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BAB III 

PROSEDUR PENGAMATAN 

 

A. Tempat dan Waktu Pengamatan 

1. Tempat pelaksanaan 

 Tempat pelaksanaan pengamatan ini adalah di desa Tenganan Pegringsingan, 

Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Pemilihan lokasi 

pengamatan dilakukan dengan pertimbangan desa tenganan pegringsingan 

merupakan salah satu desa wisata Karangasem penghasil kain gringsing dan 

kerajinan tangan khas, seperti bambu, ukiran dan tulisan di atas daun lontar. 

Budaya Bali kuno yang masih kental  seperti arsitek rumah dan bangunan yang 

unik serta suasana pedesaan yang asri serta nyaman mampu menarik perhatian 

wisatawan untuk berkunjung ke desa ini. Selain itu, berbagai macam tradisi salah 

satunya mekare – kare atau disebut dengan nama megeret pandan yang diadakan 

satu kali dalam setahun juga merupakan salah satu tujuan wisatawan untuk 

berkunjung ke desa Tenganan Pegringsingan. Meskipun desa Tenganan 

Pegringsingan merupakan desa wisata, akan tetapi masih ada dijumpai penduduk 

yang bekerja bukan di sektor pariwisata seperti petani untuk memperoleh 

penghasilan. 

2. Waktu pelaksanaan 

Pengamatan ini dilakukan pada bulan April 2022. 

 

B. Cara Memilih Subjek Pengamatan 

Pemilihan subjek pengamatan dilakukan dengan cara mencari data keluarga 

yang tersedia di kantor desa Tenganan Pegringsingan kemudian dicari informasi 

mengenai status pekerjaan subjek setelah itu pengamat menentukan banyaknya 

subjek pengamatan yang digunakan. Subyek pengamatan yang dipilih yaitu 

berjumlah 16 orang.  

 

C. Jenis Data 

      Pada pengamatan ini jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan 

data 



15 
 

sekunder. 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh 

pengamat, terdiri dari :  

a. Data identitas subjek meliputi nama, umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi 

badan, dan pendidikan terakhir. 

b. Data konsumsi sehari dikumpulkan pengamat dengan menggunakan formulir 

food recall 24 jam. Setelah dilakukan pencatatan, selanjutnya data diolah 

menggunakan aplikasi komputer. 

2. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah 

dikumpulkan mengenai gambaran umum lokasi penelitian. 

 

D. Cara Pengumpulan Data 

Data primer yang terdiri dari identitas subjek meliputi nama, umur, jenis 

kelamin, berat badan,  tinggi badan, dan pendidikan terakhir ditulis dalam 

formulir identitas subjek dan subjek diukur secara langsung menggunakan 

mikrotois dan timbangan berat badan sedangkan data pola konsumsi sehari 

dikumpulkan oleh pengamat secara langsung kemudia ditulis dalam formulir food 

recall 24 jam. Data sekunder yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian di 

desa Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem 

diperoleh berdasarkan informasi yang telah tersedia melalui administrasi desa 

Tenganan Pegringsingan.  

Pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan satu orang enumerator yitu 

mahasiswa Jurusan Gizi program studi Diploma Tiga Gizi semester 6. Enumerator 

melakukan pengumpulan data primer yaitu data konsumsi dan status pekerjaan. 

Sebelum pengamatan dilakukan, enumerator diberikan pelatihan untuk 

menyamakan persepsi antar pengamat dan enumerator, sehingga seluruh tahapan 

pengumpulan data dapat dilakukan sesuai dengan prosedur pengamatan. 
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E. Alat dan Instrumen Pengamatan 

Alat yang digunakan dalam pengamatan ini adalah alat tulis, buku foto 

makanan, microtoa, timbangan berat badan, dan aplikasi komputer. Sedangkan 

instrumen penelitiannya yaitu  menggunakan formulir identitas subjek dan 

formulir food recall 24 jam. 

 

F. Cara Pengolahan Data 

1. Data mengenai konsumsi zat gizi 

Data tentang konsumsi zat gizi didapatkan dari hasil wawancara dengan 

menggunakan formulir food recall 24 jam yang dilakukan hanya sekali. Makanan 

yang dikonsumsi dihitung berat mentahnya dalam bentuk URT yang diubah dalam 

satuan gram, kemudian dianalisis zat gizinya yaitu energi dan protein hewani yang 

bersumber dari lauk hewani.  

2. Data mengenai IMT 

Data status gizi subjek diperoleh dari perhitungan Indeks Massa Tubuh (IMT) 

kemudian dikategorikan berdasarkan pedoman (Kemenkes RI, 2019) yang tersaji 

pada tabel 1. 

Tabel 1 Standar IMT Indonesia 

Tabel 1. 

Standar IMT Indonesia 

Kategori IMT 

Kurus Kekurangan berat badan tingkat berat < 17.0 

Kurus  Kekurangan berat badan tingkat ringan 17.0 – 18.4 

Normal  Normal  18.5 – 25.0 

Gemuk Kelebihan berat badan tingkat ringan 25.1 – 27.0 

Obesitas  Kelebihan berat badan tingkat berat >27.0 

Sumber : Kemenkes RI, 2019 

 


