
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional karena penelitian tidak 

melakukan intervensi apapun dan subyek penelitian diamati apa adanya dengan 

desain cross sectional study dimana informasi data dan pengukuran variabel 

independen dan variabel dependen diambil pada waktu yang sama. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah kebiasaan mengkonsumsi sayur dan buah 

pada anak prasekolah. Variabel independennya adalah pengetahuan ibu tentang 

gizi dan status ekonomi keluarga.  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian di laksanakan di TK Tunas Kasih Gianyar. Karena atas 

pertimbangan antara lain : 

1. Peneliti mengenal daerah tersebut sehingga memudahkan untuk pengambilan 

data. 

2. Belum terpaparnya pesan-pesan GERMAS di wilayah ini ditandai dengan 

minimnya pemasangan poster-poster yang bertema GERMAS di sekolah 

tersebut. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2019. 
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C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak prasekolah (5-6 tahun) di 

TK Tunas Kasih Gianyar. 

2. Sampel  

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian anggota populasi yang akan 

dipilih. Peneliti akan mengambil 2 kelas, total sampel kedua kelas tersebut 

adalah 45 orang dengan kriteria inkulusi sebagai berikut : 

a) Murid Taman Kanak-kanak Tunas Kasih Gianyar  

b) Ibu dari murid Taman Kanak-kanak Tunas Kasih Gianyar 

c) Ibu yang bersedia menjadi responden 

Sedangkan kriteria eksklusi dari penelitian ini adalah : 

a) Sampel yang dalam keadaan sakit 

b) Sampel yang tidak diasuh oleh orang tuanya 

Pada penelitian di TK Tunas Kasih Gianyar terdapat 2 sampel yang tidak 

memenuhi syarat inklusi sehingga total sampel yang didapat dalam penelitian 

ini adalah 43 sampel.  

 

D. Jenis dan Cara Pengumpulan Data  

1. Jenis data yang dikumpulkan  
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a. Data primer  

Data primer meliputi gambaran umum sampel (identitas sampel), hubungan 

variabel yang diteliti yaitu data karakteristik keluarga meliputi pengetahuan 

ibu tentang gizi, status ekonomi keluarga dan kebiasaan mengkonsumsi sayur 

dan buah di peroleh dengan kuisioner.  

b. Data sekunder  

Data sekunder berupa data gambaran lokasi penelitian yaitu gambaran TK 

Tunas Kasih Gianyar. 

2. Cara pengumpulan data 

a. Data Primer  

1) Identitas Sampel dikumpulkan dari hasil wawancara dengan responden 

kemudian dicatat di formulir identitas sampel. 

2) Pengetahuan ibu tentang gizi dikumpulkan dengan cara angket. 

3) Status ekonomi keluarga dikumpulkan dengan cara memberi form isian 

tentang pendapatan keluarga per bulan/tahun. 

4) Kebiasaan mengkonsumsi sayur dan buah dikumpulkan dari hasil wawancara 

dengan bantuan form FFQ yang telah dimodifikasi. 

b. Data Sekunder  

Data gambaran umum TK Tunas Kasih Gianyar didapatkan dengan cara 

mendokumentasikan data yang telah ada di sekolah tersebut.  

 

E. Alat dan Instrument Pengumpulan Data 
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Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

kuesioner. Kuisioner yang digunakan di kembangkan oleh peneliti sendiri. 

Kuisioner yang  digunakan  adalah soal dengan opsi pilihan jawaban ya, tidak, 

atau ragu-ragu.  

 

F. Pengolahan dan Analisis Data  

1. Pengolahan data  

Adapun pengolahan data dilakukan dengan menggunakan cara 

a. Identitas Sampel  

Identitas Sampel dikumpulkan dari hasil wawancara dengan responden 

dengan menanyakan identitas sampel selengkap-lengkapnya kemudian dicatat 

di formulir identitas sampel dapat dilihat pada lampiran 4. 

b. Pengetahuan ibu tentang gizi 

Pengetahuan ibu tentang gizi adalah tentang gizi terkait kebiasaan anaknya 

mengkonsumsi sayur dan  buah, dengan menggunakan metode kuesioner 

meliputi Pertaanyaan yang menggunakan opsi (ya, tidak dan ragu-ragu). dapat 

dikategorikan menjadi dua yaitu baik dan kurang. Dikatakan baik  jika jumlah 

skor pengetahuan sama dengan mean (rata-rata). Dikatakan kurang jika 

jumlah skor pengetahuan kurang dari mean (rata-rata). 

c. Status ekonomi keluarga  
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Status ekonomi keluarga dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kategori 

sejahtera dan tidak sejahtera. Yang bisa disebut kategori sejahtera jika 

pendapatan orang tua diatas rata-rata dan yang bisa disebut kategori tidak 

sejahtera jika pendapatan orang tua dibawah rata-rata.   

d. Kebiasaan mengkonsumsi sayur dan buah 

Kebiasaan anak prasekolah mengkonsumsi sayur dan buah adalah Cara anak 

dalam memilih dan mengkonsumsi sayur dan buah yang diperoleh secara 

berulang-ulang, dikumpulkan dengan metode wawancara dan menggunakan 

form FFQ ( food frekuensi Questiner). Dengan menanyakan  responden sayur 

dan buah apa saja yang disukai anaknya dan menanyakan frekuensi seberapa 

sering anak mengkonsumsi sayur dan buah .form FFQ dapat dilihat di 

Lampiran 6. 

2. Analisis Data 

Data yang telah diolah secara kemudian dianalisis secara deskriptif dengan 

cara penyajian dalam bentuk tabel frekuensi dan grafik. Untuk masing-masing 

variabel akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk grafik. Sedangkan untuk 

hubungan antar variabel akan dianalisis dan disajikan menggunakan tabel 

silang. Hubungan antar variabel akan disajikan dalam bentuk tabel silang. 

 

G. Etika Penelitian  

a. Informed Consent (lembaran persetujuan menjadi responden) 

Lembaran persetujuan diberikan kepada responden, terlebih dahulu 

peneliti memberikan penjelasan maksud dan tujuan penelitian yang akan 
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dilakukan serta dampak yang mungkin terjadi selama dan sesudah pengumpulan 

data. Jika responden bersedia di teliti maka di beri lembar permohonan menjadi 

responden (lembar satu) dan lembar persetujuan menjadi responden (lembar dua) 

yang harus ditandatangani, tetapi jika responden menolak maka peneliti tidak 

akan memaksa dan tetap akan menghormati hak-haknya. 

b. Anonymity  

Anonymity yaitu tidak memberikan nama responden pada lembar yang 

akan diukur, hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data. Untuk 

menjaga kerahasiaan informasi dan responden, peneliti tidak akan mencantumkan 

nama responden pada lembar pengumpulan data, tetapi dengan memberikan 

nomor kode pada masing-masing lembar yang dilakukan oleh peneliti sebelum 

lembar pengumpulan data diberikan kepada responden. 

c. Confidentiality  

Adapun kerahasiaan partisipan dijamin peneliti, hanya data tertentu yang 

dilaporkan sebagai hasil penelitian, dalam hal ini data yang berkaitan dengan 

batas-batas dalam etika atau nilai-nilai pribadi dalam partisipan. 
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