
 

BAB III  

PROSEDUR PENGAMATAN 

A. Tempat dan Waktu Pengamatan 

1. Tempat  

Pengamatan ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kubutambahan. Pemilihan 

lokasi dilaksanakan melalui beberapa pertimbangan : 

a) Terdapat subyek pengamatan yang memenuhi kriteria. 

b) Belum pernah ada pengamatan khusus mengenai pengetahuan anemia dan 

kepatuhan konsumsi tablet tambah darah pada siswi disekolah tersebut. 

2. Waktu pelaksanaan 

Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan selama 1 bulan yaitu pada bulan 

April 2022. 

B. Cara Memilih Subyek Pengamatan 

Cara pemilihan diawali dengan dilakukan pengukuran kadar Hb seluruh 

pengurus Osis yang hadir saat pengamatan berlangsung, dan ditemukan 12 siswi 

yang mengalami anemia ringan, maka subyek pengamatan yang diikut sertakan 

dalam pengumpulan data adalah 12 orang. 

C. Jenis Data  

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek 

pengamatan meliputi identitas, data tingkat pengetahuan tentang anemia dan 

kepatuhan terhadap konsumsi TTD, pola menstruasi, aktifitas fisik, riwayat 

penyakit, PHBS dan pola makan. 
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2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen - dokumen tertulis 

berupa profil SMP Negeri 1 Kubutambahan. 

D. Cara Pengumpulan Data 

1. Data primer yaitu meliputi, identitas subyek pengamatan, tingkat pengetahuan, 

tingkat kepatuhan, pola menstruasi, riwayat penyakit, aktivitas fisik dan PHBS 

diperoleh dengan cara siswi mengisi sendiri kuisioner yang diberikan, dan data 

mengenai pola makan dilakukan dengan cara wawancara langsung. 

2. Data sekunder diperoleh dengan cara mencatat dokumen-dokumen tertulis yang 

di dapat di SMP Negeri 1 Kubutambahan yaitu data profil sekolah. 

Pengumpulan data dilakukan oleh 1 orang peneliti utama dengan 

memanfaatkan 1 orang enumerator yang sebelumnya sudah dilakukan penyamaan 

persepsi atau pelatihan.  

E. Instrumen  

Instrumen pengumpulan data meliputi: 

1. Formulir persetujuan kesediaan menjadi subyek pengamatan. 

2. Formulir identitas subyek pengamatan untuk mencatat data umum 

3. Formulir SQ-FFQ untuk mencatat pola konsumsi subyek pengamatan 

4. Kuisioner yang memuat 54 butir pertanyaan, yang terdiri dari 17 butir  

mengenai pengetahuan, 9 butir mengenai kepatuhan, 7 butir mengenai pola 

menstruasi, 4 butir mengenai aktivitas fisik, 7 butir mengenai riwayat penyakit, 

10 butir mengenai personal hygiene. 
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F. Cara Pengolahan Data 

1. Cara pengolahan data 

a. Data identitas subyek pengamatan yaitu nama, umur, kelas, berat badan dan 

tinggi badan dikumpulkan dan diolah secara manual lalu dianalisis secara 

deskriptif. 

b. Data kuisioner pola menstruasi, aktifitas fisik, riwayat penyakit, PHBS, dan 

formulir SQ-FFQ dikumpulkan dan diolah secara manual lalu dianalisis secara 

deskriptif. 

c. Data kuisioner tingkat pengetahuan diolah dengan cara memberi point pada 

masing-masing soal pernyataan yang diberikan kepada subyek pengamatan 

yaitu point 1 apabila jawban benar, 0 apabila jawaban salah, lalu dihitung skor 

pengetahuan masing-masing subyek pengamatan dengan rumus : 

                    

          
        

Hasil dari perhitungan skor pengetahuan kemudian dikategorikan berdasarkan 

atas (Arikunto, 2006): 

1) Skor pengetahuan baik  : 76%-100% 

2) Skor pengetahuan cukup  : 56%-75% 

3) Skor pengetahuan kurang  : <56% 

d. Data kuisioner tingkat kepatuhan diolah dengan cara memberi point pada 

masing-masing soal pernyataan yang diberikan yaitu point 1 apabila patuh, 0 

apabila tidak patuh, lalu dihitung menggunakan rumus yang sama dengan 

tingkat kepatuhan. Hasil dari perhitungan skor dibuatkan kategori, yaitu: 

1) Jika Patuh : >90 

2) Jika Tidak patuh : <90 


