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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian observasional dengan 

menggunakan rancangan one group pretest - posttest desain yaitu pengukuran  

status gizi sebanyak dua kali pada status gizi anak awal masuk sekolah dan status 

gizi anak saat ini sebagai variabel dependent dan pola makan sebagai variabel 

independent dilakukan pada waktu yang bersamaan. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

1.  Waktu. 

Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2019 

2.  Tempat penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di SDN 10 Sumerta Denpasar, Provinsi Bali. Tempat 

ini dipilih sebagai tempat penelitian karena: 

a. Tersedianya sampel penelitian 

b. Belum pernah dilakukan penelitian atau pengumpulan data mengenai gambaran 

pola makan dan perubahan status gizi anak di SDN 10 Sumerta Denpasar.  

c. Pihak sekolah bersedia melakukan kerja sama untuk melakukan penelitian. 
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C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak yang ada di SDN 10 Sumerta 

Denpasar tahun 2019 yaitu berjumlah 310anak SD. Populasi target ditentukan 

dengan purposif yaitu  siswa kelas VA dan VB digunakan sebagai sampel dengan 

pertimbangan kelas tersebut sudah dapat diwawancarai untuk memberikan jawaban 

sebagai pola konsumsi, kelas VI tidak dipakai karena mereka sedang menghadapi 

ujian. Jadi populasi target dalam penelitian ini adalah 56 siswa. 

 

D. Jenis dan Cara Pengumpulan data 

1. Jenis data. 

a.  Data Primer 

Meliputi data identitas sampel, data antropometri sampel yaitu data 

pengukuran tinggi badan, berat badan sampel dan pola makan sampel  saat ini pada 

siswa kelas VA dan VB. 

b.  Data Sekunder 

Meliputi data atau dokumen tinggi badan dan berat badan anak pada awal masuk 

sekolah pada siswa kelas VA dan VB saat ini dan gambaran umum sekolah di SDN 

10 Sumerta Denpasar. 

 

2. Cara Pengumpulan Data 

a. Data primer 

1) Identitas sampel dikumpulkan dengan cara melihat daftar hadir kelas  pada 

siswa tersebut 
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2) Data status gizi dengan metode antropometri  dilakukan dengan cara 

penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan secara langsung 

3) Menanyakan pola makan sampel dengan metode SQ - FFQ menggunakan form 

SQ – FFQ. 

b. Data sekunder 

1) Meliputi data atau dokumen tentang tinggi badan dan berat badan siswa awal  

masuk sekolah. 

2) Gambaran umum sekolah di SDN 10 Sumerta Denpasar. 

 

E. Alat Pengumpulan Data dan Instrument Penelitian  

Alat dan instrument penelitian yang digunakan diantaranya: 

1. Alat  

a) Microtoise dengan panjang 200 cm dengan tingkat ketelitian 0,1 cm 

b) Timbangan digital dengan  ketelitian 0,1 kg 

c) Lakban  

d) Alat tulis  

e) Kalkulator  

f) Food model 

2. Instrument  

a) Kuesioner untuk pengumpulan data identitas sampel 

b) Form SQ – FFQ 
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F. Cara Mengolah dan Analisis data 

1. Cara mengolah data 

Data yang telah terkumpul diolah secara deskriptif kemudian hasilnya disajikan dan 

dianalisis secara deskriptif. 

a. Data Identitas Sampel 

Data identitas sampel disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan analisis 

secara deskriptif. 

b. Data Pola Makan 

Data pola makan diperoleh dari form SQ – FFQ yang selanjutnya diolah 

menggunakan tabulasi dan program komputer. 

- Hasil penjelasan data konsumsi dibedakan dalam 2 kategori, untuk 

frekuensi bahan makanan 3 makan utama dan 2 selingan yaitu: 

Baik   : >5 kali 

Kurang  : <5 kali 

- Hasil penjelasan data konsumsi dibedakan dalam 2 kategori, untuk jumlah 

penggunaan asupan zat gizi yaitu: 

Lebih  : >AKG 

Kurang : <AKG 

- Hasil penjelasan data konsumsi dibedakan dalam 2 kategori, untuk jenis 

bahan makanan yaitu: 

Baik    : >10 jenis 

Kurang  : <10 jenis 
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c. Data Status Gizi 

Hasil pengumpulan data status gizi kemudian dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

IMT/U =
Berat Badan (Kg)

Tinggi Badan (m)²
 

Z-Score = 
NIS−NMBR

NSBR
 

Keterangan : 

NIS  : Nilai Individual Subjek 

NMBR  : Nilai Median Baku Rujukan 

NSBR  : Nilai Simpang Baku Rujukan 

 

2. Analisis Data 

Data yang diperoleh dipaparkan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi 

dan keterkaitan antar variabel dipaparkan menggunakan tabel silang. Selanjutnya 

dinarasikan secara deskriptif. 

 

G. Etika Penelitian 

1. Pengambilan data dilakukan setelah mendapat persetujuan etik dari komisi etik 

Poltekkes Kesehatan Denpasar. 

2. Sebelum dilakukan pengumpulan data peneliti memberi penjelasan tentang 

pelaksanaan penelitian (Informed Consent). 

3. Sampel terpilih telah memenuhi syarat sebagai sampel diminta untuk mengisi 

surat pernyataan kesediaan menjadi sampel dengan mengisi dan 

menandatangani formulir pernyataan kesediaan menjadi sampel. 
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