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BAB III 

PROSEDUR PENGAMATAN 

A. Tempat dan Waktu  

1. Tempat Pengamatan  

Pengamatan ini dilakukan di Yayasan Pasraman Gurukula  Bangli, Bali. 

Dipilihnya tempat tersebut atas pertimbangan sebagai berikut : 

a. Institusi diatas mengadaka kegiatan penyelenggaraan dan pelayanan makanan 

pada siswa asrama sebanyak 72 orang siswa. Terdiri dari 32 siswa SMP dan 40 

siswa SMA. 

b. Belum pernah dilakukan pegamatan sejenis ini di Institusi tersebut sebelumnya.  

c. Dari hasil pengamatan terdahulu didapatkan bahwa konsumsi makanan belum 

berimbang dan beragam. Dilihat dari pengadaan bahan makanan yang sebagian 

besar bersumber dari donatur sehingga ketersediaan bahan makanan terbatas 

pada bahan makanan pokok seperti beras, telur, dan mie. Sehingga 

penyelenggaraan makanan belum dapat terlaksanakan sesuai dengan anjuran 

komponen penyelenggaraan makanan institusi dan PGRS 2013.  

2. Waktu Pengamatan  

Pengamatan ini dilaksanakan pada bulan Maret - April tahun 2022 

B. Cara Memilih Subjek Pengamatan dan Responden Pengamatan  

       Pada pengamatan  ini, subjek pengamatan diambil dari  siswa SMA terdiri dari 

siswa SMA kelas X dan XI , dengan rentan umur 16-18 tahun yang berjumlah 40 

orang dan memperoleh makanan dari asrama. Subjek pengamatan diambil sebanyak 

16 orang siswa SMA didasari atas ketersediaan subjek pengamatan karena sebagian 

siswa telah diliburkan dan beberapa yang pindah sekolah.  
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Sedangkan untuk Responden pengamatan terdiri dari 5 orang pegawai dapur, yang 

bekerja pada sift pagi dan sift sore yang diwawancarai terkait sistem 

penyelenggaraan makanan yang diterapkan. Sedangkan untuk siswa yang diamati 

tingkat konsumsi makanannya untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan gizi 

sebagai hasil dari penyelenggaraan makanan yang terapkan. 

C. Jenis Data  

1. Data primer 

a. Identitas responden  (tanggal lahir/ umur, jenis kelamin dan  kelas) 

b. Data penyelenggaraan makanan di Pasraman Gurukula Bangli  

c. Data Konsumsi Makanan dari jenis hidangan, porsi dan nilai gizinya  subjek 

yang diambil dari hasil form recall 24 jam dan pengamatan. 

2. Data sekunder 

a. Gambaran umum Pasraman Gurukula Bangli  

D. Cara Pengumpulan Data  

Adapun cara pengumpulan data yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer  

a. Data identitas responden diambil dengan cara pengisian form lansung oleh 

subjek yang terdiri dari tanggal lahir/umur, jenis kelamin dan kelas. 

b. Data Evaluasi penyelenggaraan makanan di Pasraman Gurukula Bangli 

dengan wawancara dan pengamatan. 

c. Data Konsumsi Makanan diperoleh dengan menggunakan pengamatan dan 

metode recall 24 jam  
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2.  Data Sekunder  

a. Data gambaran umum Pesraman Gurukula Bangli Bali diperoleh dengan 

cara melihat profil sekolah dan wawancara dengan metode pencatatan.  

E. Instrumen Pengumpulan Data  

Instrument dan alat yang digunakan dalam pengamatan ini adalah sebagai berikut : 

a. Form persetujuan menjadi responden  

b. Form identitas responden  

c. Form Recall 24 jam.  

a. Alat tulis, alat dokumentasi, dan laptop.  

F. Cara Pengolahan Data   

1. Cara pengolahan data  

a. Data identitas responden dan data penyelenggaraan makanan diolah secara 

manual yang selanjutnya dianalisa secara deskriptif. 

b. Data hasil recall konsumsi makanan 24 jam diolah dengan: 

1) Jenis Hidangan  

Dari hasil  recall 24 jam akan diimput data menggunakan master tabel terkait jenis 

hidangan yang di konsumsi dalam makan pagi, makan siang dan makan malam. 

Jenis hidangan yang disarankan dalam gizi seimbang yaitu terdiri dari 4 jenis 

antaranya makanan pokok, lauk, sayur dan buah. Dari hasil pengolahan selanjutnya 

diklasifikasikan menjadi 2 yaitu : 

a) <4 jenis hidangan  

b) ≥4 jenis hidangan  

Kemudian dari hasil perhitungan  digambarkan menggunakan tabel univarian dan 

dinarasikan  
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2) Porsi makanan berdasarkan Isi Piringku  

Dari hasil recall dan pengamatan dilihat porsi makanan sesuaikan dengan “Isi 

Piringku” menurut  Kemenkes RI yaitu  satu porsi “Isi Piringku” terdiri dari 

setengahnya makanan pokok dan lauk yaitu 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk. 

Setengahnya lagi terdiri dari sayur dan buah yaitu 2/3 sayur dan 1/3 buah Data yang 

diperoleh akan diimput dalam master tabel dan diolah, kemudian diklasifikasi 

menjadi 2 kelompok yaitu : 

a) Sesuai isi piringku  

b) Tidak sesuai denga isi piringku 

Setelah mendapatkan hasilnya digambarkan dengan diagram dan dinarasikan.  

3) Tingkat Konsumsi Energi dan zat gizi  

Tingkat konsumsi energi dan zat gizi didapatkan melalui hasil nutrisurvey yang 

diperoleh dari hasil recall 24 jam dengan teknik sebagai berikut: 

a) Hasil nutrisurvey diolah kembali dalam master tabel hal ini dilakukan karena 

pada nutrisurvey pengamat tidak  terkoneksi langsung dengan Microsoft excel. 

Data yang dimput terkait energi, protein, lemak, KH dan Fe yang dikonsumsi.  

b) Dari pengolahan data diperoleh hasil presentase tingkat konsumsi yang telah 

dibandingkan antara konsumsi siswa dengan AKG koreksi bb sesuai jenis 

kelamin dan umurnya.  

c) Hasil presentase akan di diklasifikasikan atas 5 katagori sesuai dengan 

Kemenkes 1996, yaitu : 

f) Lebih : >120% diatas AKG   

g) Normal : 90%-120 %  

h) Defisit  tingkat ringang:  80%-89%  
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i) Defisit  tingkat sedang  : 70-79 %  

j) Defisit tingkat berat : kurang dari 70%  

2. Analisi data  

Data dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel  frekuensi   kemudian data 

dideskripsikan.  

 

  


