
BAB IV 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah Observasional. Observasional yaitu pengukuran variabel 

penelitian dilaksanakan dengan cara pengamatan suatu objek yang menggunakan bantuan kuisioner. 

Rancangan penelitian yang digunakan yaitu Cross Sectional yang artinya variabel sebab dan akibat secara 

simultan pada satu saat (dalam waktu bersamaan). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SD No 1 Perean. Lokasi ini dipilih karena terdapatsejumlah sampel dan 

belum pernah ada penelitian di SD No 1 Perean.Di Desa Perean sebagian besar ibu menjadi wanita karir 

sehingga besar kemungkinan ibu tidak sempat menyiapkan sarapan untuk anak. Penelitian ini dilakukan 

pada bulan September 2018 – Juni 2019. 

C. Populasi dan Sampel  

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Sekolah Dasar No.1 Perean, populasi target 

adalah siswa kelas IV, V dan VI. Sampel merupakan bagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel 

adalah dengan total populasi target, sehingga jumlah sampel menjadi 75 sampel.  

 

D. Jenis Data dan Cara Pengumpulan Data 

1.  Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yaitu : 

a. Data primer  

 Data primer adalah data yang secara langsung dikumpulkan dilapangan. Data tersebut meliputi 

identitas siswa, tinggi badan siswa,berat badan siswa,umur dandata tentang pola sarapan. 

b. Data sekunder  

 



Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen sekolah yang ada yaitu data prestasi 

belajar siswa yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata rapor masing-masing siswa. 

2. Cara pengumpulan data 

a.  Pada identitas sampel dikumpulkan dengan cara pengisian kuesioner oleh sampel dengan dipandu oleh 

enumerator. 

b. Data tinggi Badan dengan melakukan pengukuran mengunakan microtoisesedangkan berat badan 

diukur menggunakan timbangan injak digital. 

c.  Kebiasaan sarapan, jenis sarapan dan tingkat konsumsi dikumpulkan dengan melakukan wawancara 

menggunakan form recall dan kuisioner. 

d.  Data Prestasi belajar dikumpulkan dengan cara mengutip dari raport siswa semester 1. 

 

E. Alat dan Instrumen Penelitian  

1. Alat penelitian 

a. Alat ukur tinggi badan dengan Microtoice merk One Med dengan ketelitian 0,1 cm dengan 

kapasitas ketelitian 200 cm sedangkan berart badan menggunakan timbangan injak digital. 

2.  Instrumenpenelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi kuesioner kebiasaan sarapan, formulir identitas 

sampel serta form recall 

 

 

F. Cara Pengolahan dan Analisis Data 

1. Cara pengolahan data 

a. Kebiasaan sarapan diolah dengan menghitung hasil frekuensi sarapan dalam seminggu dikelompokkan 

menjadi tiga kategori yaitu : 

1) Sering    = 6-7 kali per minggu 



2) Kadang – kadang   = 3-5 kali per minggu 

3) Jarang    = 1-2 kali per minggu 

b. Jenis sarapan diolah dengan cara menghitung jumlah jenis yang dikonsumsi pada saat sarapan, 

dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu : 

1) Baik bila mengkonsumsi >5 jenis sarapan ( makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah serta minum) 

2) Cukup bila mengkonsumsi 3-4 jenis sarapan 

3) Kurang bila mengkonsumsi < 3 jenis sarapan 

c. Tingkat konsumsi sarapan diolah dengan menghitung jumlah bahan makanan yang dikonsumsi satt 

sarapan ( dalam gram) kemudian dikonfersikan kedalam Energi (kkal) dan Protein (gram). Jumlah 

energi dan protein di bandingkan dengan AKG di kalikan 100% dengan rumus : 

 

Selanjutnya dikelompokkan menjadi : 

1) Lebih bila konsumsi >30% 

2) Cukup bila konsumsi 25-30% 

3) Kurang bila konsumsi <25% 

d. Penentuan status gizi menggunakan indeks IMT/U dan di klasifikasikan menggunakan standar WHO 

2010 

1) Sangat kurus  = <-3 SD 

2) Kurus   = - 3 SD s/d < -2 SD 

3) Normal    = - 2 s/d 1 SD 

4) Gemuk   = > 1 SDs/d 2 SD 

5) Obesitas   = > 2 SD 

e. Prestasi belajar  

Adalah prestasi belajar siswa semester I dilihat nilai rata raport, dikelompokkan menjadi tiga kategori: 



1) Baik bila nilai rata-rata 71-100 

2) Cukup bila nilai rata-rata 56-70 

3) Kurang bila nilai rata-rata ≤55 

 

2. Analisis data 

Data yang disajikandenganmendistribusikanmelaluianalisisunivariatdanbivariat. 

a. AnalisisUnivariat 

Analisaunivariat  dilakukanterhadaptiap variable darihasil penelitian. 

Tujuandarianalisainihanyauntukmenghasilkandistribusidanpersentasedaritiapvariabel (Notoatmodjo, 

2005). Analisis univariat meliputi variabel kebiasaan sarapan, status gizi dan prestasi belajar. 

b. AnalisisBivariat 

Analisisinidigunakanuntukmengetahuihubunganantara variable dependendengan variable independen 

yaitu : 

1) Analisa hubungan antara pola sarapan dengan prestasi belajar dianalisa dengan uji spearman. 

2) Analisa hubungan antara pola sarapan dengan status gizi dianalisa dengan uji spearman. 

3) Analisa hubunganantara status gizidengan prestasi belajar dianalisa dengan uji spearman. 

Data di uji menggunakan uji spearman denganderajatkemaknaan 0,05. Bilanilai p value ≤  α (0,05) 

berartiada hubungan yangbermakna (signifikan), danapabilanilai p value > α (0,05) berartiHatidak ada 

hubunganbermakna (tidaksignifikan).   

 


