
 

BAB IV  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian observasional karena 

desain penelitian observasional merupakan penelitian dimana peneliti tidak 

melakukan intervensi atau perlakuan terhadap variabel dan hanya melakukan 

pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang tampak. Rancangan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah cross sectional karena mempelajari korelasi 

antara paparan atau faktor risiko (independen) dengan akibat atau efek (dependen), 

dengan variabel independen maupun variabel dependen diobservasi pada waktu 

yang sama (Masturoh & Anggita, 2018). Dimana tingkat konsumsi energi dan 

durasi penggunaan gawai sebagai variabel bebas (independen) serta status gizi anak 

sekolah dasar sebagai variabel terikat (dependen). 

B. Tempat Dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada anak sekolah dasar di Kecamatan Mengwi pada 

bulan Januari tahun 2022. Dipilih tempat penelitian di lokasi tersebut atas 

pertimbangan peneliti sebagai berikut.  

1. Belum ada penelitian serupa di lokasi tersebut.  

2. Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 27 maret 2021 yang 

dilakukan pada 15 siswa di sekolah dasar di Kecamatan Mengwi, didapatkan 9 

siswa memiliki status gizi baik (normal), 2 siswa memiliki status gizi kurang 
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(thinness), 1 siswa memiliki status gizi lebih (overweight) dan 3 siswa memiliki 

status gizi obesitas (obese). 

3. Adanya izin dari kepala sekolah untuk melaksanakan penelitian di SD yang 

berada di Kecamatan Mengwi yang terpilih menjadi sampel. 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah anak sekolah dasar yang ada di 

Kecamatan Mengwi. Populasi target yaitu anak sekolah dasar kelas IV dan kelas V 

yang ada di Kecamatan Mengwi.  

2. Sampel Penelitian  

a. Unit Analisis  

Unit analisis pada anak sekolah dasar yang harus memenuhi objek penelitian, 

yaitu :  

1) Kriteria Inklusi  

a) Siswa yang tercatat sebagai anak sekolah dasar kelas IV dan V di Kecamatan 

Mengwi  

b) Bersedia menjadi responden  

c) Pernah menggunakan gawai 

2) Kriteria Eksklusi  

a) Siswa yang sedang sakit  

b) Siswa yang tidak kooperatif  
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b. Responden  

Responden adalah anak sekolah dasar yang terpilih sebagai sampel.  

c. Jumlah dan Besar Sampel  

Jumlah sampel dari penelitian ini adalah siswa sekolah dasar di Kecamatan 

Mengwi Badung dari 4 SD setelah penambahan sampel cadangan sebesar 10% 

adalah 83 siswa. Besar sampel minimal dihitung dengan rumus Estimasi Proporsi 

yaitu sebesar 75 siswa.  

Besar Sampel dihitung dengan rumus estimasi proporsi (Rachmat, 2016):  

n = 
Z1-

𝑎2

2
.P(1-P) 

d2 

Keterangan :  

n = Jumlah sampel  

Z1-
𝑎2

2
= nilai Z pada tingkat kepercayaan (biasanya pada tingkat 95% = 1,96)  

P = estimasi proporsi gemuk di Kabupaten Badung (26,63% = 0,2663) 

d = presisi mutlak (10% = 0,10). 

n = 

1.962 x 0,2663 (1-0,2663) 

0,102 

 

n = 

3,84 x 0,2663 (0,7337) 

0, 01 
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n = 

1,022 x 0,7337 

0, 01 

 

n = 

0,7498 

0, 01 

n = 74,98 dibulatkan menjadi 75 

Dari rumus tersebut diatas diperoleh besar sampel sebanyak 75 siswa. 

Namun, untuk menghindari kekurangan sampel maka digunakan penambahan 

sampel sebesar 10% untuk cadangan. Setelah penambahan sampel maka diperoleh 

sampel sebanyak 82,5 dibulatkan menjadi 83 siswa. 

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah 589 siswa. Perhitungan 

besar sampel untuk tiap sekolah dihitung dengan rumus proporsional. 

 (Nazir, 2014) : 

n1 = 

Nk x n 

N 

Keterangan :  

n1 = Besar sampel tiap sekolah  

Nk = Besar populasi tiap sekolah  

n = Besar sampel  

N = Populasi dari SD di Kecamatan Mengwi 
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Tabel 5 

Besaran sampel masing-masing sekolah 

No Nama Sekolah Besaran Sampel 

1 SDN 1 Penarungan 

126    

            x 83 = 18 

589 

2 SDN 4 penarungan 

119     

            x 83 = 17 

589 

3 SDN 1 Mengwitani 

213     

            x 83 = 30 

589 

4 SDN 2 Mengwitani 

131     

            x 83= 18 

589 

Total 83 

 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling 

dimana penarikan sampel secara purposive merupakan cara penarikan sampel yang 

dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan pada karakteristik tertentu yang 
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dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya (Masturoh & Anggita, 2018). Maka dipilih dua sekolah dasar 

yang dekat dengan pusat kecamatan dan dua sekolah yang jauh dari pusat 

kecamatan. Sehingga didapatkan  SDN 1 Mengwitani dan SDN 2 Mengwitani yang 

merupakan sekolah dasar dekat kecamatan dan  SDN 1 Penarungan serta SDN 4 

penarungan yang jauh dengan pusat kecamatan.  

Selanjutnya secara proporsional diambil sampel ditiap-tiap sekolah secara 

simple random sampling dengan angka secara acak menggunakan kertas yang telah 

berisi angka. Setiap siswa yang mendapatkan kertas yang berisi angka maka siswa 

tersebut terpilih menjadi sampel. 

D. Jenis Dan Cara Pengumpulan Data 

1. Data Primer  

Data primer meliputi data identitas, status gizi, tingkat konsumsi energi dan 

durasi penggunaan gawai sampel.  

a. Data identitas sampel berupa data umur, jenis kelamin, kelas dan asal sekolah 

dikumpulkan dengan cara pengisian kuisioner secara langsung oleh sampel.  

b. Data status gizi diambil dengan cara menimbang berat badan sampel dengan 

menggunakan timbangan injak digital dan pengukuran tinggi badan 

menggunakan microtoise serta menghitung umur yang didapat dari data 

identitas sampel. Dimana, data status gizi dengan IMT/U ini didapat dengan 

memasukkan data tanggal lahir, tanggal kunjungan ke SD, berat badan dan 

tinggi badan pada aplikasi WHO AnthroPlus. 
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c. Data tingkat konsumsi energi dikumpulkan dengan wawancara form recall 24 

jam. 

d. Data durasi penggunaan gawai dikumpulkan dengan pengisian kuisioner secara 

langsung oleh sampel.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder dari penelitian ini adalah meliputi gambaran umum sekolah 

dan data jumlah siswa-siswi sekolah dasar di Kecamatan Mengwi.  

a. Data gambaran umum sekolah dikumpulkan dengan cara mengutip dari 

dokumen resmi masing-masing sekolah.  

b. Data jumlah siswa-siswi sekolah dasar di Kecamatan Mengwi diperoleh 

melalui dokumen resmi data sekolah kemendikbud. 

E. Alat dan Instrumen Penelitian  

Alat dan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1. Kuisioner Identitas Sampel  

2. Microtoise, merk One Med dengan ketelitian 0,1 cm.  

3. Timbangan injak digital, merk One Med dengan ketelitian 0,1 kg. 

4. Form Recall  24 Jam 

5. Kuisioner durasi penggunaan gawai 

 

 



 

32 

 

F. Pegolahan dan Analisis Data  

1. Pengolahan Data  

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan lima enumerator 

dari mahasiswa Jurusan Gizi Prodi Gizi Dan Dietetika Program Sarjana Terapan 

Poltekkes Denpasar. Lima enumerator tersebut bertugas untuk menimbang dan 

mengukur berat badan sampel dan membagikan kuisioner identitas,  form recall 24 

jam dan kuisioner durasi penggunaan gawai. Enumerator tersebut sebelumnya 

dilatih untuk memahami isi dari kuisioner tersebut agar pada saat pengumpulan data 

berlangsung, bila ada responden yang kurang mengerti, enumerator tersebut dapat 

menjelaskan secara singkat dan jelas kepada responden agar tidak ada kesalahan 

responden dalam mengisi kuisioner.  

a. Data identitas responden yaitu umur, jenis kelamin dan asal sekolah yang 

diperoleh kemudian dikategorikan.  

1) Untuk umur dikategorikan menjadi tiga, yaitu.  

a) 9 tahun 

b) 10 tahun 

c) 11 tahun  

2) Untuk jenis kelamin dikategorikan menjadi dua, yaitu.  

a) Laki-laki  

b) Perempuan  

3) Untuk asal sekolah dikelompokkan menjadi empat, yaitu. 
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a) SDN 1 Penarungan 

b) SDN 4 Penarungan 

c) SDN 1 Mengwitani 

d) SDN 2 Mengwitani 

Dari hasil pengelompokan tersebut data disajikan secara deskriptif dengan 

tabel frekuensi distribusi.  

b. Data status gizi siswa sekolah dasar 

Data pengukuran status gizi siswa sekolah dasar dengan indeks IMT/U 

kemudian diperoleh z-score dan dikategorikan menjadi 5 kategori yaitu.  

1) Gizi buruk (severely thinness) : <-3 SD 

2) Gizi kurang (thinness) : - 3 SD sd <- 2 SD 

3) Gizi baik (normal) : -2 SD sd +1 SD 

4) Gizi lebih (overweight) : + 1 SD sd +2 SD 

5) Obesitas (obese) : > + 2 SD  

Dari hasil pengelompokan tersebut data disajikan secara deskriptif dengan 

tabel frekuensi distribusi.  

c. Tingkat Konsumsi Energi 

Hasil wawancara form recall 24 jam makanan yang diperoleh kemudian di 

konversi ke zat gizi energi (kkal) dengan menggunakan aplikasi nutri survey, 

kemudian dari hasil tersebut dibandingkan dengan hasil kebutuhan energi per         
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individu dihitung dengan pendekatan AKG. Kemudian terbagi menjadi lima 

kategori yaitu :  

1) Defisit tingkat berat (<70% AKG) 

2) Defisit tingkat sedang (70-79% AKG) 

3) Defisit tingkat ringan (80-89% AKG) 

4) Normal (90-119% AKG)  

5) Diatas angka kebutuhan (≥120% AKG) 

Dari hasil pengelompokan tersebut data disajikan secara deskriptif dengan 

tabel frekuensi distribusi. 

d. Durasi Penggunaan Gawai  

Data durasi penggunaan gawai yang diperoleh dari kuisioner, lalu 

dikategorikan menjadi dua :  

1) Ideal ≤ 4 jam 17 menit per hari  

2) Berlebih > 4 jam 17 menit per hari 

Dari hasil pengelompokan tersebut data disajikan secara deskriptif dengan 

tabel frekuensi distribusi. 

2. Analisis Data  

a. Analisis Univariat  

Untuk memperoleh gambaran karakteristik umur sampel, jenis kelamin, 

kelas, asal sekolah, status gizi, durasi penggunaan gawai dan tingkat konsumsi 
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energi yang disajikan dengan tabel distribusi frekuensi dan dianalisis secara 

deskriptif.  

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis yang berguna untuk melihat hubungan 

tingkat konsumsi energi, durasi penggunaan gawai dengan status gizi siswa sekolah 

dasar di Kecamatan Mengwi. Untuk menguji tingkat konsumsi energi dengan status 

gizi dan menguji hubungan antara durasi penggunaan gawai dengan status gizi 

digunakan uji  korelasi Pearson. Penggunaan uji korelasi Pearson dikarenakan data 

yang diuji berskala rasio dan ordinal. Pada penelitian ini untuk menganalisis data 

hubungan antar variabel dilakukan menggunakan uji  korelasi Pearson  dengan 

bantuan program SPSS versi 25. 

Rumus korelasi Pearson  (Budiwanto, 2017) : 

 

keterangan :    

rxy = kefisien korelasi antara dua variable yaitu x dan y 

Σxy = skor total perkalian x dan y 

Σx =skor total variable x 

Σy =skor total varibael y  

Kesimpulan dari uji secara statistik dengan menggunakan uji korelasi 

Pearson  sebagai berikut: 

1) Apabila nilai signifikan > 0,05 jadi Ho diterima, Ha ditolak maka dapat 

disimpulkan tidak ada hubungan tingkat konsumsi energi dengan status gizi 
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anak sekolah dasar dan tidak ada hubungan durasi penggunaan gawai dengan 

dengan status gizi anak sekolah.  

2) Apabila nilai signifikan < 0,05 jadi Ho ditolak, Ha diterima maka dapat 

disimpulkan ada hubungan antara tingkat konsumsi energi dengan status gizi 

anak sekolah dasar dan ada hubungan durasi penggunaan gawai dengan dengan 

status gizi anak sekolah.  

G. Etika Penelitian  

1. Pengisian kuisioner dan pengukuran antropometri dilakukan setelah mendapat 

Lembar persetujuan (Informed consent) Dalam penelitian ini lembar 

persetujuan berisikan tentang permintaan persetujuan kepada calon responden 

bahwa bersedia menjadi responden dalam penelitian ini dengan mencantumkan 

tanda tangan pada lembar persetujuan..  

2. Tidak merugikan (Non-maleficenc/do no harm) Dalam penelitian ini, peneliti 

diharapkan tidak menganggu proses belajar siswa di sekolah, sehingga 

penelitian ini dapat dilakukan ketika siswa sedang tidak pada jam belajar 

efektif. Penelitian ini juga tidak menyakiti responden pada saat melakukan 

pengambilan data. 

3. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian (respect for privacy 

and confifentiality). Setiap orang mempunyai hak-hak dasar individu termasuk 

privasi memberikan informasi. 

4. Kerahasiaan dari data sampel akan dijaga untuk kenyamanan bersama. 

 

 


