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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian observasional karena 

hanya melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang tampak pada 

sampel tanpa memberikan intervensi.  Rancangan yang digunakan pada penelitian 

ini adalah cross sectional karena variabel bebas dan terikat diamati secara 

bersamaan dalam satu waktu. Dimana kegiatan penggunaan gadget dan aktivitas 

fisik sebagai variabel bebas serta status gizi siswa SMP sebagai variabel terikat. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada siswa SMP di Kota Denpasar  pada bulan 

Februari tahun 2019. Dipilih tempat penelitian di lokasi tersebut atas 

pertimbangan peneliti sebagai berikut. 

1. Belum ada penelitian serupa di lokasi tersebut. 

2. Berdasarkan data Profil Kesehatan tahun 2018 prevalensi obesitas pada anak 

remaja di Kota Denpasar sebesar 4,2% serta berdasarkan penelitian yang 

dilakukan terdapat 13,58% siswa SMP di Kota Denpasar mengalami obesitas 

sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan kegiatan 

penggunaan gadget dan aktivitas fisik. 

3. Adanya dukungan untuk melaksanakan penelitian dari SMP di Kota Denpasar 

yang terpilih menjadi sampel.
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah semua anak SMP di Kota Denpasar. 

2. Sampel Penelitian 

a. Unit Analisis 

Unit analisis pada anak SMP yang harus memenuhi objek penelitian, yaitu. 

1) Kriteria Inklusi  

a) Siswa yang tercatat sebagai anak SMP di Kota Denpasar 

b) Bersedia menjadi responden 

2) Kriteria Eksklusi  

a) Siswa yang sedang sakit 

b) Siswa yang tidak kooperatif 

b. Responden 

Responden adalah anak SMP yang terpilih sebagai sampel. 

c. Jumlah dan Besar Sampel 

Jumlah sampel dari penelitian ini adalah siswa SMP di Kecamatan Denpasar 

Selatan dan Kecamatan Denpasar Timur dari 4 SMP setelah penambahan sampel 

cadangan sebesar 10% adalah 81 siswa. Besar sampel minimal dihitung dengan 

rumus Estimasi Proporsi yaitu sebesar 73 siswa.  
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(Sastroasmoro & Ismael, 1995) 

 

Keterangan : 

n = Besar sampel 

Z   = Z score untuk kemaknaan tertentu (1,96) 

P = Proporsi obesitas di Kota Denpasar 0,05 

Q = 1-P (1-0,05 = 0,95) 

d = Besar penyimpangan (bias) yang dikehendaki (0,05) 

Perhitungan besar sampel secara rinci terlampir pada lampiran 1. 

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah 2704 siswa. Perhitungan besar 

sampel untuk tiap sekolah dihitung dengan rumus proporsional dan perhitungan 

lebih rinci terdapat pada lampiran 1. 

(Nazir, 2014)  

 

Keterangan : 

n1 = Besar sampel tiap sekolah 

Nk = Besar populasi tiap sekolah 

n = Besar sampel 

N = Populasi dari SMP di Kota Denpasar 
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d. Teknik Pengambilan Sampel 

 Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Multi Stage Random Sampling. Langkah pengambilan sampel adalah sebagai 

berikut, Kota Denpasar memiliki empat kecamatan, lalu empat kecamatan tersebut 

dirandom dengan software microsoft excel dan diurutkan lalu dipilih dua 

kecamatan teratas, sehingga terpilihlah Kecamatan Denpasar Selatan dan 

Kecamatan Denpasar Timur.  

 Selanjutnya, dari tiap kecamatan yang terpilih SMP yang termasuk daerah 

tersebut dilist untuk selanjutnya dilakukan hal yang sama seperti memililih 

kecamatan yaitu dirandom lalu kemudian diurutkan dan dipilih dua SMP dari tiap 

kecamatan. Sehingga didapatkan SMPN 9 Denpasar dan SMP PGRI 7 Denpasar 

dari Kecamatan Denpasar Selatan dan SMPN 1 Denpasar dan SMP Cipta Dharma 

dari Kecamatan Denpasar Timur. 

D. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Data primer meliputi data identitas, status gizi, kegiatan  penggunaan gadget 

dan aktivitas fisik sampel. 

a. Data identitas sampel berupa data umur, jenis kelamin dan asal sekolah 

dikumpulkan dengan cara pengisian kuisioner secara langsung oleh sampel. 

b. Data status gizi diambil dengan cara menimbang berat badan sampel dengan 

menggunakan timbangan injak digital dan pengukuran tinggi badan 

menggunakan microtoice serta menghitung umur yang didapat dari data 
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identitas sampel. Dimana, data status gizi dengan IMT/U ini didapat dengan 

memasukkan data tanggal lahir, tanggal kunjungan ke SMP, berat badan dan 

tinggi badan pada aplikasi kalkulator antropometri. 

c. Data kegiatan penggunaan gadget dikumpulkan dengan pengisian kuisioner 

secara langsung oleh sampel. 

d. Data aktivitas fisik dikumpulkan dengan pengisian kuisioner secara langsung 

oleh sampel. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dari penelitian ini adalah meliputi gambaran umum sekolah 

dan data jumlah siswa-siswi SMP di Kota Denpasar. 

a. Data gambaran umum sekolah dikumpulkan dengan cara mengutip dari 

dokumen resmi masing-masing sekolah. 

b. Data jumlah siswa-siswi SMP di Kota Denpasar diperoleh melalui dokumen 

resmi Data Sekolah Kemendikbud. 

E. Alat dan Instrumen Penelitian  

Alat dan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Kuisioner Identitas Sampel 

2. Microtoise, merk One Med dengan ketelitian 0,1 cm. 

3. Timbangan injak digital, merk Camry dengan ketelitian 0,1 kg dan mengukur 

tinggi badan sampel dengan menggunakan microtoice  

4. Kuisioner kegiatan penggunaan gadget 

5. Kuisioner aktivitas fisik sampel 
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F. Pegolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan lima enumerator 

dari mahasiswa Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Denpasar. Lima enumerator 

tersebut bertugas untuk menimbang dan mengukur berat badan sampel dan 

membagikan kuisioner identitas, kuisioner kegiatan penggunaan gadget dan 

kuisioner aktivitas fisik. Enumerator tersebut sebelumnya dilatih untuk 

memahami isi dari kuisioner tersebut agar pada saat pengumpulan data 

berlangsung, bila ada responden yang kurang mengerti, enumerator tersebut dapat 

menjelaskan secara singkat dan jelas kepada responden agar tidak ada kesalahan 

responden dalam mengisi kuisioner. 

1. Data identitas responden yaitu umur, jenis kelamin dan asal sekolah yang 

diperoleh kemudian dikategorikan.  

1) Untuk umur dikategorikan menjadi tiga, yaitu. 

a) 13 tahun 

b) 14 tahun 

c) 15 tahun 

2) Untuk jenis kelamin dikategorikan menjadi dua, yaitu. 

a) Laki-laki 

b) Perempuan  

3) Untuk asal sekolah dikelompokkan menjadi empat, yaitu. 

a) SMPN 9 Denpasar 

b) SMP Cipta Dharma 
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c) SMP PGRI 7 Denpasar 

d) SMPN 1 Denpasar 

Dari hasil pengelompokan tersebut data disajikan secara deskriptif dengan 

tabel frekuensi distribusi. 

2. Data status gizi siswa SMP 

Data pengukuran status gizi siswa SMP dengan indeks IMT/U yang 

diperoleh dikategorikan menjadi 5, yaitu. 

a) Sangat kurus : ≤ 3 SD  

b) Kurus : -3 SD s/d ≤ -2 SD  

c) Normal : -2SD s/d 1 SD  

d) Gemuk : > 1 SD s/d 2 SD  

e) Obesitas : > 2 SD 

Dari hasil pengelompokan tersebut data disajikan secara deskriptif dengan 

tabel frekuensi distribusi. 

3. Penggunaan Gadget 

Data penggunaan Gadget yang diperoleh kemudian dihitung setiap jawaban 

a maka dikalikan dengan satu, jawaban b dikalikan dengan dua dan seterusnya 

hingga jawaban e dikalikan dengan lima, lalu dikategorikan menjadi tiga : 

1) Sering : > median 

2) Jarang : = median 

3) Tidak pernah : < median 

Untuk mencari kategori tersebut maka hasil dari pengisian kuisioner 

responden  kemudian dihitung dan nilai terendah, nilai tengah dan nilai tertinggi 
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dari jawaban yang diberikan responden. Nilai tengah atau median dijadikan 

standar untuk menentukan kategori dari penggunaan gadget responden. 

Dari hasil pengelompokan tersebut data disajikan secara deskriptif dengan 

tabel frekuensi distribusi. 

4. Aktivitas Fisik 

Data aktivitas fisik yang diperoleh kemudian dihitung setiap jawaban a 

maka dikalikan dengan satu, jawaban b dikalikan dengan dua dan seterusnya 

hingga jawaban e dikalikan dengan lima, lalu dikategorikan menjadi tiga :  

1) Berat : > median 

2) Sedang : = median 

3) Ringan : < median 

Untuk mencari kategori tersebut maka hasil dari pengisian kuisioner 

responden  kemudian dihitung dan nilai terendah, nilai tengah dan nilai tertinggi 

dari jawaban yang diberikan responden. Nilai tengah atau median akan dijadikan 

standar untuk menentukan kategori dari aktivitas fisik responden. 

Dari hasil pengelompokan tersebut data disajikan secara deskriptif dengan 

tabel frekuensi distribusi. 

2. Analisis Data 

a. Analisis Univariat 

 Untuk memperoleh gambaran karakteristik umur sampel, jenis kelamin, asal 

sekolah, status gizi, penggunaan gadget dan aktivitas fisik yang disajikan dengan 

tabel distribusi frekuensi dan dianalisis secara deskriptif. 

b. Analisis Bivariat 
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 Untuk menguji hubungan antara penggunaan gadget dengan aktivitas fisik 

dan aktivitas fisik dengan Indeks Massa Tubuh Menurut Umur (IMT/U) 

digunakan analisis Pearson Product Moment. Penggunaan analisa Pearson 

Product Moment dikarenakan data yang diuji bersakala rasio dan ordinal. 

G. Etika Penelitian 

1. Pengisian kuisioner dan pengukuran antropometri dilakukan setelah 

mendapat persetujuan dari sampel. 

2. Keuntungan yang didapat sampel yaitu dapat mengetahui status gizi dan 

mendapat bahan kontak berupa alat tulis sebagai pengganti waktu yang telah 

diluangkan. 

3. Kerahasiaan dari data sampel akan dijaga untuk kenyamanan bersama.  


