
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian observasional yaitu 

dengan pengamatan pada subjek tanpa memberikan intervensi, dengan rancangan 

crossectional yaitu variabel sebab seperti pola konsumsi sayur buah dan obesitas 

sentral serta variabel akibat seperti kadar kolesterol total pada objek penelitian yang 

dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupatem 

Gianyar. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan pada hasil 

penelitian yang dilakukan pada pejabat eselon di Pemda Gianyar menunjukkan 

bahwa 20,6% pejabat eselon di Pemda Gianyar mengalami hiperkolesterolemia (Eka 

Padmiari, 2014). Selain itu, hasil penelitian tentang pemantauan IMT di Bali tahun 

2004 melaporkan bahwa prevalensi orang dewasa gemuk di Bali sebesar 20,1% dan 

Gianyar merupakan kabupaten dengan prevalensi tertinggi gemuk dan obesitasnya. 

Lokasi penelitian ini juga mudah dijangkau ditinjau dari keterbatasan segi biaya, 

tenaga dan waktu sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian.  

 



2. Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan maret 2019. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi penelitian 

Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat baik laki-laki dan perempuan 

dewasa yang berumur 21 – 60 tahun di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, 

Kabupaten Gianyar (Hidayati, 2008). 

2. Sampel penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah bagian dari populasi sebanyak 63 orang yang 

telah memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Kriteria inklusi 

1. Bertempat tinggal dan memiliki KTP di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, 

Kabupaten Gianyar. 

2. Laki-laki dan perempuan dewasa yang berumur 21-60 tahun (Hidayati, 2008). 

3. Bersedia menjadi sampel dan mampu berkomunikasi dengan baik. 

b. Kriteria eksklusi 

1. Sampel dalam keadaan sakit degeneratif seperti : diabetes melitus, hipertensi, 

aterosklerosis, penyakit jantung, kanker, stroke, osteoporosis (Suiraoka, 2012). 

2. Usia sampel termasuk kategori anak dan lansia. 

3. Sampel tidak bersedia diukur lingkar pinggang, lingkar perut, dan tidak bersedia 

untuk diambil darah atau takut dengan jarum suntik. 



4. Besaran sampel penelitian 

Besar sampel dihitung dengan menggunakan perhitungan sampel rumus 

perhitungan sampel sebagai berikut (Nursanyoto, 2014) : 

n  =  
Zα² .P .Q

d²
  

Keterangan : 

n = jumlah sampel minimal yang diperlukan 

Zα = derajat kepercayaan (1,96) 

P = proporsi sampel = 20,6% (0,206) 

d2 = tingkat ketepatan yang dikehendaki (0,10) 

Q = 1 – P 

5. Teknik pengambilan sampel penelitian  

Berdasarkan perhitungan, besar sampel adalah sebanyak 63 orang. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah proportional random sampling yang 

ditentukan secara seimbang dengan banyaknya subyek dalam masing-masing 

wilayah atau banjar sehingga setiap warga dari populasi mempunyai kesempatan 

yang sama untuk menjadi sampel. Terdapat tujuh banjar di Desa Guwang yaitu 

Banjar Tegal, Banjar Buluh, Banjar Wangbung, Banjar Sakih, Banjar Dangin Jalan, 

Banjar Tatag, dan Banjar Manikan. Kemudian untuk menentukan jumlah sampel 

yang diinginkan pada setiap banjar, dilakukan dengan purposive sampling sesuai 

kriteria sampel yang diinginkan peneliti. Adapun besar atau jumlah pembagian 

sampel untuk masing-masing banjar dilakukan dengan dengan menggunakan rumus 

(Nursanyoto, 2014) : 



𝑛 =
𝑋

𝑁
 𝑥 𝑁1 

Keterangan : 

n  = jumlah sampel yang diinginkan pada setiap banjar 

N = jumlah populasi sampel obesitas atau tidak obesitas di setiap banjar 

X  = jumlah populasi yang masuk dalam kriteria sampel di setiap banjar 

N1 = jumlah sampel 

 

D. Jenis dan Cara Pengumpulan Data Penelitian 

1. Jenis data 

Jenis data yang dikumpulkan ada 2 jenis yaitu data primer dan sekunder. Rincian 

jenis data dan cara pengumpulannya adalah sebagai berikut : 

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

meliputi: 

1) Data identitas sampel (nama, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, pendidikan, 

alamat, pekerjaan, riwayat penyakit, dan no telepon). 

2) Data kadar kolesterol total dalam darah sampel. 

3) Data obesitas sentral sampel. 

4) Data tentang pola konsumsi sayur dan buah meliputi jenis, jumlah, dan frekuensi 

makan. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui laporan yang sudah ada 

meliputi : 



1) Data gambaran umum lokasi Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten 

Gianyar. 

2) Data jumlah laki-laki dan perempuan dewasa usia 21 – 60 tahun. 

2. Cara pengumpulan data 

a. Data primer diperoleh dengan cara sebagai berikut : 

1) Data identitas sampel diperoleh dengan cara wawancara menggunakan kuesioner 

identitas sampel. 

2) Data kadar koletrol total dikumpulkan menggunakan easy touch GCU blood 

cholesterol dengan prosedur pengukuran kolesterol dapat dilihat pada lampiran 2 

halaman 78. Pada saat pengumpulan data ini sampel dalam keadaan puasa sejak 

malam hari hingga pengambilan data berakhir (± 12-16 jam). Pengukuran kadar 

kolesterol total dalam darah sampel dibantu oleh 3 orang analis kesehatan. 

3) Data obesitas sentral diukur lingkar pinggang dan lingkar pinggul (RLPP) sampel 

dengan menggunakan pita meteran non elastis. Sampel yang akan diukur lingkar 

pinggang dan lingkar pinggulnya berdiri tegak memandang lurus ke depan, 

pakaian dibuka sampai dengan batas panggul. Pengukuran data antropometri 

dilakukan oleh 10 orang mahasiswa jurusan gizi yang telah mendapat latihan 

mengenai pengukuran antropometri dengan prosedur pengukuran RLPP 

terlampir. 

4) Data pola konsumsi sayur dan buah yang meliputi jenis, jumlah, dan frekuensi 

diperoleh dengan metode wawancara menggunakan form SQ-FFQ yang telah 

dimodifikasi. Pengumpulan data pola konsumsi dibantu oleh 10 orang mahasiswa 

jurusan gizi yang telah mendapat latihan mengenai metode wawancara tersebut. 



b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mencatat data yang terdapat di 

lokasi penelitian meliputi : 

3) Data gambaran umum lokasi Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten 

Gianyar. 

1) Data jumlah laki-laki dan perempuan dewasa usia 21 – 60 tahun. 

3.  Alat dan instrumen penelitian 

Alat dan Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Kuisioner tentang data identitas sampel (nama, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, 

pendidikan, alamat, pekerjaan, diagnosa, dan no telepon). 

b. Alat blood cholesterol check atau easy touch GCU untuk mengecek kadar 

kolestrol sampel. 

c. Pita meteran non elastis ketelitian 0,1 cm untuk mengukur lingkar pinggang dan 

lingkar pinggul sampel. 

d. Form SQ-FFQ yang telah dimodifikasi untuk mencari jenis, jumlah, dan 

frekuensi konsumsi buah dan sayur pada sampel. 

e. Laptop dan kalkulator untuk menganalisis data yang diperoleh. 

f. Alat tulis untuk mencatat data sampel. 

 



E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan disajikan secara deskriptif 

serta dianalisis sesuai dengan jenis dan tujuan yang diinginkan. 

a. Data identitas sampel 

Data identitas sampel diolah dan dianalisis secara deskriptif dalam bentuk 

distribusi frekuensi. 

b. Data Hasil Kadar Kolestrol 

Data hasil kadar kolestrol di dapat setelah melakukan cek kadar kolestrol total 

pada sampel dengan menggunakan alat blood cholesterol check atau easy touch 

GCU. Selanjutnya untuk mempermudah dalam analisis data, kategori kolesterol 

dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh peneliti. Nilai yang 

diperoleh dikategorikan menjadi dua yaitu : 

Normal = bila kadar kolesterol total < 200 mg/dl.  

Tinggi  = bila kadar kolesterol total ≥ 200 mg/dl. 

c. Data obesitas sentral 

Data obesitas sentral dikumpulkan dengan metode pengukuran lingkar pinggang 

dan lingkar pinggul dengan menggunakan pita meteran. Selanjutnya untuk 

mengetahui Rasio Lingkar Pinggang dan Pinggul (RLPP) sampel diperoleh dengan 

membagi lingkar pinggang dan lingkar pinggul sampel yang telah diukur, kemudian 

membandingkan dengan standar RLPP yang telah disesuaikan berdasarkan jenis 

kelamin. Adapun kategori RLPP sebagai berikut (Eston, et al, 2009) : 

 



Pria : 

Tidak obes bila RLPP ≤ 0,90 

Obes bila RLPP > 0,90 

Wanita : 

Tidak obes bila RLPP  ≤ 0,80 

Obes bila RLPP > 0,80 

d. Data pola konsumsi 

1) Jenis sayur dan buah 

Data jenis buah dan sayur diperoleh dari SQ/FFQ yang telah dimodifikiasi 

dengan menjumlah berbagai macam jenis sayur dan buah yang dikonsumsi oleh 

sampel salama satu tahun kemudian dikonversikan ke dalam hari, dengan kategori 

berdasarkan Pedoman Gizi Seimbang (PGS) sebagai berikut : 

Jenis konsumsi sayur baik bila ≥ 4 jenis, kurang bila < 4 jenis. 

Jenis konsumsi buah baik bila ≥ 3 jenis, kurang bila < 3 jenis. 

2) Jumlah sayur dan buah 

Data jumlah konsumsi sayur dan buah diperoleh dari form SQ/FFQ yang telah 

dimodifikasi dengan cara mengestimasi masing-masing sayur dan buah dalam urt, 

kemudian konversikan kedalam ukuran gram pada nutrisurvey untuk mendapatkan 

jumlah kandungan serat dari masing-masing sayur dan buah yang dikonsumsi sehari. 

Selanjutnya hasil tersebut dibandingkan dengan kecukupan per hari sesuai rentang 

umur sampel yang dianjurkan oleh Angka Kecukupan Gizi (AKG) berdasarkan jenis 

kelamin, dengan kategori pada tabel berikut : 

 



Tabel 5. 

Kategori Jumlah Konsumsi Sayur dan Buah Berdasarkan Kelompok Umur 

Usia (tahun) 

Laki-laki Perempuan 

Baik 

(gram) 

Kurang 

(gram) 
Baik (gram) 

Kurang 

(gram) 

19 - 29 ≥ 38  < 38 ≥ 32 < 32 

30 – 49 ≥ 38 < 38 ≥ 30 < 30 

50 - 64 ≥ 33 < 33 ≥ 28 < 28 

Sumber : Angka Kecukupan Gizi (AKG), 2013. 

 

3) Frekuensi sayur dan buah 

Data frekuensi sayur dan buah diperoleh dari form SQ/FFQ yang telah 

dimodifikasi dengan menjumlah berapa kali atau frekuensi sayur dan buah yang 

dikonsumsi oleh sampel selama satu tahun, kemudian dikonversikan ke dalam hari, 

dengan kategori berdasarkan Pedoman Gizi Seimbang (PGS) sebagai berikut : 

Frekuensi konsumsi sayur baik bila ≥ 3 kali, kurang bila < 3 kali. 

Frekuensi konsumsi buah baik bila ≥ 2 kali, kurang bila < 2 kali. 

2. Analisis data 

a. Analisis Univariat 

Data akan disajikan secara deskriptif dengan menggunakan tabel distribusi 

frekuensi dari setiap variabel yang diteliti dalam bentuk persentase dan disajikan 

dalam bentuk tabel. 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat digunakan untuk melihat adanya perbedaan kadar kolesterol 

total berdasarkan kejadian obesitas sentral dan perbedaan pola konsumsi sayur buah 



berdasarkan kejadian obesitas sentral dengan menggunakan analisis perbedaan 

independent t-test dengan rumus (Nursanyoto, 2014) : 

t hitung =  
x1 – x2

√SD1²

n1
 +  

SD2²

n2

 

Keterangan : 

t = Nilai perbedaan kadar kolesterol total dan pola konsumsi sayur buah 

berdasarkan uji statistik. 

x1 = Kategori rata-rata pada kelompok kolesterol total tinggi. 

x2 = Kategori rata-rata pada kelompok kolesterol total normal. 

SD1 = Varians simpang baku kerja pada kelompok kolesterol total tinggi. 

SD2 = Varians simpang baku kerja pada kelompok kolesterol total normal. 

n1 = Keseluruhan pengamatan kejadian obesitas sentral dan pola konsumsi 

sayur buah pada kelompok kolesterol total tinggi. 

n2 = Keseluruhan pengamatan kejadian obesitas sentral dan pola konsumsi 

sayur buah pada kelompok kolesterol total normal. 


