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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. 

Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan dengan 

memberikan manipulasi yang bertujuan untuk mengetahui akibat 

manipulasi terhadap perilaku individu yang diamati. Manipulasi yang 

dilakukan dapat berupa situasi atau tindakan tertentu yang diberikan 

kepada individu atau kelompok dan setelah itu dilihat pengaruhnya. 

Eksperimen ini dilakukan untuk mengetahui efek yang ditimbulkan dari 

suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Penelitian 

eksperimen bersifat prediktif, yaitu meramalkan akibat dari suatu 

manipulasi terhadap variabel terikatnya (Latipun, 2002, hal.6). 

 

B.  Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel tergantung: Persepsi Anak tentang Rasa 

2. Variabel bebas  : a. Sugesti 

                                  b. Warna pada Makanan dan Minuman 

    

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel Tergantung: 

         Persepsi Anak tentang Rasa: 

Persepsi adalah proses untuk mengumpulkan dan memasukkan 

stimulus berupa pengalaman sensoris ke dalam otak untuk menentukan 
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respon apa yang akan diberikan terhadap stimulus tersebut. Persepsi 

anak tentang rasa dalam penelitian ini adalah penilaian anak tentang rasa 

makanan dan minuman yang diberikan pada saat eksperimen 

berlangsung. Persepsi anak tentang rasa dianggap positif apabila anak 

mempersepsikan bahwa rasa makanan dan minuman itu enak dan 

dianggap negatif apabila anak mempersepsikan bahwa rasa makanan 

dan minuman itu tidak enak. Persepsi yang positif tentang rasa makanan 

dan minuman diberi skor 1 (satu) sedangkan persepsi yang negatif diberi 

skor 0 (nol).     

2. Variabel Bebas: 

a. Sugesti: 

Sugesti adalah usaha yang dilakukan pensugesti untuk 

mempengaruhi pikiran seseorang agar orang yang disugesti mau 

bertingkah laku sesuai keinginan pensugesti tanpa menggunakan 

paksaan. Sugesti dalam penelitian ini adalah usaha peneliti untuk 

mempengaruhi anak agar merasakan rasa makanan dan minuman yang 

sama seperti yang dirasakan peneliti. Sugesti merupakan bentuk 

treatment yang diberikan dalam penelitian ini berupa ekspresi muka 

yang ditunjukkan oleh peneliti yang mewakili penilaian pribadi peneliti 

terhadap rasa makanan dan minuman yang akan dimakan dan diminum 

oleh anak disertai dengan pendapat bahwa rasa makanan dan minuman 

itu enak. Dalam penelitian ini, anak dianggap tersugesti apabila persepsi 

anak tentang rasa berubah sesuai dengan sugesti yang diberikan oleh 

peneliti. 

 



 41 

b. Warna pada Makanan dan Minuman: 

Warna makanan adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya 

yang dipantulkan oleh segala sesuatu yang dapat dimakan yang berupa 

corak rupa seperti biru, hijau, atau yang lainnya. Warna makanan dan 

minuman pada penelitian ini adalah warna pada makanan dan minuman 

yang dimakan dan diminum oleh anak selama eksperimen berlangsung. 

Warna pada makanan dan minuman merupakan bentuk treatment yang 

diberikan dalam penelitian ini berupa warna coklat dan warna merah 

pada makanan dan minuman. Pengaruh warna makanan dan minuman 

terhadap persepsi anak tentang rasa dapat diketahui jika warna makanan 

dan minuman dapat membuat persepsi anak tentang rasa berubah. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan individu atau objek yang diteliti 

yang memiliki beberapa karakteristik yang sama. Karakteristik yang 

dimaksud adalah usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, wilayah tempat 

tinggal, dan lainnya. Subjek yang diteliti dapat merupakan sekelompok 

penduduk disuatu tempat, sekolah, atau yang menempati wilayah 

tertentu (Latipun, 2002, hal.29).  

Populasi penelitian adalah siswa Sekolah Dasar Kanisius 

Kurmosari yang berumur 8-10 tahun. Hal ini dilakukan karena anak-

anak adalah subyek yang paling mudah untuk disugesti. Seseorang 

mempunyai potensi untuk tersugesti dan mencapai puncaknya pada 

umur 8 sampai 10 tahun (Lefrancois, 1980, hal.89).  
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2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik random sederhana (simple random sampling). Teknik ini 

dilakukan dengan memilih setiap individu menjadi sampel secara 

random (Latipun, 2002, hal.34).  

Penugasan setiap sampel ke dalam kelompok-kelompok penelitian 

dilakukan dengan menggunakan random assignment. Random 

assignment adalah teknik penugasan random yang didasarkan pada 

probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang 

sama untuk terpilih sebagai sampel. Pengambilan sampel dengan 

random ini tidak mengandung bias dalam pengertian bahwa tidak 

satupun anggota mempunyai peluang lebih besar untuk terpilih 

dibandingkan dengan anggota lainnya (Latipun, 2002, hal.34). Random 

assignment dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan undian. 

Sampel penelitian eksperimen adalah siswa Sekolah Dasar 

Kanisius Kurmosari kelas IIIB dan IVB yang berusia 8 sampai 10 tahun 

yang memiliki fungsi faal lidah dan mata yang sehat. Jumlah sampel 

yang diperlukan untuk penelitian ini adalah 30 orang.  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data  

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan jawaban 

yang berasal dari penilaian anak terhadap rasa dari makanan dan 

minuman yang diberikan saat eksperimen berlangsung. 
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2.   Cara Penilaian 

Cara penilaian jawaban dalam penelitian ini berdasarkan penilaian 

anak terhadap rasa makanan dan minuman dengan memberikan skor 

satu (1) jika anak mempunyai persepsi yang positif tentang rasa dan 

diberi skor nol (0) jika anak mempunyai persepsi yang negatif tentang 

rasa.  

Jawaban-jawaban yang diberikan anak tersebut disusun dalam 

bentuk laporan jawaban sebagai berikut: 

Persepsi Anak Tentang Rasa 

Nama             : 

Jenis Kelamin: 

Umur              : 

      Enak        Tidak 

  

 

F. Desain Penelitian 

Penelitian menggunakan bentuk desain faktorial dengan dua 

variabel bebas yaitu sugesti dan warna pada makanan dan minuman. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Myers (1980, hal.147) yang berkata bahwa 

penelitian dengan menggunakan dua variabel bebas atau lebih 

menggunakan desain penelitian faktorial. Variabel bebas yang 

digunakan dalam penelitian disebut faktor. Bentuk sederhana dari desain 

faktorial adalah penelitian dengan menggunakan dua variabel bebas 

yang disebut eksperimen dua faktor.  
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Penelitian ini menggunakan between subject, tiap subyek penelitian 

hanya dikenai satu perlakuan saja. Between subject digunakan ketika 

setiap kondisi eksperimen dikenakan pada subyek yang berbeda (Myers, 

1980, hal.137).  

Dalam penelitian ini, terdapat tiga kelompok yang terdiri dua 

kelompok eksperimen dan satu kelompok kontrol. Dua kelompok 

eksperimen dalam penelitian ini adalah kelompok sugesti dan warna 

coklat makanan dan minuman, kelompok sugesti dan warna merah 

makanan dan minuman, sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok 

non sugesti dan non warna makanan dan minuman. 

Diagram desain penelitian adalah sebagai berikut: 

Variabel Bebas (X) 

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

Variabel 

Tergantung 

(Y) 

Persepsi 

Anak 

Tentang 

Rasa 

X1 

Sugesti Warna 

Coklat 

Makanan dan 

Minuman 

X2 

Sugesti Warna 

Merah 

Makanan dan 

Minuman 

-X 

Non Sugesti 

Non Warna Makanan 

dan Minuman 

 

G. Validitas dan Reliabilitas   

1. Validitas dan Reliabilitas Eksperimen  

Penelitian ini tidak menggunakan alat ukur sehingga validitas dan 

reliabilitas didapat dengan melakukan kontrol terhadap eksperimen dan 

bentuk perlakuan yang akan diberikan. Suatu eksperimen dianggap valid 

jika variabel perlakuan benar-benar mempengaruhi variabel yang 
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diamati dan akibat-akibat yang terjadi pada variabel terikat tersebut 

bukan karena variabel lain. Eksperimen juga dapat dikatakan valid jika 

hasil suatu eksperimen itu dapat digeneralisasikan pada populasi lainnya 

yang berbeda subyek, tempat, dan ekologinya (Latipun, 2002, hal.53). 

Ada dua macam validitas yang harus dipenuhi dalam sebuah 

eksperimen yaitu validitas internal dan eksternal. Validitas internal 

berkaitan dengan sejauhmana hubungan sebab akibat antara variabel 

bebas dan variabel tergantung yang ditemukan dalam penelitian. 

Semakin kuat hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel 

tergantung maka semakin besar validitas internal suatu penelitian. 

Sedangkan validitas eksternal berkaitan dengan generalisasi hasil 

penelitian yaitu sejauhmana hasil penelitian dapat diterapkan pada 

subjek, situasi, dan waktu di luar situasi penelitian.  

Seniati (2005, hal 67-76) berpendapat bahwa ada beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi validitas internal. Faktor-faktor yang 

berkaitan dengan penelitian ini adalah proactive History yang dikontrol 

dengan memberikan rentang umur subyek antara 8-10 tahun yang 

diambil berdasarkan teori tentang sugesti, interaction effect yang 

dikontrol dengan menggunakan desain eksperimental between subject 

dimana tiap subyek hanya mendapat satu kali perlakuan saja. Between 

subject digunakan ketika setiap kondisi eksperimen dikenakan pada 

subyek yang berbeda (Myers, 1980, hal. 137), Instrumentation effect 

yang diusahakan dengan pemberian pelatihan dan pengarahan tentang 

bagaimana melakukan administrasi tes. Semua teknik administrasi dan 

pemberian instruksi dalam penelitian diseragamkan sehingga kesalahan 
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dapat dihindari semaksimal mungkin, harapan eksperimenter yang 

dikontrol dengan cara menyeragamkan instruksi pemberian sugesti 

sehingga tidak ada kemungkinan untuk melakukan sugesti secara 

berlebihan kepada subyek penelitian.  

Sedangkan untuk validitas eksternal menurut Seniati (2005, hal. 

77-79) meliputi tiga faktor yaitu validitas populasi, validitas ekologis, 

dan validitas temporal. Validitas populasi dilakukan dengan 

menggunakan populasi yang mudah dijangkau oleh peneliti dan sesuai 

dengan karakteristik subyek penelitian yaitu usia sedangkan untuk 

validitas ekologis diusahakan dengan menggunakan single-blind 

procedure, yaitu membatasi pengetahuan subyek  mengenai perlakuan 

yang diberikan. Validitas temporal diusahakan dengan melakukan 

eksperimen tersebut pada pagi hari setelah anak-anak sarapan sehingga 

rasa lapar tidak dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

Sebuah pengukuran terhadap tingkah laku dikatakan reliabel jika 

hasilnya bisa diulang ketika tingkah laku tersebut diukur kembali 

(Goodwin, 2001, hal. 86-87).  

Supaya valid dan reliabel, kontrol terhadap kondisi ruangan dan 

kondisi fisik subyek penelitian yang dapat mempengaruhi persepsi anak 

tentang rasa dilakukan dengan ketat. Berbagai kondisi ruangan yang 

perlu dikontrol seperti suhu ruangan, lebar ruangan, dan tingkat 

kebisingan, serta warna ruangan diberi perhatian khusus. Kemudian 

berbagai kondisi fisik subyek seperti faal lidah dan mata, jenis kelamin, 

dan tingkat kematangan biologis subyek juga akan dikontrol dalam 

penelitian ini. 



 47 

Pemilihan sampel yang berjumlah 30 orang akan membuat 

validitas eksternal penelitian dapat tercapai yaitu adanya generalisasi 

hasil eksperimen pada populasi yang lebih besar.  

Uji coba alat makanan dan minuman sebelum penelitian perlu 

dilakukan dengan menggunakan professional judgement yaitu penilaian 

yang dilakukan oleh beberapa orang calon eksperimenter tentang 

validitas dan reliabilitas alat penelitian berupa makanan dan minuman 

dengan mencobakannya pada calon eksperimenter dan menanyakan 

persepsinya tentang rasa makanan dan minuman yang sedang dicicipi. 

Jika rasa makanan dan minuman itu benar-benar manis maka akan 

dinyatakan valid oleh peneliti untuk dipakai dalam penelitian persepsi 

anak tentang rasa.  

2. Validitas dan Reliabilitas Perlakuan 

Perlakuan dalam penelitian ini adalah sugesti dan warna pada 

makanan dan minuman. Professional judgement dilakukan untuk 

mengetahui apakah perlakuan yang diberikan valid dan relibel dalam 

bentuk penilaian dari beberapa subjek calon eksperimenter dan anak-

anak sukarelawan dari rentang umur yang sama mengenai warna dan 

bentuk sugesti yang akan diberikan. Sugesti yang diberikan peneliti 

sebagai salah satu bentuk perlakuan harus seragam dan sama pada 

masing-masing subyek serta dapat dipahami dengan mudah oleh subyek 

penelitian.  

Selanjutnya, warna coklat dan merah pada makanan dan minuman 

benar-benar diperhatikan tingkat kecoklatan dan kemerahannya dan 

bagaimana warna itu dapat mewarnai makanan dan minuman secara 
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merata. Hal ini dilakukan agar penilaian anak tentang rasa benar-benar 

disebabkan karena warna pada makanan dan minuman. 

Perlakuan khusus hanya akan diberikan satu kali pada masing-

masing subyek penelitian untuk menghindari terjadinya efek interaksi 

yaitu berinteraksinya perlakuan lama dengan perlakuan baru yang 

diberikan berulang-ulang pada subyek sehingga dapat mempengaruhi 

variabel tergantung. Hal ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

between subject. Between subject digunakan ketika setiap kondisi 

eksperimen dikenakan pada subyek yang berbeda (Myers, 1980, hal. 

137). 

 

H. Metode Analisis Data 

Analisis data menggunakan ANOVA (Analysis of Variance) dua 

jalur yaitu sebuah prosedur statistik yang digunakan untuk menghitung 

perbedaan diantara dua atau lebih kondisi perlakuan (Myers, 1980, 

hal266). Menurut Myers (1980, hal.277), penggunaan ANOVA jauh 

lebih efektif daripada uji-t karena dalam desain eksperimen faktorial, 

ANOVA dapat digunakan untuk menghitung perbedaan sekaligus pada 

beberapa kelompok kondisi perlakuan sedangkan uji-t harus dipakai 

berulang-ulang pada masing-masing kelompok. Lebih lanjut, hal ini 

dilakukan dengan mencari nilai rata-rata antara dua kelompok 

eksperimen dengan satu kelompok kontrol.  
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