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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Rancangan Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional yaitu melakukan 

pengamatan pada subyek dengan pengukuran dan pencatatan menggunakan bantuan 

instrumen daftar pertanyaan dan dilakukan terhadap variabel yang akan diteliti. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah desain cross sectional yaitu variabel 

dependen dan variabel independen dilakukan pengamatan secara bersama-sama 

(Notoatmodjo, 2010). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar wilayah Sanur Kaja Denpasar 

Selatan. Tempat ini dipilih sebagai tempat penelitian karena :  

1. Tempat  

a) Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan tingginya 

prevalensi gemuk dan obesitas di Kota Denpasar dan sekolah ini berada 

didaerah perkotaan serta sangat dekat dengan tempat makan yang menyediakan 

fast food. 

b) Memungkinkan untuk dilaksanakan penelitian ditinjau dari segi biaya, tenaga 

dan waktu serta memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian 
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2. Waktu  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2018. Dilakukan pada bulan 

tersebut karena siswa telah memasuki sekolah secara efektif dan tidak libur.  

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang masih duduk di kelas 

IV dan V SD Negeri 2 Sanur, SD Negeri 12 Sanur dan SD Negeri 6 Sanur terhitung 

tahun ajaran 2017/2018 dan terdaftar di sekolah bersangkutan pada bulan dan tahun 

dilaksanakannya penelitian yang berjumlah 310 orang di wilayah Sanur Kaja. 

Ditentukan kelas IV dan V berdasarkan pertimbangan, tidak mengganggu jadwal 

belajar, siswa kelas 1-3 tidak dipilih sebagai populasi karena belum dapat diajak 

berkomunikasi dengan baik, membaca serta menulis dan tidak memilih kelas 6 karena 

sedang mempersiapkan ujian.  

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik  yang dimiliki oleh 

populasi, yang mampu secara representatif dapat mewakili populasinya (Sugiyono, 

2011). Sampel dalam penelitian ini adalah siswa Sekolah Dasar di Wilayah Sanur kaja 

Kelas IV dan V dengan jumlah 76 orang yang memiliki kriteria sebagai berikut :  

a. Terdaftar sebagai siswa kelas IV dan V Sekolah Dasar di wilayah Sanur kaja 

Tahun ajaran 2017/2018  

b. Bersedia menjadi sampel atau responden  

c. Laki-laki maupun perempuan  
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d. Tidak dalam keadaan sakit  

e. Umur sampel antara 10-12 Tahun 

a. Besar sampel dihitung dengan memnggunakan rumus slovin sebagai berikut : 

(Sevilla et. Al., 1960: 182)  

  
 

          
 

Keterangan : 

n = Besar Sampel 

N = Besar Populasi 

e = Tingkat Signifikansi (p)  ( Perhitungan terlampiran)  

Dengan menggunakan rumus diatas, diperoleh besar sampel yaitu 75,61 sampel 

atau dibulatkan menjadi 76 sampel.  

b. Teknik Pengambilan Sampel  

Tahap pertama menentukan jumlah sampel di dalam masing-masing kelas di 

masing-masing Sekolah Dasar dengan mnggunakan cara proposional dengan rumus 

sebagai berikut: (Moh. Nasir, 2005) 

   
  

 
      

Keterangan : 

n1 = Besar sampel tiap kelas yang diteliti  

N1 = Jumlah populasi tiap kelas yang diteliti  

N = Jumlah populasi dari sekolah yang diteliti  

n = Besar sampel yang diteliti 
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Tahap kedua setelah mendapatkan jumlah sampel per masing-masing kelas, 

kemudian dilakukan teknik simpel random sampling (acak sederhana) meggunakan 

sistem undian untuk memilih sampel sebanyak yang dibutuhkan sesuai perhitungan. 

Caranya dengan menuliskan semua nomor absen siswa dalam satu kelas, kemudian 

dikocok dan diambil sebanyak yang dibutuhkan, sehingga setiap siswa mempunyai 

peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2011).  

 

D. Jenis dan Cara Pengumpulan Data Penelitian  

1. Jenis Data  

Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. 

1) Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang 

meliputi : Identitas sampel, data pengetahuan, data pola konsumsi fast food dan 

data status gizi   

2) Data sekunder adalah data yang dikutip dari laporan yang sudah ada di SD 

Negeri 2 Sanur, SD Negeri 6 Sanur dan SD Negeri 12 Sanur yang meliputi: 

profil sekolah dan gambaran umum lokasi sekolah.  

2. Cara pengumpulan data  

a. Data primer dikumpulkan dengan cara sebagai berikut :  

1) Data identitas sampel, dikumpulkan dengan wawancara langsung kepada 

sampel dengan menggunakan daftar pertanyaan identitas sampel yang 

meliputi nama lengkap,tempat/tanggal lahir, umur dan kelas.  

2) Data pengetahuan, dikumpulkan dengan cara pengisian angket tentang 

pengetahuan yang terdiri dari 10 soal dan dijawab langsung oleh sampel.  
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3) Data pola konsumsi fast food, yang meliputi jenis fast food yang dikosumsi 

selama 1 bulan terakhir, frekuensi Konsumsi Fast Food yang diisi sesuai 

frekuensi konsumsi fast food dalam hari, minggu, bulan dan tidak pernah 

dan jumlah yang diisi dalam URT (Ukuran rumah tangga) sesuai yang 

dikonsumsi oleh sampel dikumpulkan dengan metode wawancara dibantu 

dengan instrumen kuesioner Semi Quantitatif-Food frequency Quistiioner 

(SQ-FFQ).  

4) Data status gizi, dikumpulkan dengan metode penimbangan berat badan 

(BB) dan pengukuran tinggi badan (TB) diperoleh IMT/U yang dihitung 

dengan rumus z-score.  

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil pencatatan yang meliputi 

data gambaran umum sekolah dan data jumlah siswa SD Negeri 2 Sanur, SD 

Negeri 6 Sanur dan SD Negeri 12 Sanur melalui wawancara.  

  Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dibantu dengan 5 orang 

enumerator yaitu mahasiswa Prodi DIV Jurusan Gizi Poltekkes Denpasar 

Semester 8 yang telah mendapatkan penjelasan tentang prosedur penelitian dan 

menyamakan persepsi untuk melakukan wawancara.  

 

E. Alat dan Instrumen Penelitian 

Alat dan instrumen yang  digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Daftar pertanyaan terdiri dari identitas sampel, pengetahuan dan pola konsumsi 

fast food berupa Form SQ-FFQ  

2. Timbangan digital dengan kapasitas 150 Kg dengan ketelitian 0,1 Kg untuk 

menimbang berat badan sampel  
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3. Microtoice kapasitas 200 cm dengan ketelitian 0,1 cm digunakan untuk 

mengukur tinggi badan sampel  

4. Kalkulator, laptop atau komputer, DKBM untuk menganalisis data yang 

diperoleh 

5. Alat tulis dan buku catatan untuk menulis data 

 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data  

Data yang  telah dikumpulkan diolah dan disajikan secara deskriptif menurut jenis 

data, antara lain : 

a. Identitas sampel  

Identitas sampel diolah dan dianalisis secara deskriptif dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi  

b. Data Pengetahuan  

Data pengetahuan tentang fast food dihitung berdasarkan jawaban pada kuesioner. 

Masing-masing jawaban diberi skor 1 jika benar dan diberi skor 0 jika salah, 

kemudian tingkat pengetahuan ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut :  

          

           
 x 100% 

Dari total skor yang diperoleh dikatagorikan sebagai berikut : 1) Baik, apabila total 

skor 80-100% ; 2) Cukup, apabila totak skor 60-79%; 3) Kurang apabila total skor 

<60%. 
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c. Data Jenis Fast Food 

Data jenis fast food diolah dengan menjumlahkan jenis-jenis fast food yang 

dikonsumsi oleh sampel selama satu bulan terakhir. Selanjutnya dikelompokkan 

menjadi 2 kategori yaitu : ≥ rata-rata dan < rata-rata  

d. Data jumlah fast food 

Data jumlah fast food diolah dengan mengkonversikan jumlah fast food yang 

dikonsumsi oleh sampel dikonversi dengan DKBM ke dalam zat gizi yaitu energi 

dan lemak. Sehingga diperoleh jumlah zat gizi fast food yang dikonsumsi dalam 

sehari. Selanjutnya dikelompok menjadi 2 kategori yaitu: ≥ rata-rata dan < rata-rata  

Data frekuensi fast food diolah dengan menjumlah frekuensi fast food yang 

dikonsumsi oleh sampel selama satu bulan terakhir. Selanjutnya dikelompokkan 

menjadi 2 kategori yaitu: ≥ rata-rata dan < rata-rata  

e. Data status gizi  

Data status gizi diperoleh dengan menghitung IMT/U dengan menimbang Berat 

Badan (BB) dan mengukur Tinggi Badan (TB) kemudian dihitung menggunakan 

rumus z-score. Selanjutnya dikelompokkan dengan ambang batas z-score 

berdasarkan indeks IMT/U sebagai berikut :  

1) Sangat kurus <-3 SD 

2) Kurus -3 SD sampai dengan <-2 SD 

3) Normal -2 SD sampai dengan 1 SD  

4) Gemuk >1 SD sampai dengan 2 SD  

5) Obesitas >2 SD  
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2. Analisis Data 

Untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan dengan pola konsumsi yang 

meliputi jenis, jumlah dan frekuensi fast food Siswa Sekolah Dasar di Wilayah Sanur 

Kaja Denpasar Selatan dan hubungan pola konsumsi yang meliputi jenis, jumlah dan 

frekuensi fast food dengan status gizi Siswa Sekolah Dasar di Wilayah Sanur Kaja 

Denpasar  Selatan menggunakan analisis statistik korelasi pearson yang dianalisa 

dengan bantuan komputer menggunakan rumus sebagai berikut : (Sugiyono, 2011) 
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Keterangan : 

r = nilai korelasi 

n= besar sampel 

x = variabel bebas 

y = variabel terikat 

Keputusan Statistik : 

p < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima 

p > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Penarikan Kesimpulan : 

Jika Ho ditolak maka ada hubungan yang bermakna kedua variabel tersebut 

Jika Ho diterima maka tidak ada hubungan yang bermakna kedua variabel  tersebut.  


