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BAB III 

PROSEDUR PENGAMATAN 

 

A. Tempat dan Waktu Pengamatan Kasus 

1. Tempat Pelaksanaan 

Tempat pelaksanaan pengamatan kasus ini adalah di SD Negeri 1 

Kerambitan, berlokasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan 

tepatnya di Banjar Dinas Pekandelaan, Kerambitan. Dipilihnya sekolah ini sebagai 

tempat pengamatan karena diketahui sekolah tersebut termasuk sekolah yang 

berprestasi dan kepala sekolah mengizinkan untuk melakukan pengamatan 

disekolah tersebut. Sekolah ini mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar sejak 

tahun pelajaran 1950/1951 tepatnya pada tanggal 1 Agustus 1950. 

B. Waktu Pelaksanaan 

pengamatan kasus ini dilakukan pada Februari sampai April 2022. 

C. Cara Memilih Subjek Pengamatan 

Pemilihan subjek pengamatan kasus dilakukan dengan cara mencari 

informasi yang dilakukan dengan memberi kuisioner kepada siswa sekolah dasar di 

SDN 01 Kerambitan untuk mengetahui apakah siswa tersebut lebih banyak sarapan 

sebelum beraktivitas disekolah atau tidak. Banyaknya subjek yang diteliti yaitu 

diambil dari siswa yang berada di kelas IV SDN 01 Kerambitan. 

D. Jenis Data 

Pada pengamatan kasus ini jenis data yang dikumpulkan meliputi data 

primer dan data sekunder. 



33 
 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh objek penulis , 

terdiri dari :  

a. SQ-FFQ, terdiri dari porsi yang biasa dikonsumsi untuk setiap jenis makanan. 

Biasanya disediakan pilihan untuk pporsi sedang, kecil, besar. SQ-FFQ ini 

digunakan untuk menggali informasi mengani frekuensi jajan, 

b. Recall 24 jam, yaitu mencatat apa yang sampel konsumsi selama 24 jam 

terakhir, dalam recall ini digunakan untuk menggali informasi kebiasaan 

sarapan sampel. 

c. Status gizi, data ini didapatkan dengan mencari tinggi badan dan berat badan 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber sumber yang telah ada, terdiri dari 

a. Nilai rapor, terdiri nilai siswa selama satu semester sebagai tolak ukur untuk 

mengetahui prestasi siswa setelah mengikutiproses pembelajaran. Dalam nilai 

rapor ini digunakan untuk menggali informasi mengenai prestasi belajar siswa. 

E. Cara Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mengambil objek pengamatan 

kasus di SDN 01 Kerambitan menggunakan beberapa cara yaitu :  

1. Data kebiasaan sarapan , data ini diperoleh melalui form recall 24 jam , meliputi 

kode sampel, nama, tanggal, waktu makan, nama makanan, bahan makanan, 

URT, dan gram. Dimana data ini diperoleh melalui wawancara dan mencatat 

jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu 
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menguunakan ukuran alat rumah tangga seperti sendok, piring, gelas, dan lain 

lain.  

2. Untuk data frekuensi jajan , data ini didapatnya melalui form FQ-FFQ meliputi 

nama, kode sampel, tanggal, daftar bahan makanan, porsi, dikonsumai secara 

harian / mingguan / bulanan / tahunan / tidak pernah dikonsumsi. Porsi yang 

biasa dikonsumsi untuk setiap jenis makanan biasanya disediakan pilihan untik 

sedang, kecil, atau besar. Lalu data ini di entry, dengan frekuensi dan jumlah 

porsi akan dikonversi dalam rata rata asupan perhari ( asumsi 30 hari/bulan ). 

Hasil frekuensi nanti dikalikan dengan rata rata porsi untuk memperoleh asupan 

dalam gram/hari. 

3. Status gizi, didapatkan dari Berat badan (BB) menggunakan timbangan injak 

dengan ketelitian 0,1 kg dan tinggi badan (TB) menggunakan mikrotoice 

dengan ketelitian 0,1 yang dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh rekan 

mahasiswa jurusan Gizi. 

4. Data prestasi belajar, data ini didapatkan dari nilai rapor, meliputi nilai setiap 

tema persatu semester. data ini juga nanti didapatkan dari keaktifan saat proses 

pembelajaran saat dikelas. Apakah dia aktif atau tidak saat proses pembelajaran 

sedang berlangsung. 

F. Instrument 

Alat yang digunakan dalam pengamatan kasus ini adalalah alat tulis, buku 

foto makanan, timbangan, alat ukur tinggi badan. dan untuk instrumen 

penelitiannya menggunakan kuisioner, form recall 24 jam, dan form SQ-FFQ. 
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G. Cara Pengolahan Data 

1. Data mengenai kebiasaan sarapan 

Data mengenai kebiasaan sarapan didapatnya dari hasil recall 24 jam yaitu 

dengan metode wawancara dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan 

makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Metode recall ini 

dilakukan dengan cara menanyakan kembali dan mencatat semua makanan dan 

minuman yang dikonsumsi responden dalam ukuran rumah tangga (URT), dengan 

pengelompokkan bahan makanan berupa makanan pokok, sumber protein nabati, 

sumber protein hewani, sayuran, buah buahan, dan lain lain. Lalu dikonversikan 

dari URT ke dalam ukuran berat (gram). Dalam konsumsi sarapan ini adalah total 

energi dan protein sarapan dibandingkan dengan total energi dalam sehari. 

2. Data mengenai frekuensi jajan 

Data mengenai frekuensi jajan didapatkan dari hasil FQ-FFQ yaitu metode 

frekuensi makanan yang telah dimodifikasi dengan memperkirakan atau estimasi 

URT dalam gram. Metode FQ-FFQ ini dilakukan dengan cara menanyakan dan 

mencatat porsi yang biasa dikonsumsi untuk setiap jenis makanan. Biasanya 

disediakan pilihan untuk porsi yaitu sedang, kecil, besar. Pada FQ-FFQ ini zat gizi 

yang terdapat disetiap subyek dihitung dengan cara mengkalikan frekuensi setiap 

jenis makanan yang dikonsumsi yang diperoleh dari data komposisi makanan yang 

tepat. Untuk data entry, frekuensi dan jumlah porsi akan dikonversi dalam rata rata 

asupan perhari (asumsi 30 hari / bulan). frekuensi dikalikan dengan rata rata porsi 

untuk memperoleh asupan dalam gram/hari. 

 

 



36 
 

3. Data mengenai status gizi 

Pengolahan status gizi siswa dilakukan dengan cara menghitung data berat 

badan dan tinggi badan siswa menggunakan indeks IMT/U, dengan rumus: 

SBB    = 
𝑵𝑰𝑺−𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂𝒏

𝑵𝑺𝑩𝑹
 

IMT    = 
𝑩𝑩

(𝑻𝑩(𝒎))𝟐
 

NSBR = │−1 SD – Median│ 

4. Data mengenai prestasi belajar 

Data mengenai prestasi belajar didapatkan dari nilai rapor selama 1 

semester. semakin tinggi KKM mata pelajaran atau sekolah yang bersangkutan 

semakin baik pula kualitas belajar, layanan maupun sarana prasarana pendidikan 

yang dimiliki sekolah yang bersangkutan. 

Contoh penentuan predikat untuk KKM 75 

a. Predikat D (kurang) yakni memiliki nilai dibawah 75 

b. Predikat C (cukup) yakni memiliki nilai antara 75 – 83 

c. Predikat B (baik) yakni memiliki nilai rata rata 84 – 92 

d. Predikat A (sangat baik) yakni memiliki nilai rata rata antara 93 – 100 

 

 

 

 

 

 


