
 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 
 
 

 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 
 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian true experimental dengan rancangan 

Pretest-Posttest with Control Group. Adapun gambaran rancangan penelitian sebagai 

berikut : 

 Pretest Perlakuan Post test 

Kelompok Perlakuan O1 X O2 

Kelompok Kontrol O1  O2 
 
 

 

Peneliti memilih jenis dan rancangan ini untuk mengetahui besar pengaruh 

pemberian intervensi sebelum dan setelah diberikan perlakuan pada dua kelompok 

yang berbeda. Kelebihan dari jenis dan rancangan penelitian ini adalah hasil pretest 

dan posttest dapat menjadi landasan untuk membuat komparasi keberhasilan 

intervensi yang diberikan pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol (Wibowo, 

2014). 

 
B.  Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel dari 2 Sekolah Dasar Negeri 

yang ada di Kelurahan Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, dengan SDN 3 Kesiman 

sebagai kelompok intervensi dan SDN 16 Kesiman sebagai kelompok kontrol. Lokasi 

penelitian ini dipilih mengingat ada dukungan dari sekolah terkait, sekolah dasar 
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tersebut merupakan sekolah yang dekat dengan makanan jalanan (pedagang kaki 

lima) serta belum pernah dilakukan penelitian serupa di lokasi tersebut. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Februari 2019. 

 
C. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

 

1. Populasi Penelitian 
 

Populasi penelitian ini adalah  Semua Sekolah Dasar di Kelurahan Kesiman 

 

Kertalangu Kota Denpasar. 

 

2. Sampel Penelitian 

 

a. Unit Analisis dan  Responden 

 

Unit analisis penelitian ini adalah siswa kelas V di SDN 3 Kesiman dan SDN 16 

 

Kesiman yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

 

1) Kriteria Inklusi 

 

a. Anak usia sekolah 

 
b. Siswa kelas V SDN 3 Kesiman dan SDN 16 Kesiman 

 
c. Bersedia menjadi sampel dan diwawancara sebagai responden 

 
 
 
 

a. Siswa sedang sakit dan sulit berkonsentrasi 

 

b. Siswa tidak kooperatif dan tidak memahami permainan edukasi 

setelah penjelasan. 

 
Responden difokuskan kepada siswa kelas V, karena siswa kelas I-IV dinilai masih 

belum dapat diajak berkomunikasi dengan baik sedangkan kelas VI tidak diikutkan 

dengan pertimbangan fokus melaksanakan persiapan Ujian Nasional. 
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b. Besar Sampel 

 
Besar sampel dihitung dengan rumus (Sudigdo & Sofyan, 1995) : 

2 
1 = 2 = 2 ((Z∝ +Zβ) x s)  

d 

 
 

Keterangan 
 

n1=n2  
Zα 

Zβ 

s 

 

= jumlah sampel  
= tingkat kemaknaan, α = 5% (1,96) 

= power, β = 95% (1,645) 

= Standar deviasi  
d = different to be detected 

 

 

Dari perhitungan dengan rumus diatas, diperoleh sampel untuk kedua kelompok 

 

baik kelompok intervensi maupun kelompok kontrol sebanyak 27 orang dengan 

 

penambahan 10% jumlah sampel pada masing masing kelompok sehingga total 

 

sampel pada masing-masing kelompok sebanyak 30 orang. 

 

c. Teknik Sampling 

 

Teknik penentuan sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah Purposive 

 

Sampling. 

 

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 
 

 

1. Jenis Data 

 

a. Data Primer 

 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan meliputi identitas 

 

sampel/responden,  tingkat  pengetahuan  responden  sikap  dan  tindakan  responden 

 

dalam pemilihan pangan jajanan. 
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b. Data Sekunder 

 

Data sekunder merupakan data hasil pencatatan mengenai karakteristik siswa dan 

gambaran lokasi penelitian. 

 
2. Teknik Pengumpulan Data 

 

Data primer akan dikumpulkan oleh peneliti bersama 5 orang fasilitator yang 

sudah dilatih sebelumnya. Sebelum dilakukan pengumpulan data primer, dilakukan 

kajian etik terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian 

perlindungan kepada responden. Sebelum dilakukan pengumpulan data primer, 

responden terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai penelitian yang akan 

dilakukan. Responden akan memberikan tanda tangan apabila bersedia sebagai 

sampel pada penelitian ini, dengan membubuhkan tanda tangan wali kelas sebagai 

wali responden serta kepala sekolah masing-masing sebagai saksi dalam inform 

consent. Penelitian ini akan dilakukan sebanyak dua kali dalam waktu yang berbeda. 

Adapun data primer yang dikumpulkan berupa : 

 
1) Data identitas sampel/responden dikumpulkan dengan cara pengisian langsung 

oleh siswa dan ditulis langsung pada formulir identitas responden. 

 
2) Data mengenai tingkat pengetahuan sampel/responden terhadap pemilihan pangan 

jajanan dilakukan dengan cara pengisian kuisioner secara langsung oleh siswa. 

 
3) Data mengenai sikap sampel/responden dalam pemilihan pangan jajanan 

dilakukan dengan cara pengisian kuisioner secara langsung oleh siswa. 

 
4) Data mengenai tindakan sampel/responden dalam pemilihan pangan jajanan 

dilakukan dengan cara pengisian kuisioner secara langsung oleh siswa. 
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Data Sekunder mengenai gambaran umum siswa atau gambaran lokasi penelitian 

diperoleh dari administrasi yang terdapat pada sekolah bersangkutan meliputi latar 

belakang sekolah kelompok intervensi dan kelompok kontrol serta jenis penyuluhan 

kesehatan yang pernah diberikan pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. 

 
3. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

 

a. Formulir Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP) 

 
Formulir  Persetujuan  Setelah  Penjelasan  (PSP)  digunakan  sebagai  bukti 

 

persetujuan siswa sebagai sampel/responden berupa inform consent. Serta memuat 

pernyataan bahwa peneliti telah memberikan penjelasan terkait penelitian yang 

dilakukan. 

 
b. Formulir Identitas Sampel/Responden 

 

Formulir Identitas Sampel/Responden digunakan sebagai data identitas 

sampel/responden yang akan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. 

 
c. Kuisioner (daftar pertanyaan) 

 
Kuisioner (daftar pertanyaan) digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan 

 

sasaran terkait pangan jajanan serta sikap siswa dalam memilih pangan jajanan. 

Kuisioner untuk mengukur tingkat pengetahuan dan sikap ini merupakan soal 

multiple choice (pilihan ganda) dengan jumlah soal sebanyak 9 soal pada 

pengetahuan, 15 soal untuk mengukur sikap serta 13 pertanyaan untuk mengukur 

tindakan siswa dalam memilih pangan jajanan. 
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d. Set Nutrilabirin game 

 
Nutrilabirin game merupakan salah satu media edukasi gizi yang dirancang oleh 

 

peneliti menyesuaikan dengan karakteristik anak sekolah dasar. Nutrilabirin game 

dilengkapi dengan papan labirin dimana permainan ini memuat lintasan yang wajib 

dilewati peserta untuk mencapai finish secara tepat dan cepat. Permainan ini 

mengajak anak untuk berfikir serta mengasah kemandirian anak untuk membebaskan 

diri dari labirin tersebut. Nutrilabirin game dilengkapi dengan pion yang menjadi 

simbol masing-masing pemain. Ditengah permainan, pemain akan mendapatkan kartu 

gizi dengan berbagai pertanyaan terkait gizi dan pangan jajanan untuk bisa melalui 

tahap berikutnya. Nutrilabirin game memuat 5 buah pion, 1 buah dadu, 1 set (20 

buah) kartu gizi dan 1 buah papan permainan dengan ukuran 1 x 1 m berbahan 

banner. Dengan diciptakannya media pembelajaran ini, diharapkan anak sekolah akan 

mudah menerima informasi yang diberikan melalui permainan yang menyenangkan. 

 
E. Prosedur Penelitian 

 

Prosedur penelitian edukasi gizi dengan media nutrilabirin game dengan langkah 

sebagai berikut : 

 
1. Sosialisasi kegiatan penelitian 

 
2. Pengisian kuisioner identitas 

 
3. Pretest pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol 

 

4. Intervensi berupa edukasi gizi dengan media Nutrilabirin game pada kelompok 

intervensi dengan langkah sebagai berikut : 

 
a. Penjelasan permainan 

 
b. Permainan ini  dimainkan oleh 5-6 orang pemain dalam  1 kelompok. Pemain 
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membentuk kelompok dengan cara berhitung. Setelah semua pemain mendapat 

kelompok sesuai dengan angka yang disebutkan, pemain dapat memilih pion 

sesuai warna dan bentuk yang diinginkan 

 
c. Sebelum permainan dimulai, pion diletakkan pada lingkaran START. Masing-

masing kelompok wajib didampingi oleh satu orang fasilitator sebagai pemandu 

dalam permainan sekaligus mengatur jalannya permainan. Fasilitator bertugas 

memberikan instruksi terkait prosedur permainan sebelum permainan edukasi 

dimulai. 

 
d. Apabila fasilitator telah selesai menjelaskan prosedur permainan, masing-masing 

pemain diberikan kesempatan satu kali melemparkan dadu untuk menentukan 

urutan main. 

 
e. Pemain dengan jumlah dadu tertinggi berhak bermain terlebih dahulu, diikuti 

pemain berikutnya, hingga pemain terakhir yang ditentukan dengan jumlah nilai 

terendah pada lemparan dadu. 

 
f. Pemain pertama melemparkan dadu dan menggerakkan pion diatas papan 

permainan sejumlah angka yang ditunjukkan pada dadu. 

 
g. Pemain bebas bergerak pada kotak manapun selama masih berada pada lintasan 

yang sama. 

 
h. Apabila ditengah permainan, pemain berhenti pada kotak bergambar, pemain 

diwajibkan memilih 1 kartu gizi untuk menjawab pertanyaan didalamnya. 

 
i. Apabila setelah kartu gizi dibuka, pemain tidak dapat menjawab pertanyaan yang 

diberikan, pemain berhak mengambil kartu gizi lain. Dengan catatan apabila 

tidak dapat menjawab pertanyaan pada Kartu Gizi Kedua, pemain tidak berhak 

melemparkan dadu pada kesempatan berikutnya (pemain dapat melempar 
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dadu pada 1 putaran setelahnya) 

 

j. Apabila pemain berhasil menjawab benar, pemain berhak untuk melanjutkan 

permainan 

 
k. Apabila pemain berada pada kotak jajanan sehat, namun kartu gizi tersebut 

bertuliskan “FREE PASS”, pemain diberikan kesempatan lolos tanpa menjawab 

pertanyaan 

 
l. Selama jalannya permainan edukasi, fasilitator bertugas meluruskan apabila ada 

prosedur yang masih salah, dengan cara memberikan penjelasan ulang sekaligus 

mengulang permainan dari langkah pertama. 

 
m. Pemain dituntut untuk menemukan jalan yang tepat menuju garis finish. Apabila 

pemain salah melangkah/memilih lintasan pada permainan dengan menemukan jalan 

buntu, maka pemain dinyatakan gugur. 

 
n. Apabila semua pemain gugur sebelum ada yang mencapai garis finish maka 

permainan akan diulang mulai pada langkah awal sesuai instruksi yang diberikan 

oleh fasilitator. Pemain yang berhasil mencapai garis finish melalui lintasan yang 

tepat dengan waktu tercepat adalah pemenangnya. 

 
o. Dalam sekali pertemuan dalam pengumpulan data, permainan dilakukan 2 kali, 

dimana setelah putaran kedua usai, fasilitator memberikan penguatan (review) 

terhadap pesan jajanan sehat yang ingin disampaikan kepada pemain yang dalam hal 

ini merupakan anak sekolah. 

 
5. Penyampaian kesimpulan dan penguatan materi 

 
6. Post test pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol 

 
7. Penyerahan bahan kontak 

 
8. Pengolahan data 
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F. Pengolahan dan Analisis Data 
 

 

1. Pengolahan Data 

 

Pengolahan data  dikerjakan dengan teknik skoring  yang kemudian data  hasil 

 

skoring dianalisis dengan tujuan untuk melihat pengaruh pada setiap variabel dan 

masing-masing kelompok. Adapun langkah-langkah yang dilakukan antara lain : 

 
a. Coding 

 

Coding merupakan kegiatan mengelompokkan data serta memberikan kode 

atau nilai pada masing-masing pertanyaan yang diberikan untuk mempermudah 

dalam memasukkan data dan analisis data. Kemudian tiap variabel dikategorikan 

sesuai jumlah/skor untuk masing-masing variabel sebagai berikut : 

 
1) Pengetahuan terhadap pemilihan pangan jajanan 

 

Data pengetahuan mengenai pangan jajanan dihitung berdasarkan jumlah benar 

dengan rumus berikut : 

Skor Pengetahuan = Total Jawaban Benar x 100 
Skor Maksi mum 

 

Jawaban benar diberikan skor =1 dan jawaban salah diberikan skor =2. Setelah 

diperoleh skor dari perhitungan rumus diatas,maka nilai masing-masing responden 

pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol akan dipersentasekan sebelum 

digolongkan berdasarkan total skor. Adapun perhitungan persentase tersebut dihitung 

dengan rumus berikut : 

Tingkat Pengetahuan = Skor Pengetahuan x 100 %  
100 

 

Dari hasil persentase tersebut, maka akan digolongkan kedalam klasifikasi tingkat 
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pengetahuan berikut (Arikunto, 2010) : 

 

a) Baik apabila menjawab 76-100% jawaban benar 

 
b) Cukup apabila menjawab 56-75% jawaban benar 

 
c) Kurang apabila menjawab <56% jawaban benar 

 

2) Sikap terhadap pemilihan pangan jajanan. Data sikap responden akan diolah 

dengan memberikan nilai pada masing-masing pilihan jawaban. Adapun nilai 

yang dimaksud antara lain : 

 
a) Pernyataan Positif : 

 
1= Sangat tidak setuju 

 
2= Tidak setuju 

 
3= Ragu ragu 

 
4= Setuju 

 
5= Sangat Setuju 

 

b) Pernyataan Negatif : 

 

5 = Sangat tidak setuju 

 

1. = Tidak setuju 

 
3 = Ragu ragu 

 
2 = Setuju 

 
1 = Sangat Setuju 
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Setiap kategori akan dijumlahkan berdasarkan angka yang menggambarkan sikap 

anak dalam memilih pangan jajanan. Jawaban yang telah dijumlahkan akan 

menentukan hasil pada masing-masing anak. Setelah itu, data sikap akan 

dibandingkan dengan median masing-masing data, dengan klasifikasi sebagai berikut 

(Febriyanto, 2016) : 

 
a) Mendukung : Jawaban benar ≥ median 

 

b) Tidak mendukung : Jawaban benar < median 
 

 

3) Tindakan 

 

Data tindakan responden diolah dengan memberikan nilai pada masing-masing 

pilihan jawaban. Jawaban Ya =1 sedangkan jawaban Tidak = 0. Data tersebut di 

interpretasikan dengan rumus sebagai berikut : 

Skor Tindakan = 
x 100 

 

 
 

 

 

Setelah mendapat skor perilaku,maka skor tersebut akan dibandingkan 

dengan nilai rata-rata pada tiap kelompok. Setelah memperoleh hasil, data 

tersebut lalu dikategorikan berdasarkan kategori berikut (Febriyanto, 2016): 

 
1) Positif apabila skor ≥ median 

 
2) Negatif apabila skor < median 

 

b. Edditing 

 

Edditing dilakukan untuk meneliti kembali data yang telah diisi responden guna 

menghindari kesalahan dalam analisis data. Apabila masih ada data yang kurang jelas 

atau kurang lengkap, maka peneliti dapat melakukan konfirmasi ulang pada 

responden bersangkutan. 
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c. Entry Data 

 

Entry Data merupakan kegiatan menginput dan memasukkan semua data 

yang diperoleh kedalam program computer untuk kemudian dianalisis. 

 
d. Cleaning 

 

Kegiatan memeriksa kembali data yang telah dimasukkan sebelum dianalisis. 

 

e. Tabulating 

 

Menyusun tabel distribusi frekuensi untuk kemudian dilakukan analisis. 
 

f. Analys Data 

 

Apabila data terdistribusi normal, analisis statistik dilakukan dengan 

menggunakan uji paired t-test dan independent t-test. Sedangkan apabila data 

terdistribusi tidak normal maka analisis statistik dilakukan dengan menggunakan uji 

Wilcoxon dan Mann-whitney. 

 

2. Analisis Data 

 

Untuk mengetahui perubahan perilaku anak sekolah dalam pemilihan pangan 

jajanan sebelum dan sesudah diberikan edukasi gizi dalam bentuk Nutrilabirin game 

pada masing-masing kelompok digunakan analisis paired t-test apabila data memiliki 

sebaran normal. Apabila data memiliki sebaran tidak normal, digunakan analisis 

Wilcoxon. Sedangkan untuk menganalisis perbedaan pengetahuan, sikap dan tindakan 

pada kedua kelompok digunakan analisis independent t-test apabila data memiliki 

sebaran normal. Apabila data memiliki sebaran tidak normal digunakan analisis 

Mann-Whitney. 
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G. Etik Penelitian 

 

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti memegang teguh sikap ilmiah serta 

menggunakan prinsip-prinsip etika penelitian. Meskipun intervensi dalam bentuk 

edukasi gizi yang diberikan tidak membahayakan sampel penelitian, namun peneliti 

tetap harus menerapkan prinsip etika penelitian sebagai berikut : 

 
1. Kepesertaan sampel dalam penelitian ini bersifat sukarela. Sampel dapat 

mengundurkan diri dari penelitian kapan saja tanpa ada sanksi. 

 
2. Kepesertaan dalam penelitian ini memberikan manfaat (beneficity) kepada peserta 

penelitian, yaitu dapat memberi pengetahuan atau informasi yang lebih banyak 

tentang pemilihan jajanan bagi anak sekolah. 

 
3. Jika setuju untuk menjadi peserta peneltian ini, wali kelas diminta untuk 

menandatangani formulir “Persetujuan Setelah Penjelasan (Informed Consent) 

 
Sebagai Peserta Penelitian/ Wali” setelah sampel benar-benar memahami tentang 

penelitian ini. 

 
4. Sampel pada penelitian ini memperoleh jaminan anonimitas dan kerahasiaan 

terkait identitas dan jawaban yang diberikan selama penelitian berlangsung. 

 
5. Selama penelitian berlangsung, peneliti menjamin sampel mendapat keadilan 

dimana sampel diberikan perlakuan yang sama baik sebelum, selama maupun 

sesudah berpartisipasi dalam penelitian ini. 

 
6. Peneliti meminimalisir dampak dan menjamin tidak ada kerugian yang 

ditimbulkan dalam penelitian ini baik yang berpotensi mengakibatkan cedera 

maupun stres pada sampel penelitian. 
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