
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Rancangan Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian Pre 

eksperimental dengan menggunakan design penelitian One-Group Pretest-Posttest. 

Metode ini digunakan untuk mengetahui perbedaan kadar hemoglobin remaja putri 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan atau intervensi. Pada design penelitian 

One-Group Pretest-Posttest sampel melalui tahap pengukuran kadar hemogobin 

terlebih dahulu (pretest), setelah sampel melalui tahap tersebut sampel diberikan 

intervensi berupa edukasi KOMAMI yang dilakukan sebanyak satu kali pertemuan 

dan dengan memberikan media berupa leaflet kepada sampel. Penerapan yoga 

dilakukan sebanyak 12 kali pertemuan dalam 30 hari yakni 3 kali dalam satu 

minggu selama 30 menit. Setelah 30 hari berlangsung sampel kembali melalui tahap 

pengukuran kadar hemoglobin (posttest). Penelitian ini menganalisis kadar 

hemoglobin pada remaja putri berdasarkan edukasi KOMAMI dan penerapan yoga 

pada masa pandemi covid-19 di Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu 

Berdasarkan jenis penelitian yang telah dikemukakan diatas, berikut 

merupakan gambaran design penelitian non-equivalent control group design.   

 

O1 P O2 

 

Keterangan : 

O1 : Pre test  

O2 : Post test  
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P : Perlakuan (intervensi)   

Sumber: (Suiraoka, 2019) 

Gambar 9. Design Penelitian One Group Pretest Posttest 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu. 

Adapun alasannya adalah karena berdasarkan hasil wawancara yang telah 

dilakukan terhadap 20 remaja putri di Desa Tinggarsari, ditemukan15 remaja putri 

diantaranya masih kurang peduli akan adanya masalah terkait masalah anemia serta 

dimana sebagian besar remaja di Desa tidak menerapkan perilaku gizi seimbang 

dengan konsep isi piringku dan bahkan tidak memahami konsep isi piringku dengan 

persentase sebesar 75%,.   

2. Waktu penelitian  

Waktu penelitian yaitu 3 bulan di mulai dari pengurusan ijin, pengumpulan 

data, pengolahan data hingga penyusunan laporan yaitu pada tanggal 01 Oktober 

2021 hingga 31 Desember 2021. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi penelitian ini adalah remaja putri Desa Tinggarsari, Kecamatan 

Busungbiu sebanyak 67 orang. 

2. Sampel  

Sampel pada penelitan ini adalah bagian dari populasi yang memenuhi kriteria 

inklusi yang telah ditentukan peneliti. Penentuan besar sampel menggunakan rumus 

sebagai berikut (Notoatmodjo, 2012) Rumus : 
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𝑛 =
N

1 + 𝑁 (𝑑)2
 

Keterangan :  

n = Jumlah sampel  

N = Total populasi 

d = Presisi (10%) 

Apabila dilakukan perhitungan menggunakan rumus tersebut, maka jumlah 

sampel yang di peroleh adalah: 

𝑛 =
67

1 + 67 (0,1)2
 

𝑛 =
67

1,67
 

𝑛 = 40 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 

Penentuan sampel tiap banjar dilakukan dengan teknik Proporsional random 

sampling. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama bagi setiap anggota populasi yang dipilih untuk menjadi sampel 

(Sugiyono, 2010). Untuk menentukan besarnya sampel pada setiap Banjar yang 

terdapat pada Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu dilakukan dengan alokasi 

proporsional. Tahapan yang dilakukan dalam penentuan sampel penelitian, sebagai 

berikut : 

a. Mendata jumlah remaja putri pada tiap banjar di Desa Tinggarsari Kecamatan 

Busungbiu. 

b. Menetapkan besar sampel di setiap banjar  menggunakan teknik Proporsional 

random sampling. Agar sampel yang diambil lebih proporsional, hal ini 

dilakukan dengan rumus:  
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𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑎𝑛𝑗𝑎𝑟 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑎𝑛𝑗𝑎𝑟 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖   
𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 

 

Tabel 4 

Proporsi Sampel Remaja Putri  

Banjar  Jumlah Populasi  Jumlah Sampel 

Sudamukti 

Kapas Jawa 

Kanginan 

Kauhan 

18 

15 

17 

17 

11 

9 

10 

10 

TOTAL  67 40 

 

c. Selanjutnya untuk mendapat sampel sesuai perhitungan diatas dilakukan 

pengambilan sampel secara Simple Random Sampling, dimana proses 

pengambilan sampel dilakukan dengan memberi kesempatan yang sama pada 

setiap anggota populasi target menjadi anggota sampel. Sampel yang masuk 

kriteria inklusi digunakan sebagai sampel penelitian. 

1) Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi sampel penelitian adalah :  

a) Remaja putri dengan usia 12-18 tahun  

b) Bersedia menjadi sampel  

c) Dalam kondisi sehat  

d) Memiliki alat komunikasi berbasis android  

e) Sedang menetap di Desa (tidak merantau, tidak bersekolah/kerja di luar lingkup 

Desa )  
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2) Kriteria eksklusi  

Kriteria eksklusi sampel penelitian adalah :  

a) Mengalami gangguan kesehatan saat penelitian 

b) Remaja putri yang mengikuti penelitian, namun tidak sampai selesai mengikuti 

intervensi yang diberikan.  

3. Prosedur kegiatan penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Prosedur Kegiatan Penelitian 

  

Penentuan Sampel  

Pre Test  

(Pengukuran Kadar Hemoglobin) 

Pemberian  

Edukasi KOMAMI dengan leaflet  

 (dilakukan sebanyak 1 kali pertemuan) 

Penerapan yoga selama 30 hari yakni  

12 kali pertemuan  

(3 kali dalam 1 minggu selama 30 menit) 

 

Post Test  

(Pengukuran Kadar Hemoglobin) 

Pengolahan Data  
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C. Jenis dan Cara Pengumpulan Data  

1. Jenis data  

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan 

data sekunder  

a. Data primer  

Data primer yang dikumpulkan pada penelitian ini meliputi : identitas sampel 

(nama, umur, dan tanggal lahir), data kadar hemoglobin sebelum intervensi, dan 

data kadar hemoglobin sesudah intervensi. 

b. Data sekunder  

Data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini meliputi data penduduk 

Desa Tinggarsari, data jumlah remaja putri yang terdapat pada masing-masing 

Banjar  di Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu.  

2. Cara pengumpulan data  

a. Data identitas sampel  

Data identetias sampel meliputi nama, umur, dan tanggal lahir diperoleh 

melalui pengisian kuesioner yang diberikan oleh peneliti kepada sampel remaja 

putri di Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu dimana sebelum form identitas 

diberikan peneliti menjelaskan cara pengisian form identitas tersebut terhadap 

sampel.   

b. Data kadar hemoglobin  

Data kadar hemoglobin sampel diperoleh melalui pengukuran kadar 

hemoglobin secara langsung pada sampel remaja putri di Desa Tinggarsari 

Kecamatan Busungbiu yang dilakukan oleh peneliti serta dengan bantuan 

mahasiswa Jurusan Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Kemenkes Denpasar 



7 
 

dan mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Denpasar yang telah 

memperoleh pengarahan dan penjelasan mengenai cara pemeriksaan kadar 

hemoglobin.  

Keterangan: 

Pada saat pengumpulan (pengambilan) data berlangsung peneliti 

menggunakan aturan protokol kesehatan sebagaimana telah diterapkan selama 

pandemi covid-19. Dimana protokol kesehatan tersebut meliputi : 

1. Saat pengambilan data berlangsung peneliti menekankan para sampel untuk 

mengenakan masker dan mencuci tangan sebelum pengambilan data 

berlangsung.  

2. Peneliti menyediakan sarana/tempat untuk mencuci tangan, serta menyediakan 

hand sanitizer.  

3. Tetap menjaga jarak.  

3. Alat dan instrumen penelitian  

a. Kadar hemoglobin diukur menggunakan alat Easy Touch GcHb. 

b. Data identitas dikumpulkan menggunakan form atau kuesioner identitas.  

4. Prosedur perlakuan 

Intervensi edukasi KOMAMI dilakukan melalui zoom sebanyak 1 kali 

pertemuan dilanjutkan dengan memberikan leaflet tentang KOMAMI  kepada 

sampel. Penerapan yoga dilakukan sebanyak 12 kali latihan dalam 30 hari (3 kali 

dalam satu minggu selama 30 menit). Penerapan yoga dibantu oleh seorang 

instruktur yoga.   
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D. Pengolahan dan Analisis Data  

1. Pengolahan data  

a. Data identitas  

Pengolahan data dilakukan melalui langkah editing. Secara umum editing 

merupakan kegiatan untuk pengecekan dan perbaikan. Apabila ada jawaban-

jawaban yang belum lengkap, jika memungkinkan perlu dilakukan pengambilan 

data ulang untuk melengkapi data-data tersebut. Selanjutnya diuraikan secara 

diskriprif. 

c. Data kadar hemoglobin  

Data kadar hemoglobin sebelum dan sesudah yang telah didapatkan dari hasil 

pengukuran kemudian ditabulasikan.  

2. Analisis data  

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk lebih 

mudah dan diinterpretasikan yang dinyatakan dalam bilangan presentasi sebagai 

langkah awal dan keseluruhan analisis (Egziabher & Edwards, 2013). 

a. Analisis univariat  

Analisis univariat dilakukan terhadap satu variabel untuk mengetahui 

gambaran variabel tersebut. Analisa ini merupakan distribusi frekuensi yang 

meliputi kadar hemoglobin sebelum dilakukan intervensi dan sesudah dilakukan 

intervensi terhadap remaja putri di Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu.   

b. Analisis bivariat  

Setelah data tersebut ditabulasi, maka dilakukan interpretasi terhadap data 

yang terkumpul dengan menggunakan komputerisasi. Untuk mengetahui perbedaan 

antara kadar hemoglobin sebelum dan kadar hemoglobin sesudah intervensi 
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dilakukan analisis menggunakan uji Paired Sample T Test untuk membuktikan atau 

menguji hipotesis.  

Sebagaimana aturan dasar dalam analisis statistik parametrik, penggunaan uji 

Paired Sampel T Test data haruslah berdistribusi normal. Setelah dilakukan 

normalitas dengan uji Kolmogrof-Smirnov dinyatakan bahwa data berdistrbusi 

normal dengan nilai signifikansi (Sig.) atau nilai probabilitas pada kedua tabel > 

0,05. 

Kriteria uji :  

1) Ho ditolak H1 diterima jika p ≤ α (0,05) yang artinya ada perbedaan kadar 

hemoglobin sebelum dan sesudah diberikan perlakuan atau intervensi berupa 

penerapan KOMAMI dan yoga.  

2) Ho diterima H1 ditolak jika p > α (0,05) yang artinya tidak ada perbedaan kadar 

hemoglobin sebelum dan sesudah diberikan perlakuan atau intervensi berupa 

penerapan KOMAMI dan yoga.  

E. Etika Penelitian  

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan etika penelitian sebagai 

berikut :  

1. Lembar persetujuan menjadi responden  

Lembar penelitian diberikan kepada subjek yang diteliti. Peneliti menjelaskan 

maksud dan tujuan peneliti serta manfaat yang diperoleh, jika responden bersedia 

maka, yang bersangkutan akan menandatangani surat persetujuan menjadi 

responden dan jika tidak bersedia peneliti tidak akan memaksa dan tetap 

menghormati hak responden.  
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2. Tanpa nama (Amonimity)  

Kerahasiaan identitas responden dijamin oleh peneliti, tidak akan 

disebarluaskan.  

3. Kerahasiaan (Confidentially) 

Semua informasi yang berasal dari responden dan telah dikumpulkan dijamin 

kerahasiaanannya oleh peneliti.  


