
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. JenisRancanganPenelitian 

Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk jenis observasional karena 

dilaksanakan dengan pengamatan dan pencatatan pada subyek yang diteliti tanpa 

adanya intervensi dan perlakuan apapun dari peneliti. Rancangan penelitian ini 

adalah crossectional dimana data yang menyangkut variable bebas yaitu 

pengetahuan tentang anemia dan variabel terikat yaitu kadar Hb pada siswi SMA 

Negeri 1 Tembuku, Bangli akan diukur pada waktu yang bersamaan . 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tembuku, Bangli. Pemilihan 

lokasi penelitian dilakukan dengan beberapa pertimbangan antara lain sebagai 

berikut : 

a) Pihak pengelola sekolah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian. 

b) Terdapat sampel yang memenuhi criteria sebagai subyek penelitian. 

c) Lokasi penelitian sudah dikenal oleh peneliti sehingga memudahkan akses 

dalam pengumpulan data. 

d) Hingga kini belum pernah dilakukan penelitian tentang perbedaan kadar 

hemoglobin (Hb) berdasarkan tingkat pengetahuan tentang anemia pada siswi 

di SMA Negeri 1 Tembuku, Bangli. 
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2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2018, dilaksankan selama 1 

hari. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah mereka yang tercatat sebagai siswa di SMA 

Negeri 1 Tembuku Bangli. Berdasarkan data profil sekolah SMA Negeri 1 

Tembuku, Bangli jumlah siswa secara keseluruhan sebesar 488 siswa dengan 

jumlah siswa kelas X sebanyak 192 siswa, kelas XI sebanyak 141 siswa dan siswa 

kelas XII sebanyak 155 siswa. 

2. SampelPenelitian 

Sampel adalah bagian dari populasi, yang memenuhi criteria inklusi 

sebagai berikut: 

a) Siswi kelas XI di SMA Negeri 1 Tembuku, Bangli. 

b) Bersedia menjadi sampel penelitian. 

c) Sudah mengalami menstruasi. 

d) Saat penelitian berlangsung tidak sedang menderita penyakit yang berkaitan 

dengan eritropoesis. 

Berdasarkan data profil sekolah siswi kelas XI berjumlah 68 orang, karena 

populasi dan sasaran dalam penelitian ini relatif kecil (<100) maka seluruhnya 

dijadikan sampel. 
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D. Jenisdan Cara Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkandalampenelitianiniada 2 jenis data yaitu data 

primer dan skunder sebagai berikut : 

a. Data primer adalah data yang diproleh lang sung dari sampel meliputi : data 

identitas sampel (nama sampel, tanggal lahir/umur, jenis kelamin, agama, 

alamat, kelas, no hp), data tingkat pengetahuan tentang anemia dan kadar 

hemoglobin  pada siswi SMA Negeri 1 Tembuku, Bangli. 

b. Data sekunder yaitu data yang diproleh dari dokumen-dokumen tertulis 

mengenai gambaran umum atau profil SMA Negeri 1 Tembuku, Bangli. 

2. Cara Pengumpulan Data 

Adapun alat-alat dan instrument yang digunakan dalam melakukan 

penelitian ini adalah : 

a. Formulir identitas sampel untuk mencatat data umum sampel (nama sampel, 

tanggal lahir/umur, jenis kelamin, agama, alamat, kelas dan no hp),  

b. Kuisioner untuk pengumpulan data tingkat pengetahuan sampel tentang 

anemia. 

c. Hb Test untuk mengecek kadar hemoglobin (Hb) pada sampel. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan alat merek Eassy Touch GCHb. Alat ini 

mempunyai kelebihan yaitu penggunaanya yang praktis, hasil yang cepat, 

mudah serta efisien. Namum kekurangan yang sangat menonjol dari alat ini 

adalah proses kualiti control untuk yang masih kurang baik sehingga akurasi 

dan presisinya belum sebaik hasil dari alat hematologi analyzer. 
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Khusus untuk pengambilan sampel darah dalam rangka pengumpulan data 

kadar hemoglobin sampel akan dibantu oleh enumerator yang memiliki 

kompetensi untuk melaksanakan kegiatan tersebut yaitu mahasiswa dari Jurusan 

analis kesehatan Poltekkes Denpasar dan mahasiswa dari jurusan gizi Poltekkes 

Denpasar yang akan membantu untuk pengumpulan data tingkat pengetahuan. 

E. Cara Pengolahan dan Analisis Data 

1. Cara Pengolahan Data 

a. Data identitas sampel seperti : nama, tanggal lahir/umur, jenis kelamin, 

agama, alamat, kelas akan dikelompokkan berdasarkan kategori sejenis. 

b. Data tingkat pengetahuan diolah dengan mengelompokkan jawaban yang 

benar dan yang salah lalu dihitung skor pengetahuan masing-masing sampel 

dengan rumus: 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟
𝑥 100% 

Hasil dari perhitungan skor pengetahuan kemudian dikategorikan sebagai 

berikut (Arikunto, 2006): 

1) Pengethuan baik : 76%-100%  pertanyaan dijawab benar 

2) Pengetahuan cukup : 56%-75%  pertanyaan dijawab benar 

3) Pengetahuan kurang : <56%  pertanyaan dijawab benar 

c. Hasil pengukuran kadar Hb sampel akan dikategorikan menjadi empat yaitu 

(WHO, 2011): 

1) Tidak Anemia : Kadar Hemoglobin (Hb) ≥ 12,0 mg/dL. 

2) Anemia Ringan : Kadar Hemoglobin (Hb) 11,0-11,9 gr/dL. 

3) Anemia Sedang : Kadar Hemoglobin (Hb) 8,0-10,9 gr/dL. 

4) Anemia Berat : Kadar Hemoglobin (Hb) < 8,0 gr/dL. 
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2. Analisis Data 

Untuk memperoleh gambaran umum sampel penelitian maka data identitas 

sampel, tingkat pengetahuan anemia dan kadar Hb yang telah dikelompok kan 

sesuai dengan kategori masing-masing dideskripsikan dengan menggunakan tabel 

silang. 

Sedangkan keterkaitan antara kadar Hb sampel yang terdiri atas dua 

kategori pengamatan dan tingkat pengetahuan tentang anemia yang terdiri atas 

tiga kategori pengamatan disajikan dalam tabel silang dimensi 3x2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


