
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian observasional karena 

saat penelitian diamati apa adanya tanpa perlakuan khusus. Desain penelitian yang 

digunakan adalah desain penelitian cross sectional karena variabel independen dan 

dependen diamati hanya satu kali pada waktu bersamaan. Penelitian cross sectional 

secara metodologik merupakan penelitian yang paling mudah dan sederhana serta 

tidak dijumpai hambatan yang berupa pembatasan tertentu, terutama yang berkaitan 

dengan subjek penelitian, sebagaimana halnya pada penelitian epidemiologik yang 

lain (Sumantri, 2011). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Denpasar, Jalan Surapati No. 2, 

Dangin Puri, Denpasar Timur, Bali. Alasan pemilihan lokasi adalah : 

a. SMP Negeri 1 Denpasar terletak dekat dengan pusat kota sehingga akses 

makanan dan minuman mudah didapat. 

b. SMP Negeri 1 Denpasar terletak dekat dengan gerai makanan cepat saji (fast 

food) sehingga terdapat kemungkinan remaja mengalami obesitas. 
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c. SMP Negeri 1 Denpasar memiliki siswa dengan rata-rata keadaan ekonomi 

menengah keatas. 

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Januari 2019. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah siswa/siswi remaja pada kelas 8 tahun ajaran 

2018/2019 yang berada di SMP Negeri 1 Denpasar. Total populasi siswa/siswi 

remaja pada kelas 8 adalah sebanyak 318 orang. 

 

2. Sampel 

Sampel penelitian ini adalah sebagian dari jumlah siswa/siswi remaja pada 

kelas 8 yang berada di SMP Negeri 1 Denpasar sebagai responden. Sampel dipilih 

dengan metode purposive sampling. Alasan pemilihan sampel kelas 8 yaitu karena 

mereka sudah teredukasi mengenai makanan yang baik dan sehat serta kemampuan 

mereka dalam memilih makanan sudah baik. 

Kriteria inklusi pemilihan sampel yaitu : 

a. Bersedia menjadi sampel penelitian dan mengisi formulir kesediaan menjadi 

responden 

b. Tidak dalam keadaan sakit 

c. Terdaftar menjadi siswa kelas 8 pada tahun 2018/2019 

Sedangkan kriteria eksklusi yaitu : 
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a. Sedang dalam keadaan sakit 

b. Siswa yang tidak memungkinkan untuk dijadikan sampel karena berbagai 

kendala 

c. Tidak hadir pada saat dilaksanakan penelitian 

d. Siswa yang menolak berpartisipasi dalam penelitian 

Besarnya sampel diambil dengan menggunakan rumus slovin (Riduwan, 

2013) sebagai berikut : 

n = 
𝑁

1+𝑁(𝑑)2 

 

Keterangan : n = Besar sampel yang diinginkan 

N = Besar populasi. Populasi penelitian sebanyak 318 orang.  

d = Batas kesalahan yang masih bisa ditoleransi (10%) 

 

Sampel minimal yang diperoleh berdasarkan perhitungan sampel yaitu 

sebanyak 76 siswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 1.  

Pemilihan sampel kelas diambil secara acak dengan menggunakan metode 

multistage random sampling secara sistematis. Sistem ini dilakukan dengan cara 

membuat klasifikasi kelas pada software Microsoft Excel kemudian dilakukan 

pengundian. Kelas yang terpilih menjadi sampel dari peneliti. 

Kelas sampel dipilih secara acak menggunakan metode multistage random 

sampling, kemudian seluruh siswa yang terdapat pada kelas tersebut digunakan 

sebagai sampel. Menggunakan metode purposive sampling, diperlukan sampel 

minimal sebanyak 76 sampel pada penelitian ini. Jika pada kelas tersebut belum 

memenuhi jumlah sampel yang diperlukan, maka akan dipilih kembali satu kelas 
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secara acak menggunakan metode simple random sampling dan seluruh siswa yang 

terdapat pada kelas tersebut digunakan sebagai sampel. Kelas yang digunakan pada 

penelitian ini adalah kelas 8E sebanyak 45 sampel dan kelas 8G sebanyak 45 

sampel. Sehingga sampel yang digunakan berjumlah 90 sampel. 

 

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Pengumpulan Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data 

sekunder. 

a. Data primer 

Data primer yang diperoleh pada siswa/siswi remaja yang berada di kelas 8, 

meliputi: 

1) Data identitas sampel meliputi nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, 

alamat, nomor telepon, dan agama. 

2) Data berat badan sampel dan data tinggi badan sampel  

3) Data status gizi sampel  

4) Data kejadian obesitas 

5) Data pola konsumsi buah dan sayur yang berkaitan dengan frekuensi, jenis serta 

jumlah serat buah dan sayur yang dikonsumsi responden dalam 1 tahun terakhir. 

6) Data tingkat pengetahuan tentang manfaat buah dan sayur  
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b. Data sekunder 

Meliputi gambaran umum dan data geografi tentang sekolah SMP Negeri 1 

Denpasar, jumlah ruang kelas, serta jumlah seluruh siswa kelas 8 tahun ajaran 

2018/2019 di SMP Negeri 1 Denpasar. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan data yang dikumpulkan, teknik yang digunakan yaitu : 

a. Identitas data sampel dikumpulkan dengan cara tanya jawab langsung pada 

sampel dengan memberikan formulir dan menggunakan metode wawancara. 

b. Data berat badan sampel diperoleh dengan cara mengukur berat badan 

menggunakan timbangan badan digital dengan kapasitas 150,00 kg dan 

mempunyai tingkat ketelitian 0,1 kg. Data tinggi badan sampel diperoleh 

dengan cara mengukur tinggi badan menggunakan mikrotoa dengan kapasitas 

200 cm dan mempunyai tingkat ketelitian 0,1 cm. Pengukuran dilakukan 

sebanyak 2 kali ulangan.  

c. Data status gizi diperoleh berdasarkan perhitungan IMT yang kemudian 

dilakukan perhitungan z-score dengan menggunakan standar antropometri 

penilaian status gizi anak berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia 

Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010 dengan indeks IMT/U pada anak usia 5 

– 18 tahun.  

d. Data kejadian obesitas diperoleh berdasarkan klasifikasi status gizi yaitu status 

gizi sangat kurus, kurus, dan normal diklasifikasikan menjadi tidak obesitas 

sedangkan status gizi gemuk dan obesitas diklasifikasikan menjadi obesitas. 
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e. Data pola konsumsi buah dan sayur diperoleh dengan cara tanya jawab langsung 

pada sampel menggunakan metode wawancara dengan meminta responden 

untuk memberi informasi mengenai frekuensi penggunaan, jenis dan jumlah 

buah dan sayur yang dikonsumsi sampel dalam 1 tahun terakhir kemudian 

peneliti mencatatnya pada form SQ-FFQ. 

f. Data tingkat pengetahuan tentang manfaat buah dan sayur diperoleh dengan 

cara metode wawancara pada sampel menggunakan kuesioner berisi pernyataan 

yang diberikan pada sampel.  

g. Data gambaran umum dan data geografi SMP Negeri 1 Denpasar diperoleh dari 

sekolah yang bersangkutan. 

h. Data jumlah siswa SMP Negeri 1 Denpasar dilakukan pencatatan yang 

diperoleh dari sekolah yang bersangkutan. 

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan bantuan dari mahasiswa 

semester 8 Prodi DIV Jurusan Gizi Poltekkes Denpasar sebanyak 5 orang yang telah 

mendapat pelatihan dan penjelasan mengenai pengumpulan data dan prosedur 

penelitian. 

 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Kuesioner untuk mengumpulkan data identitas sampel. 

2. Alat ukur berat badan berupa timbangan badan digital dengan kapasitas 150,00 

kg dan memiliki tingkat ketelitian sebesar 0,01 kg yang digunakan untuk 

mengukur berat badan sampel. 
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3. Alat ukur tinggi badan berupa mikrotoa dengan kapasitas 200 cm dan memiliki 

tingkat ketelitian sebesar 0,1 cm yang digunakan  untuk mengukur tinggi badan 

sampel. 

4. Form SQ-FFQ yang digunakan dalam wawancara dengan metode SQ-FFQ yang 

sudah dimodifikasi untuk mengumpulkan data pola konsumsi buah dan sayur. 

5. Kuesioner tingkat pengetahuan tentang manfaat buah dan sayur yang berkaitan 

dengan hal-hal yang menyangkut tentang manfaat buah dan sayur dengan 

jumlah pernyataan sebanyak 23 soal digunakan dengan metode wawancara 

untuk mengumpulkan data tingkat pengetahuan tentang manfaat buah dan 

sayur. 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Data yang masih berupa data mentah dalam lembar-lembar instrumen perlu 

dilakukan pengolahan supaya dapat digunakan dalam proses analisis selanjutnya. 

Langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian ini adalah (1) penyuntingan 

(editing), (2) pengkodean data (data coding), (3) pemindahan data ke computer 

(data entering), (4) pembersihan data (data cleaning), (5) penyajian data (data 

output).  

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan komputer dan dianalisis secara 

deskriptif menggunakan program SPSS kemudian disajikan sesuai dengan jenis 

data yang telah dikumpulkan dan tujuan yang diinginkan, antara lain : 
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a. Identitas sampel 

Data identitas sampel meliputi jenis kelamin dan umur akan diolah secara 

deskriptif. 

b. Status gizi 

Data status gizi diolah dengan perhitungan IMT dengan rumus : 

 

IMT = Berat Badan (kg)/Tinggi Badan (m) x Tinggi Badan (m) 

 

Kemudian dilakukan perhitungan z-score dengan menggunakan standar 

antropometri penilaian status gizi anak berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan 

Indonesia Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010 dengan indeks IMT/U pada anak 

usia 5 – 18 tahun. Hasil perhitungan z-score dibandingkan dengan standar IMT/U 

anak usia 5 – 18 tahun dengan kategori status gizi dan ambang batas sebagai berikut:  

- Status Gizi Sangat Kurus : <-3 SD 

- Status Gizi Kurus : -3 SD sampai dengan < -2 SD 

- Status Gizi Normal : -2 SD sampai dengan 1 SD 

- Status Gizi Gemuk : > 1 SD sampai dengan 2 SD 

- Status Gizi Obesitas : > 2 SD 

Kemudian diklasifikasikan menjadi tidak obesitas dan obesitas. Siswa dengan 

status gizi sangat kurus, kurus dan normal termasuk dalam kategori tidak obesitas. 

Siswa dengan status gizi gemuk dan obesitas termasuk dalam kategori obesitas. 

Data kejadian obesitas dilihat jika sampel tergolong ke dalam kategori obesitas. 
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c. Pola konsumsi buah dan sayur 

Data pola konsumsi buah dan sayur yang terdiri dari frekuensi, jenis dan jumlah 

buah dan sayur dikumpulkan menggunakan form SQ-FFQ. Data frekuensi 

konsumsi buah maupun sayur diolah dengan cara mengkonversi frekuensi dalam 

hari, minggu, bulan, dan tahun menjadi frekuensi pertahun. Kemudian frekuensi 

pertahun yang didapat pada buah maupun sayur dikonversi menjadi frekuensi 

dalam sehari kemudian dikategorikan. Data jenis konsumsi buah maupun sayur 

diolah dengan cara menjumlahkan konsumsi buah maupun sayur dalam harian 

sehingga didapat total jenis konsumsi dalam sehari kemudian dikategorikan. Data 

jumlah konsumsi serat pada buah dan sayur diolah dengan cara mengkonversi 

frekuensi dalam hari, minggu, bulan, dan tahun kemudian dikalikan dengan URT 

masing-masing bahan makanan. Kemudian hasil yang didapat diolah menggunakan 

bantuan komputer sehingga didapat total jumlah konsumsi serat buah dan sayur 

dalam sehari kemudian dikategorikan. 

Berdasarkan sub variabel kemudian dikategorikan menjadi : 

1) Frekuensi konsumsi buah dan sayur dikategorikan: 

a) Baik bila konsumsi buah ≥  3 kali dan baik bila konsumsi sayur ≥  4  kali 

dalam sehari. 

b) Cukup bila konsumsi buah 2 – 3 kali dan cukup bila konsumsi sayur 3 – 4 

kali dalam sehari. 

c) Kurang bila konsumsi buah < 2 kali dan kurang bila konsumsi sayur < 3 kali 

dalam sehari. 
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2) Jenis konsumsi buah dan sayur dikategorikan: 

a) Baik bila konsumsi buah ≥  3 jenis dan baik bila konsumsi sayur ≥  3 jenis 

dalam sehari. 

b) Cukup bila konsumsi buah 2 – 3 jenis dan cukup bila konsumsi sayur 2 – 3 

jenis dalam sehari. 

c) Kurang bila konsumsi buah < 2 jenis dan kurang bila konsumsi sayur < 2 

jenis dalam sehari. 

3) Jumlah konsumsi serat buah dan sayur dikategorikan: 

a) Baik bila konsumsi serat pada buah dan sayur ≥  35 g untuk laki-laki dan    

≥  30 g untuk perempuan dalam sehari. 

b) Cukup bila konsumsi serat pada buah dan sayur 30 - 35 g untuk laki-laki 

dan 30 g untuk perempuan dalam sehari. 

c) Kurang bila konsumsi serat pada buah dan sayur < 30 g untuk laki-laki dan 

< 30 g untuk perempuan dalam sehari. 

d. Tingkat pengetahuan tentang manfaat buah dan sayur 

Pemberian skor pada masing-masing pernyataan dengan nilai 2 sebagai 

jawaban yang benar, nilai 0 sebagai jawaban yang salah, dan nilai 1 sebagai 

jawaban ragu-ragu. Sehingga setiap responden memiliki jumlah total skor sesuai 

dengan soal yang berjumlah 23 pernyataan. Berdasarkan jawaban yang paling benar 

dari kuesioner kemudian dikategorikan dengan rumus : 

Tingkat pengetahuan =  
Jumlah jawaban benar

Skor maksimal
 x 100% 
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Skor maksimal merupakan jumlah soal dikali 2. Kemudian tingkat 

pengetahuan tentang manfaat buah dan sayur sampel dikategorikan sesuai dengan 

skor yang diperoleh sampel yaitu : 

a. Skor 79 – 100% = Sangat Baik 

b. Skor 68 – 78%  = Baik 

c. Skor 56 – 67%  = Cukup 

d. Skor 41 – 55%  = Kurang 

e. Skor 0 – 40% = Sangat Kurang 

 

2. Analisis Data 

Untuk menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan manfaat buah dan 

sayur, pola konsumsi buah dan sayur serta kejadian obesitas menggunakan analisis 

statistik dengan bantuan program komputer menggunakan program SPSS dengan 

melakukan uji chi-square karena variabel dependen dan independen berbentuk 

kategorik.  

Uji chi-square digunakan untuk menguji: 

1. Hubungan antara tingkat pengetahuan manfaat buah sayur dan kejadian obesitas 

pada siswa di SMPN 1 Denpasar. 

2. Hubungan antara frekuensi konsumsi buah sayur dan kejadian obesitas pada 

siswa di SMPN 1 Denpasar. 

3. Hubungan antara jenis konsumsi buah sayur dan kejadian obesitas pada siswa 

di SMPN 1 Denpasar. 

4. Hubungan antara jumlah konsumsi buah sayur dan kejadian obesitas pada siswa 

di SMPN 1 Denpasar. 
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Adapun rumus uji chi-square yaitu : 

𝑥² =  ∑
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)²

𝑓𝑒
 

Keterangan : 

X² : chi-square 

Fo : nilai atau frekuensi dari masing-masing sampel 

Fe : nilai atau frekuensi yang diharapkan dari masing-masing sampel 

Untuk pengujian hipotesis ditentukan pada α = 0,05. Keputusan statistik 

apabila 𝑥² ≤ α maka dapat dinyatakan terdapat hubungan dan apabila 𝑥² ≥ α maka 

dapat dinyatakan tidak terdapat hubungan.  

 

G. Etika Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mengajukan permohonan ijin 

terlebih dahulu kepada pihak terkait. Kemudian melakukan observasi langsung 

pada obyek yang diteliti dengan menekankan pada masalah-masalah etik sebagai 

berikut : 

1. Lembar pernyataan dan persetujuan menjadi sampel 

Sampel yang memenuhi syarat diminta mengisi data dan mencantumkan 

tanda tangan di lembar persetujuan menjadi sampel dengan terlebih dahulu 

diberikan waktu untuk membaca lembaran tersebut. Jika menolak maka peneliti 

tidak akan memaksa dan tetap menghormati hak-hak responden. 
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2. Confidentialy 

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari responden akan dijamin 

oleh peneliti. Data tersebut akan disajikan atau dilaporkan kepada yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 


