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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Rancangan Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian observasional 

dengan menggunakan rancangan cross sectional, karena variabel data yang 

dikumpulkan dilakukan pada waktu yang bersamaan dan variabel bebas dan 

variabel terikat yang diteliti diukur hanya satu kali tanpa melakukan perlakuan 

khusus. (Sugiyono, 2011) 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 
1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN 6 Gianyar, Jln Kaliasem No.7 Gianyar, Bali. 

Peneliti memilih lokasi penelitian ini atas beberapa pertimbangan, yaitu: 

a. Sekolah Dasar memiliki jumlah siswa kelas 4 dan 5 sebanyak yang di 

perlukan oleh peneliti dalam penelitiannya. 

b. Adanya kantin sekolah dan pedagang jajanan di sekitar Sekolah Dasar. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret 2019  

C. Populasi dan Sampel 

 
1. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah seluruh anak kelas 4 dan 5 di SD Negeri 6 Gianyar 

berjumlah 134 orang. 
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2. Sampel 

Sampel penelitian ini adalah sebagian populasi dari siswa kelas 4 dan 5 di SD 

Negeri 6 Gianyar. yang memiliki kriteria sebagai berikut. 

a. Kriteria Inklusi 

 

1) Bersedia menjadi sampel penelitian dan mengisi formulir ketersediaan menjadi 

responden (inform consent). 

2) Berada di lokasi penelitian selama pengumpulan data. 

3) Terdaftar menjadi siswa SD Negeri 6 Gianyar pada tahun 2019. 

4) Tidak dalam keadaan sakit selama penelitian. 

5) Siswa dapat menulis dan membaca dengan lancar. 

b. Kriteria Eksklusi  

1) Sedang dalam keadaan sakit. 

2) Siswa yang tidak memungkinkan untuk dijadikan sampel karena berbagai 

kendala. 

3) Tidak hadir pada saat dilaksanakan penelitian. 

4) Siswa menolak berpartisipasi dalam penelitian. 

D. Besar Sampel 

 

Besar sampel diambil dengan menggunakan rumus slovin: 
 
 

𝑁 
𝑛 = 

1 + 𝑁(𝑑2) 

 

Keterangan: 

n = Besar sampel yang diinginkan  

N =Besar Populasi 

d = Tingkat keakuratan (%) 
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Besar populasi yang ada di SD Negeri 6 Gianyar adalah sebanyak 134 orang. Dari 

rumus diatas diperoleh sampel sebesar 58 orang. (Perhitungan sampel pada 

lampiran 4) 

Cara pengambilan sampel dilakukan dengan beberapa langkah yaitu: 

 
a. Kelas yang diambil berdasarkan pertimbangan lancar membaca dan menulis 

huruf latin. Sedangkan, sampel setiap kelas diambil dengan menggunakan 

proposional random sampling yaitu banyak kelas yang memenuhi kreteria yang 

telah ditentukan oleh peneliti. 

b. Sempel setiap kelas diambil dengan teknik simple random sampling di bantu 

menggunakan apikasi random nomor untuk menentukan anak dengan absen 

mana yang akan digunakan sebagai sampel. 

E. 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 merupakan data yang didapatkan langsung dari sampel 

penelitian. Data primer dalam penelitian ini antara lain: 

a) Data identitas sampel yaitu nama, jenis kelamin, dan umur. 

b) Data tingkat pengetahuan meliputi pengertian makanan jajanan, kandungan 

gizi yang terdapat dalam makanan jajanan, jenis makanan jajanan, manfaat 

makanan jajajan, dampak positif dan negatif makanan jajanan. Dengan jumlah 

pertanyaan sebanyak 13 soal. 

c) Data asupan energi dan protein dari makanan jajanan anak sekolah dasar 
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dengan bantuan metode recall dilakukan 2 kali tidak berurutan yaitu tanggal 4 

Maret dan 18 Maret 2019. 

d) Data besar uang saku sesuai besar uang saku dalam sehari di kategorikan 

dengan diatas rata-rata dan di bawah rata-rata. 

 

b. Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah data yang di ambil dari data laporan tahunan di SD 

Negeri 6 Gianyar meliputi gambaran umum tentang SD Negeri 6 Gianyar meliputi 

sejarah sekolah, data jumlah siswa, dan kantin yang ada. 

2. Teknik pengumpulan data 

 

Berdasarkan jenis data, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu 

sebagai berikut: 

a. Identitas Data sampel dikumpulkan dengan cara wawancara langsung pada 

sampel yang kemudian ditulis pada kuesioner oleh sampel sendiri. 

b. Data tingkat pengetahuan di peroleh dengan cara metode wawancara pada 

sampel dengan bantuan kuesioner tentang makanan jajanan. 

c. Data uang saku anak di peroleh dengan cara metode wawancara pada sampel 

dengan bantuan kuesioner. 

e) Data asupan energi dan protein dari makanan jajanan sampel di peroleh dengan 

cara wawancara langsung dengan bantuan form recall berupa asupan energi 

dan protein. 

d. Data gambaran umum SD Negeri 6 Gianyar di peroleh dari data laporan tahun 

terakhir dengan memfotocopynya. 

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh mahasiswa 

DIV Jurusan Gizi Poltekkes Denpasar semester VII sebanyak 5 orang yang sebelum 
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ke pengumpulan data sudah mendapat pelatihan tentang pengisian kuesioner, form 

recall dan penjelasan tentang prosedur penelitian. 

F. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Kuesioner untuk mengunpulkan data identitas sampel, tingkat pengetahuan 

dan uang saku 

2. Form Recall untuk mengumpulkan data asupan energi dan protein dari 

makanan jajanan 

3. Foto buku makanan untuk membantu dalam metode recall 

 

4. Timbangan makanan 

 

G. Teknik pengolahan dan Analisis Data 

 

1. Teknik pengolahan data 

 
Data yang telah di kumpulkan kemudian di olah. Proses pengolahan data 

meliputi editing (penyuntingan), coding (pengkodean), entry data (memasukan 

data) menggunakan excel dan analisis data yang dilakukan dengan bantuan 

komputer dan di analisis secara distribusi frekuensi kemudian disajikan sesuai 

dengan jenis data dan tujuan penelitian, antara lain: 

a. Identitas Sampel 

 

Data identitas sampel meliputi yaitu nama, jenis kelamin sampel dengan 

umur. Nama sampel diberi nomer urut dan kode sampel. Jenis kelamin di bedakan 

menjadi dua yaitu laki-laki dan perempuan, umur dibedakan menjadi dua kategori 

yaitu 10 dan 11 tahun. Data akan diolah secara diskriptif dan disajikan dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi dengan diprosentasekan. 
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b. Data Tingkat Pengetahuan 

 

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan sampel masing-masing dengan memberikan soal pertanyaan sebanyak 

13 soal, setiap pertanyaan jika jawaban benar diberi nilai 1 (satu) dan 0 (nol) untuk 

jawaban yang salah. 

kemudian untuk memperoleh skor pengetahuan diolah dengan rumus: 
 

 

 

Selanjutnya di kategorikan menurut Pedoman panduan akademik 

Poltekkes, 2015 sebagai berikut: 

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 
 

 

c. Data Besar Uang Saku 

 

Data yang diperoleh pada kuesioner untuk mengetahui besar uang saku setiap 

sampel diolah. 

Berdasarkan rata-rata hasil survei peneliti 2019 kategori sebagai berikut: 

 

a) uang saku ≥ x̄ 

b) uang saku < x 
 

d. Data Asupan Energi dan Protein Dari Makanan Jajanan 

Dari data form recall untuk mengetahui Asupan energi dan protein dari makanan 
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jajanan sampel selama sehari di sekolah. Data recall di ambil sebanyak 2 kali 

dengan waktu yang tidak berurutan yaitu tanggal 4 Mater 2019 dan 18 Maret 2019. 

Kemudian diolah dengan batuan computer. 

Berdasarkan BPOM RI, 2013 kategori sebagai berikut: 

a. Energi 

a) Baik = ≥ 31,06 % AKG 

b) Kurang = < 31,06 % AKG 

b. Protein 

a) Baik = ≥ 27,44% AKG 

b) Kurang = < 27,44% AKG 

H. Analisis Data 

 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan software computer. Jenis 

analisis yang dilakukan berupa: 

1. Analisis Univariat 

 

Analisis univariat digunakan untuk melihat gambaran distribusi frekuensi 

meliputi identitas sampel, jenis kelamin, dan umur. Variabel independent meliputi 

tingkat pengetahuan dan uang saku. Selain itu analisis univariat digunakan untuk 

melihat nilai mean, median. 

2. Analisis Bivariat 

 

Analisis bivariat digunakan untuk melihat hubungan antara variabel 

independent dengan variabel dependent meliputi perbedaan konsumsi energi dan 

protein makanan jajanan berdasarkan tingkat pengetahuan anak Sekolah Dasar dan 

perbedaan konsumsi energi dan protein dari makanan jajanan berdasarkan uang 

saku anak Sekolah Dasar. Analisis yang digunakan adalah uji statistik Chi Square 

Adapun rumus yang digunakan (sugiyono,2011): 
 

Adapun rumus uji chi square : 



31  

𝑥² =  ∑
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)²

𝑓𝑒
 

Keterangan : 

X²= Chisquare 

Fo = nilai atau frekuensi dari masing-masing sampel 

Fe = nilai atau frekuensi yang diharapkan dari masing-masing  

 

a. H0 diterima H1 ditolak jika p ≥ α (0,05) berati tidak ada perbedaan asupan energi 

dan protein makanan jajanan berdasarkan tingkat pengetahuan dan uang saku anak 

sekolah dasar. 

b. H0 ditolak H1 diterima jika p ≤ α (0,05) berati ada perbedaan asupan energi dan 

protein makanan jajanan berdasarkan tingkat pengetahuan dan uang saku anak 

sekolah dasar. 

 

I. Etika Penelitian 

 

1. Sampel terpilih yang telah memenuhi syarat diwajibkan untuk mengisi surat 

pernyataan bersedia menjadi sampel dengan mengisi dan menandatangani 

formulir pernyataan. 

2. Pengambilan data dilakukan setelah mengadakan perjanjian terlebih dahulu 

dengan sampel dan telah memperoleh ijin penelitian pada instansi terkait. 

  


