

400

g

Jumlah

Satuan

Sumber: Data Diolah (2017)
Tabel 3.2 Bahan Dasar Pembuatan Selai Nanas
No.
Nama Bahan
1.

Buah Nanas

1

bh

2.

Gula Pasir

150

g

Sumber: Data Diolah (2017)

2.

Peralatan
Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan alat-alat untuk membuat

kue kering adalah kebersihan, keamanan dan kenyamanan. Jangan sampai alat
tersebut menjadi penyebab kerusakan atau kegagalan pada kue kering, menurut
Raditrini dan Ratu (2017:8-11) ada beberapa alat yang digunakan dalam
pembuatan kue nastar:
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Tabel 3.3 Peralatan yang Digunakan dan Fungsinya
No.
Nama
Fungsi
1.
Timbangan
Mengukur berat bahan (satuannya gram (g) dan
kilogram (kg)).
2.
Sendok Ukur
Mengukur satuan yang dinyatakan dalam ukuran
sendok (satuannya sendok makan (sdm) dan
sendok the (sdt)).
3.
Mikser
Mengocok mentega dan gula sampai tercampur
rata saja.
4.
Oven Gas
Memanggang kue kering dengan ukuran yang
besar sehingga cocok untuk menjalankan usaha.
5.
Mangkok Adonan
Tempat adonan kue kering atau adonan untuk
menghias.
6.
Spatula
Mengaduk bahan kering seperti tepung dan susu
bubuk yang dimasukkan ke dalam adonan (bahan:
plastik atau kayu).
7.
Loyang
Meletakkan kue kering yang sudah siap
dimasukkan kedalam oven.
Sumber: Raditrini dan Hani (2017:11)

3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian
Tabel 3.4 Waktu dan Tempat Penelitian
No
1.

Tanggal
7 November 2017

2.

14 Desember 2017

3.

14 Desember 2017

Kegiatan
Membuat tepung
beras merah,
sebanyak 2 kg.
Membuat nastar
menggunakan tepung
beras merah (pertama
dan kedua).
Melakukan uji
organoleptik kepada
jemaat gereja atas
pembuatan nastar
yang pertama.

Keterangan
di Universitas Ciputra

di rumah peneliti

di gereja

Sumber: Data Diolah (2018)
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Tabel 3.4 Waktu dan Tempat Penelitian (Lanjutan)
4.

15 Desember 2017

5.

3 Januari 2018

6.

3 Januari 2018

7.

4 Januari 2018

8.

11 Januari 2018

9.

12 Januari 2018

10.

23 Januari 2018

Melakukan uji
organoleptik kepada
jemaat komunitas sel
atas pembuatan nastar
kedua.
Membuat nastar
menggunakan tepung
beras merah (ketiga).
Melakukan uji
organoleptik kepada
mahasiswa
Universitas Ciputra
atas pembuata nastar
ketiga.
Menghitung hasil uji
organoleptik dan
memilih nastar yang
paling disukai.
Membuat nastar yang
paling disukai oleh
panelis.
Mengirim nastar
original dan nastar
dengan tepung beras
merah unutk uji
Laboratorium.
Mengambil Hasil Uji
Laboratorium dan
menyimpulkan
hasilnya.

di komunitas sel

di Universitas Ciputra

di Universitas Ciputra

di Universitas Ciputra

di Sucofindo
Jalan Jend. A. Yani No
315

di Sucofindo
Jalan Jend. A. Yani No
315

Sumber: Data Diolah (2018)
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3.3

Uji Coba Produk
Menurut Puslitjaknov (2008:12), uji coba model atau produk merupakan

bagian yang sangat penting dalam penelitian pengembangan, yang dilakukan
setelah rancangan produk selesai. Bertujuan untuk mengetahui apakah produk
yang dibuat layak digunakan atau tidak dan juga untuk melihat sejauh mana
produk yang dibuat dapat mencapai sasaran dan tujuan.

3.3.1 Desain Uji Coba
Tabel 3.5 Desain Uji Coba
0%
25%
(100 g)
I
A0
A1
II
B0
B1
III
C0
C1
Sumber: Data Diolah (2017)

50%
(200 g)
A2
B2
C2

75%
(300 g)
A3
B3
C3

100%
(400 g)
A4
B4
C4

Keterangan

3.3.2 Subyek Uji Coba
Setelah semua uji coba telah dilakukan peneliti akan membagikan
kuesioner berupa uji organoleptik kepada 30 panelis. Dan panelis akan memilih
kue nastar mana yang dinilai paling baik dinilai dari rasa, warna, tekstur dan
aroma.
Peneliti menggunakan teknik simple random sampling yaitu peneliti
menyeleksi partisipan untuk sampel sehingga individu yang manapun mempunyai
probabilitas yang sama untuk terpilih dari populasi (Creswell, 2015:289).
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3.3.3 Jenis Data
Digunakan sebagai dasar untuk menentukan keefektifan, efisiensi dan
daya tarik produk yang dihasilkan. Jenis data yang akan dikumpulkan harus
disesuaikan dengan informasi yang dibutuhan tentang produk yang dikembangkan
dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai (Puslitjaknov, 2008:14).
Data yang terkumpul dalam penelitian ini berasal dari uji organoleptik
yang dilakukan oleh peneliti ke 30 panelis per percobaan. Selain itu peneliti juga
melakukan uji laboratorium untuk mengetahui kadar lemak dan kalori dalam kue
nastar yang tidak menggunakan tepung beras merah ataupun yang menggunakan
tepung beras merah.
Data yang akan digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data
sekunder:
1. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di
lapangan oleh peneliti. Data ini didapat dari sumber informan yaitu
individu seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti (Hasan,
2002: 82).
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari data
yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang sudah ada
(Hasan, 2002:58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer
yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian
terdahulu, dan buku.
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3.3.4 Instrumen Pengumpulan Data
Peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif, menurut
Sujarweni (2014:6-7) penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang
menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapat dengan menggunakan
prosedur statistik. Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejalagejala yang mempunyai karakterisitik tertentu di dalam kehidupan manusia yang
dinamakannya sebagai variabel.
Dalam bukunya Riset Pendidikan (2015:285), Creswell mengatakan
bahwa:
Ada lima langkah dalam proses pengumpulan data kuantitatif. Proses ini
melibatkan pengumpulan informasi yang sederhana, termasuk langkahlangkah inter-relasi. Hal tersebut di antaranya adalah menentukan
partisipan dalam penelitian, mendapatkan izin yang dibutuhkan dari
beberapa individu dan organisasi, mempertimbangkan tipe informasi yang
dikumpulkan dari beberapa sumber yang tersedia untuk penelitian
kuantitatif, melokalisasi dan menyeleksi instrumen yang akan digunakan
untuk menangkap data yang bermanfaat untuk penelitian, dan
mengadministrasikan proses pengumpulan data untuk menghimpun data.
Penelitian kualitatif menurut Sujarweni (2015:6) adalah jenis penelitian
yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat digunakan untuk meneliti
tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi, organisasi,
dan aktivitas sosial. Penelitian kualitatif juga menghasilkan data deskriptif berupa
ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.
Peneliti juga mengumpulkan data dengan metode kuesioner dengan
menggunakan uji organoleptik. Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik
atau cara pengumpulan data secara tidak langsung, yang berisi sejumlah
pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh panelis
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(Sudaryono, 2017:207). Penilaian dengan indra juga disebut penilaian
organoleptik atau penilaian sensorik yang merupakan suatu cara penilaian paling
primitif. Sangat banyak digunakan untuk menilai mutu dalam industri pangan dan
indutri hasil pertanian dan dapat memberikan hasil penilaian yang sangat teliti
(Susiwi, 2009:2).
Selain itu peneliti juga mengumpulkan data dengan mendapatkan
informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau
kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti
perilaku manusia dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek
tertentu atau yang disebut dengan observasi (Sujarweni, 2014:32).
Menurut Wagiyono (2003:13), pelaksanaan uji organoleptik memerlukan
paling tidak dua pihak yang bekerja sama, yaitu panel dan pelaksana kegiatan
pengujian. Keduanya berperan penting dan harus bekerja sama, sehingga proses
pengujian dapat berjalan dan memenuhi kaidah obyektivitas dan ketepatan. Panel
adalah seseorang atau sekelompok orang yang bertugas melakukan proses
pengindraan dalam uji organoleptik.
Peneliti dalam membuat kuesioner juga menggunakan skala likert, Risnita
(2012:1) mengatakan bahwa:
Skala likert umumnya digunakan untuk mengukur sikap atau respons
seseorang terhadap suatu obyek. Pengungkapan sikap dengan
menggunakan skala likert sangat populer di kalangan para ahli psikologi
sosial dan para peneliti. Hal ini dikarenakan selain praktis, skala likert
yang dirancang dengan baik pada umumnya memiliki reliabilitas yang
memuaskan. Skala likert berwujud kumpulan pertanyaan-pertanyaan sikap
yang ditulis, disusun dan dianalisis sedemikian rupa sehingga respon
seseorang terhadap pertanyaan tersebut dapat diberikan angka (skor) dan
kemudian dapat diinterpretasikan.
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Penelitian ini menggunakan pernyataan positif dengan empat pilihan
jawaban:
1 = Sangat Tidak Setuju
2 = Tidak Setuju
3 = Setuju
4 = Sangat Setuju

3.4

Teknik Analisis Data
Penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk eksperimen. Eksperimen

menurut Creswell (2015:576),
Dalam suatu eksperimen, Anda menguji suatu ide (atau praktik atau
prosedur) untuk menentukan apakah ide itu memengaruhi hasil atau
variabel dependen. Anda pertama-tama memutuskan tentang ide yang akan
“dieksperimen”, memilih individu yang akan mengalaminya (dan
memberikan pengalaman berbeda kepada individu yang lain), dan setelah
itu menentukan apakah mereka yang mengalami ide (atau praktik atau
prosedur) itu memiliki kinerja yang lebih baik pada hasil tertentu
dibanding mereka yang tidak mengalaminya.
Menurut Sujarweni (2014:8) dalam bukunya mengatakan, “Penelitian
eksperimen adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu
terhadap variabel yang lain yang kemunculan variabel lain itu dipicu oleh keadaan
yang terkontrol ketat dengan tujuannya untuk mencari hubungan sebab akibat
antar kedua variabel”. Eksperimen ini dilakukan di Gereja Rock dan Universitas
Ciputra yang bertujuan untuk mencari tahu hasil jadi kue nastar yang
menggunakan tepung terigu dengan tepung beras merah. Serta mengetahui tingkat
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kesukaan kue kering nastar yang menggunakan tepung terigu dengan tepung beras
merah.
Dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan observasi atau pengamatan
alami yang merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan menyeluruh
pada sebuah kondisi tertentu. Tujuan penelitian ini untuk mengamati dan
membahami perilaku kelompok orang atau individu pada keadaan tertentu
(Sujarweni, 2014:23).
Setelah uji organoleptik dilakukan peneliti mengolah data yang diperoleh
dari hasil pengujian. Metode yang dilakukan adalah uji Homogenitas, uji Anova
dan uji Bonferroni. Uji Homogenitas adalah suatu cara untuk mengetahui apakah
data yang di peroleh dari penilaian panelis homogen atau tidak dan pada
penelitian ini menggunakan uji Levene karena uji tersebut merupakan uji standar
yang umum digunakan untuk uji Anova (Ariyani, 2015:55). Bila nilai sig > 0,05
maka data diasumsikan memiliki varian yang sama, bila nilai sig < 0,05 maka data
diasumsikan memiliki varian yang tidak sama (Ilhamzen, 2013).
Setelah uji homogenitas dilakukan uji yang dilakukan selanjutnya adalah
uji anova. Anova adalah singkatan dari analysis of variance, menggunakan
variabel numerik tunggal yang diukur dari sejumlah sampel untuk menguji
hipotesis nol dari populasi yang memiliki rata-rata yang sama (Sugiharto, 2009:2).
Setelah uji anova dilakukan uji selanjutnya adalah uji post hoc yang berguna
untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan.
Selain itu peneliti juga melakukan uji laboratorium. Yang dimaksud
dengan laboratorium adalah suatu sarana atau gedung yang dirancang khusus
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untuk melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian untuk keperluan
penelitian ilmiah dan praktik pembelajaran (Rahayuningsih dan Dwiyanto,
2005:1). Laboratorium diartikan sebagai tempat yang dapat berbentuk ruangan
tertutup, kebun sekolah, rumah kaca atau lingkungan lain untuk melakukan
percobaan atau penelitian. Pengertian laboratorium yang dimaksud dalam
penelitian ini dibatasi pada laboratorium yang berupa ruang tertutup (Muna,
2016:4).
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