
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian 

observasional dengan rancangan penelitian cross sectional, dimana penelitian 

dilakukan dengan mengamati sampel untuk mempelajari antara faktor yaitu 

pola kunsumsi dengan efeknya yaitu status anemia.  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan pada 2 yayasan yang lokasinya berada di 

Denpasar yaitu Yayasan Kasih Kita Bali dan Yayasan Kesehatan Bali. Dipilihnya 

Yayasan Kasih Kita Bali dan Yayasan Kesehatan Bali sebagai lokasi penelitian karena 

atas pertimbangan sebagai berikut ; 

1. Yayasan Kasih Kita Bali dan Yayasan Kesehatan Bali merupakan tempat yang 

melayani rehabilitasi kepada pecandu narkoba di seluruh Kota Denpasar. 

2. Yayasan Kasih Kita Bali dan Yayasan Kesehatan Bali merupakan pusat rujukan 

dari masing-masih kecamatan di Denpasar yang setiap kecamatannya terdapat 

pecandu narkoba. 

3. Berdasarkan data dari Yayasan Kasih Kita Bali dan Yayasan Kesehatan Bali, 

jumlah pecandu narkoba yaitu 50 pecandu yang menjalani rehabilitasi dari bulan 

januari sampai september sehingga memungkinkan untuk memperoleh jumlah 

sampel sesuai dengan yang dibutuhkan. 



Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Januari sampai bulan Juli 

2018. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pecandu narkoba yang menjalani 

rehabilitasi di 2 yayasan yang lokasinya berada di Denpasar yaitu Yayasan Kasih Kita 

Bali dan Yayasan Kesehatan Bali.  

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah semua populasi dengan kriteria yang telah 

ditentukan sebelumnya yaitu sebagai berikut : 

a. Pasien rawat jalan yang menjalani rehabilitasi lebih dari satu kali. 

b. Berusia antara (15-35 tahun). 

c. Memiliki kesadaran dan mampu berkomunikasi dengan baik. 

d. Bersedia untuk diteliti dengan mendandaatangani inform consent. 

3. Besar Sampel 

Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua populasi yang 

memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti (total populasi). 

4. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

nonprobability sampling dengan metode purposive sampling dengan pertimbangan 

terbatasnya jumlah sampel yang memenuhi kriteria. 

 



 

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan adalah: 

a. Data Primer 

1) Data identitas sampel (nama, tempat tanggal lahir, umur, alamat, no. telp, 

pendidikan, agama, pekerjaan) 

2) Data pola konsumsi pada sampel (pecandu narkoba di Yayasan Kasih Kita 

Bali dan Yayasan Kesehatan Bali). 

3) Data kadar Hemoglobin pada sampel (Yayasan Kasih Kita Bali dan 

Yayasan Kesehatan Bali). 

b. Data Sekunder 

1) Gambaran umum Yayasan Kasih Kita Bali dan Yayasan Kesehatan Bali. 

2. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dan dibantu 3 enumerator yang terdiri 

dari 2 mahasiswa prodi Diploma IV Gizi semester VIII yang dilatih dan terampil dalam 

wawancara serta mengumpulkan data suvei konsumsi dan 1 mahasiswa analis 

kesehatan yang terampil melakukan pengukuran kadar Hemoglobin. 

a. Data identitas sampel dikumpulkan dengan teknik wawancara menggunakan 

form identitas sampel.  

b. Data konsumsi (jenis, jumlah, dan frekuensi) dikumpulkan metode wawancara 

menggunakan formulir Semi Quantitative-Food Frequency (SQ-FFQ). Data 

yang di kumpulkan adalah data konsumsi satu bulan terakhir. 



c. Data kadar Hemoglobin diukur menggunakan alat Bloodtest (EasyTouch GCHb). 

Dalam pengambilan data dilakukan acak sesuai dengan sampel yang hadir. 

Prosedur pengukuran sebagai berikut : 

- Menyiapkan alat yaitu, Bloodtest (EasyTouch GCHb), strip Hb, lancet 

blood, alcohol swab dan sarung tangan. 

- Hidupkan Bloodtest (EasyTouch GCHb) dengan memasukkan batrai 

kemudian tekan on pada layar sampai alat menunjukkan keadaan on. 

- Bersihkan jari tangan yang akan diambil darahnya dengan menggunakan 

alcohol swab, baik jari tangan kanan maupun kiri. 

- Tusuk jari tangan menggunakan lancet blood yang telah dibersihkan 

dengan alcohol swab. 

- Buang darah yang pertama kali keluar, gunakan darah yang kedua dengan 

menggunakan strip Hb. 

- Biarkan darah masuk kedalam strip Hb, masukkan strip Hb kedalam alat 

Bloodtest (EasyTouch GCHb) 

- Hasil akan terbaca pada layar setelah 30 – 60 detik strip Hb dimasukkan 

d. Data gambaran umum Yayasan Kasih Kita Bali dan Yayasan Kesehatan Bali 

dikumpulkan dengan pencatat dari laporan Yayasan Kasih Kita Bali dan Yayasan 

Kesehatan Bali 

3. Alat dan Instrumen Pengumpulan Data 

a. Alat Pengumpulan Data 

 Bloodtest (Easy Touch GCHb) 



 Lanset Blood 

 Check Strip hemoglobin darah 

 Alcohol swab 

 Masker mulut 

 Handscoon 

b. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrument yang digunakan di dalam penelitian ini adalah formulir pencatatan 

seperti formulir identitas sampel, formulir Semi Quantitative-Food Frequency (SQ-

FFQ). 

 

E. Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Data yang telah dikumpulkan atau diperoleh akan dianalisis sesuai dengan jenis 

data dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu: 

a. Data gambaran umum sampel ditabulasi kemudian disajikan dengan tabel 

frekuensi dan dianalisis secara deskriptif. 

b. Data pola konsumsi sampel menggunakan metode SQ-FFQ dengan instrument 

Formulir SQ-FFQ dikompilasi berdasarkan jenis makanan, jumlah Zat Gizi 

dalam gram diolah menggunakan Nutri2008, dan frekuensi makan yang 

dikategorikan sebagai berikut : 

1) Jenis makanan : 

- Baik, jika ≥ 5 kategori bahan makanan yang terpenuhi. 

- Tidak baik, jika < 5 kategori bahan makanan yang terpenuhi. 



2) Jumlah makanan  :  

a) Energi : 

 Diatas AKG : >120 %. 

 Normal : 90 - 120%. 

 Defisit tingkat ringan : 80 - 89%. 

 Defisit tingkat berat : <70%. 

b) Protein :  

 Diatas AKG : >120 %. Diatas AKG : >120 %. 

 Normal : 90 - 120%. 

 Defisit tingkat ringan : 80 - 89%. 

 Defisit tingkat berat : <70%. 

c) Zat Besi (Fe) 

 Diatas AKG : >120 %. 

 Normal : 90 - 120%. 

 Defisit tingkat ringan : 80 - 89%. 

 Defisit tingkat berat : <70%. 

3) Frekuensi makan :  

 Setiap hari 

 Sering (≥ 2 kali seminggu) 

 Jarang (< 2 kali seminggu) 

 Tidak pernah. 

 

 



c. Data status anemia sperti kadar Hb dikategorikan sebagai berikut: 

1) Laki-Laki: 

 

 < 13 gr/dl  = Anemia 

 ≥ 13 gr/dl  = Normal 

 

2) Perempua: 

 < 12 gr/dl  = Anemia 

 ≥ 12 gr/dl  = Normal 

 

2. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan variabel dependen 

dan variabel independen yaitu analisis chi-square digunakannya analisis ini karena  

analisis  tersebut menguji hubungan antara 2 variabel.  

 

 

Hipotesis Statistik : 

1. H0 : Tidak ada hubungan Pola konsumsi (Jenis, Jumlah, dan Frekuensi) 

dengan Status Anemia Pada Pecandu Narkoba di Yayasan Kasih Kita Bali 

dan Yayasan Kesehatan Bali. 

2. Ha : Ada hubungan Pola konsumsi (Jenis, Jumlah, dan Frekuensi) dengan 

Status Anemia Pada Pecandu Narkoba di Yayasan Kasih Kita Bali dan 

Yayasan Kesehatan Bali. 

Kriteria uji: 

1) Tolak H0, terima Ha jika p < 0,05 brarti ada hubungan.  

2) Terima H0, tolak Ha jika p > 0,05 brarti tidak ada hubungan. 

Ho diterima apabila x2h<x2t 

Ho diterima apabila x2h>x2t 



Kemudian dilanjutkan dengan menghitung rasio prevalensi dan interval 

kepercayaan untuk mengestimasi resiko relative terjadinya efek jika hasil analisis ada 

hubungan.  

 

 


