
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis rancangan penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan 

rancangan cross sectional. Hal ini bertujuan untuk membuktikan hipotesis 

penelitian untuk mengevaluasi adanya hubungan antara variabel yang diteliti 

(Sugiono, 2011). Penelitian dengan melakukan pengamatan langsung pada 

subjek dengan pengukuran dan pencatatan yang menggunakan bantuan kuisioner 

dan daftar pertanyaan (form recall 2 x 24 jam) dilakukan terhadap variabel yang 

akan diteliti. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat  

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 5 Sanur wilayah Denpasar Selatan. 

Tempat ini dipilih sebagai tempat penelitian atas beberapa pertimbangan, 

yaitu :  

a. Merupakan daerah pariwisata untuk menunjang visi & misi prodi DIV Gizi  

b. Masih kurangnya perilaku hidup bersih di Kota Denpasar. 

c. Memungkinkan dilaksanakan penelitian ditinjau dari segi biaya, tenaga dan 

waktu serta tidak jauh dari asal peneliti sehingga memudahkan untuk 

melakukan penelitian.  

2. Waktu  

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2019.  

 



C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas 4 dan 5 siswa SD Negeri 

5 Sanur berjumlah 81 orang. Kelas 4 dan 5 dipilih karena dengan 

pertimbangan dapat membaca dan menulis dengan baik serta tidak 

melaksanakan ujian nasional. 

2. Sampel 

Sampel yang digunakan sama dengan populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa SD Negeri 5 Sanur, Denpasar Selatan sejumlah 81 siswa dengan 

kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut : 

Kriteria inklusi : 

a. Terdaftar sebagai siswa kelas 4 dan 5 SD Negeri 5 Sanur tahun ajaran 

2018/2019 

b. Bersedia untuk menjadi sampel dengan mengisi inform consent (surat 

pernyataan bersedia menjadi sampel) 

Kriteria eksklusi : 

a. Siswa berhalangan hadir pada saat pengumpulan data           

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. 

a. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang 

meliputi : karakteristik Sampel (nama, jenis kelamin, umur), data 



pengetahuan gizi, data perilaku hidup bersih dan sehat , data asupan zat gizi 

makro dan status gizi. 

b. Data sekunder adalah data yang dikutip dari laporan sejarah SD Negeri 5 

Sanur Denpasar meliputi sejarah berdirinya dan gambaran umum lokasi 

sekolah.  

2. Cara pengumpulan data  

a. Data primer didapat dengan cara sebagai berikut :  

1) Data karakteristik sampel (Nama, jenis kelamin, umur), dikumpulkan dengan 

metode wawancara langsung kepada sampel dengan bantuan menggunakan 

daftar pertanyaan identitas sampel.  

2) Data status gizi, untuk menentukan kategori status gizi digunakan indikator 

IMT/U sebagai berikut: 

IMT =
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝑘𝑔)

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑥 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝑚)

 

Pelaksanaan pengambilan data status gizi siswa adalah sebagai berikut: 

1.   Tinggi Badan 

a)  Alat ukur : Microtoice 

b)  Pelaksanaan:  Siswa  berdiri  membelakangi  alat  tanpa sepatu, jam 

maupun benda berat. Tumit, pinggul, kepala satu garis dan menarik nafas serta 

pandangan lurus ke depan. Hasil pengukuran dicatat. 

2.   Berat Badan 

a)  Alat ukur   : Timbangan 



b)  Pelaksanaan : Siswa   ditimbang   tanpa   sepatu,   siswa berdiri di atas 

timbangan. Hasilnya ditulis dalam satuan kilogram. 

3.  Umur 

Sesuai dengan ketentuan umum penggunaan  Standar Antropometri WHO 2005. 

 

3) Data pengetahuan gizi, dikumpulkan dengan metode wawancara langsung 

kepada sampel dengan menggunakan kuesioner pengetahuan mengenai gizi 

seimbang sebanyak 10 pertanyaan. 

4) Data Perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS) yang meliputi 8 indikator PHBS 

anak di sekolah berjumlah 16 pertanyaan. Cara pengumpulan data untuk 

perilaku hidup bersih dan sehat melakukan observasi dengan bantuan 

kuesioner 5 alternatif pilihan jawaban Selalu (S), Sering (Sr), Jarang(J), 

Kadang-kadang (Kd) dan Tidak Pernah (TP). 

5) Data asupan zat gizi makro (karbohidrat, protein dan lemak) yang meliputi 

jenis, frekuensi dan jumlah dikumpulkan dengan metode wawancara dengan 

menggunakan form recall 2x24 jam. Semua jenis bahan makanan 

dikelompokan berdasarkan jenis bahan dan berat bahan diubah dalam bentuk 

gram kemudian menghitung nilai gizi diolah menggunakan nutri survey untuk 

mendapat hasil asupan zat gizi makro (protein, lemak, karbohidrat) 

selanjutnya dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi (Supariasa, 2014). 

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

pada SD Negeri 5 Sanur dengan metode wawancara yang meliputi data 



gambaran umum sekolah dan data jumlah siswa SD Negeri 5 Sanur pada 

laporan tahun 2018. 

3. Instrumen pengumpulan data 

Menurut Arikunto, 2006 instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang 

digunakan dalam pengambilan data masing-masing variabel adalah sebagai 

berikut: 

a. Kuesioner untuk mengumpulkan data identitas sampel. 

b. Data status gizi dikumpulkan dengan alat timbangan berat badan camry 

digital dengan ketelitian 0,1 kg dan pengukuran tinggi badan menggunakan 

microtoise dengan ketelitian 0,1 cm.  

c. Kuesioner untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa. 

d. Kuesioner digunakan sebagai alat pengukuran data tentang  perilaku  hidup  

bersih  dan  sehat  siswa  kelas  4  dan  5  SD Negeri 5 Sanur Denpasar.  

e. Metode Food recall 24 jam dengan untuk menghitung jumlah konsumsi zat 

gizi makro sampel. 

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh mahasiswa DIV 

Jurusan Gizi Poltekkes Despasar sebanyak 8 orang yang telah mendapatkan 

penjelasan tentang prosedur penelitian. 

4. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data  

Data yang  telah dikumpulkan akan diolah dan disajikan secara deskriptif 

menurut jenis data, antara lain : 



a. Identitas sampel  

Identitas sampel diolah dalam bentuk distribusi frekwensi dengan 

dipresentase selanjutnya disajikan dalam tabel dan dijelaskan secara deskriptif. 

b. Data status gizi  

Data status gizi diperoleh dengan menghitung IMT/U dengan data yang 

diperoleh dengan menimbang Berat Badan (BB) dan mengukur Tinggi Badan 

(TB) dan dibandingkan dengan standar Z-score. Untuk mengukur IMT dengan 

rumus : 

IMT =
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝑘𝑔)

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑥 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 (𝑚)
 

Untuk menentukan IMT/U digunakan Rumus perhitungan Z-score yaitu : 

Z − score =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑘𝑢 𝑅𝑢𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑟𝑢𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛
 

Menurut Kemenkes RI, 2013 kategori IMT/U dikelompokkan 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  

c. Data Pengetahuan Gizi 

Data pengetahuan Gizi diolah berdasarkan jawaban sampel pada kuesioner. 

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

kemudian tingkat pengetahuan ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut :  



Tingkat pengetahuan =  
Jumlah jawaban benar

Skor maksimal
 x 100% 

Kemudian dikategorikan menjadi 3 menurut Arikunto, 2006 yaitu : 

a) Pengetahuan baik 79-100  

b) Pengetahuan cukup 60-78  

c) Pengetahuan kurang <60  

 

 

d. Data Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

Data perilaku hidup bersih dan sehat diolah berdasarkan jawaban sampel 

dengan menggunaka skala likert. Jawaban penerapan PHBS yang dilakukan 

sampel dalam satu pertanyaan diberi nilai berdasarkan sebagai berikut : 

1) Selalu = 5 

2) Sering = 4  

3) Jarang = 3 

4) Kadang-kadang = 2 

5) Tidak pernah = 1 

Hasil penerapan PHBS sampel diolah dengan menjumlahkan nilai yang 

diperoleh sehingga peroleh skor kemudian dikategorikan menjadi 3 menurut 

Depkes RI, 1996 yaitu : 

1) Baik : 79-100 

2) Cukup : 60-78 



3) Kurang : < 60 

e. Data Asupan Zat Gizi Makro 

Data Asupan zat gizi makro sampel diperoleh melalui metode recall diolah 

dengan mengkonversikan jumlah bahan makanan dikonversi dengan DKBM ke 

dalam zat gizi sehari yaitu protein, lemak, dan karbohidrat. Tingkat konsumsi 

protein, lemak, dan karbohidrat sampel dibandingkan dengan angka kecukupan 

gizi (AKG). Untuk mengetahui asupan zat gizi makro menggunakan rumus : 

Asupan protein

Angka kecukupan gizi protein
 x 100% 

Asupan lemak

Angka kecukupan gizi lemak
 x 100% 

Asupan karbohidrat

Angka kecukupan gizi karbohtidr
 x 100% 

kemudian diklasifikasikan menurut Depkes RI, 1996 tingkat konsumsi dibagi 

menjadi 5, yaitu:  

1. Lebih : ≥ 120% AKG  

2. Normal : 90-119% AKG  

3. Defisit tingkat ringan: 80-89% AKG  

4. Defisit tingkat sedang : 70-79% AKG  

5. Defisit tingkat berat : <70% AKG  

2. Analisis Data 

a. Analisis Univariat  

Analisis univariat dilakukan untuk menyajikan dan menggambarkan distribusi 

frekuensi dari setiap variabel yang diteliti dalam bentuk presentase dan disajikan 



dalam bentuk tabel. Analisis univariat dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui gambaran variabel bebas yaitu pengetahuan, asupan zat gizi makro 

dan perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS) serta variabel terikat yaitu status gizi.   

b. Analisis Bivariat  

Analisis bivariat digunakan untuk menganalisis hubungan pengetahuan, asupan 

zat gizi makro, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan status gizi anak 

sekolah, dilakukan dengan analisis statistic untuk mengetahui hubungan variable 

yang akan diuji. Teknik statistik yang digunakan dalam analisa korelasi pada 

penelitian ini menggunakan korelasi Pearson Product Moment, yaitu salah satu 

teknik yang dikembangkan oleh Karl Pearson untuk menghitung koefisien 

korelasi. Kegunaan uji Pearson Product Moment atau analisis korelasi adalah 

untuk mencari hubungan variable bebas dengan variabel terikat data berbentuk 

interval. 

Adapun rumus korelasi pearson adalah sebagai berikut : 

r = 
𝑛(∑𝑋𝑌)−(∑𝑋)(∑𝑌)

√[𝑛∑X2−(∑𝑋)2 ][𝑛∑𝑌2−(∑𝑌)2]
 

Keterangan : 

r = nilai koefisien korelasi 

n = jumlah anggota sampel 

∑X = variabel bebas 

∑Y = variabel terikat 

Dasar Pengambilan keputusan 

Jika nilai signifikansi <0,05, maka berkorelasi 

Jikia nilai signifikan >0,05, maka tidak berkorelasi 



Sumber: Sugiyono (2013) 

E. Etika Penelitian 

1. Mengurus ijin sebelum melakukan penelitian 

2. Setiap sampel dimohon bersedia menjadi sampel dengan mengisi kuisioner 

atau angket yang akan dibagikan. 

3. Pengambilan data dilakukan setelah mendapat izin dari pihak sekolah. 

 


