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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A.  Desain, Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian payung yang berjudul 

School-Based Modified Lifestyle For Increasing Phytosterol Intake Of Obese 

School Children In Bandar Lampung (Nurdin, et al., 2015).  Penelitian dilakukan 

dengan menggunakan metode penelitian survei, yaitu penelitian yang mengambil 

sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan 

data pokok (Wirartha, 2006).  Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan Cross Sectional Design, di mana data yang 

dikumpulkan dalam waktu bersamaan dan variabel-variabel hanya diukur satu 

kali.  Penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung dan pengumpulan data 

dimulai pada bulan November 2014.  Pengambilan data untuk melihat 

ketersediaan makanan jajanan olahan di sekolah dilakukan pada bulan Februari 

sampai dengan Maret 2015.  
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B.  Konsep Dasar dan Definisi Operasional Variabel 

 

 

 

Konsep dasar dan definisi operasional dalam penelitian ini mencakup 

pengertian yang digunakan untuk mendapatkan data yang akan dianalisis 

berkaitan dengan tujuan penelitian. 

Makanan jajanan olahan adalah jenis makanan jajanan yang melalui proses 

pengolahan, baik hasil olahan pedagang itu sendiri, rumah tangga atau pabrik 

yang tersedia di kantin sekolah. 

Makanan ringan adalah jenis makanan jajanan dalam kemasan hasil olahan 

pabrik atau rumah tangga yang tersedia di kantin sekolah. 

Minuman olahan adalah jenis minuman jajanan yang melalui proses 

pengolahan dalam bentuk bubuk atau cair, baik hasil olahan pedagang itu sendiri, 

rumah tangga atau pabrik yang tersedia di kantin sekolah. 

Minuman ringan adalah jenis minuman jajanan dalam kemasan hasil olahan 

pabrik dalam bentuk cair yang tersedia di kantin sekolah. 

Buah-buahan adalah kelompok jajanan selain makanan dan minuman yang 

tersedia di kantin sekolah. 

Makanan jajanan olahan utama adalah jenis makanan jajanan olahan yang 

tersedia di kantin sekolah yang dikonsumsi siswa sebagai makanan pengenyang, 

baik yang diolah sendiri oleh pedagang ataupun hasil olahan orang lain. 

Makanan jajanan olahan camilan adalah jenis makanan jajanan olahan yang 

tersedia di kantin sekolah yang dikonsumsi siswa bukan sebagai makanan 

pengenyang tetapi sebagai makanan penghilang rasa lapar sementara waktu, baik 

yang diolah sendiri oleh pedagang ataupun hasil olahan orang lain. 
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Ketersediaan makanan jajanan olahan adalah makanan jajanan olahan yang 

tersedia di dalam sekolah (kantin sekolah), dan diukur dengan jumlah makanan 

jajanan olahan yang dijual, jenis makanan jajanan olahan yang dijual dan bahan 

baku yang digunakan untuk membuat makanan jajajan olahan. 

Pedagang makanan jajanan adalah pedagang yang menjual makanan dan 

atau minuman di dalam pagar sekolah (kantin sekolah). 

Usia pedagang adalah usia pedagang terhitung sejak pedagang lahir sampai 

dengan waktu penelitian dilakukan (tahun). 

Pendidikan adalah jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh oleh 

pedagang. 

Pekerjaan utama adalah pekerjaan atau usaha pokok pedagang. 

Jumlah anggota keluarga adalah anggota rumah tangga pedagang (orang). 

Pendapatan adalah penghasilan yang didapat pedagang dari hasil berjualan 

makanan jajanan yang diukur dalam satuan rupiah per hari (Rp/hari). 

Modal awal usaha adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pedagang 

untuk memulai usaha berjualan makanan jajanan (Rp). 

Penggunaan tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja yang dimiliki oleh 

pedagang untuk membantu usaha berjualannya, baik tenaga kerja lepas atau tetap 

yang berasal dari dalam keluarga atau luar keluarga (orang). 

Biaya sewa adalah biaya yang dikeluarkan oleh pedagang untuk menyewa 

tempat berjualan (Rp/bulan). 

Bahan baku adalah bahan baku utama yang digunakan oleh pedagang untuk 

membuat makanan jajanan olahan yang habis sekali pakai per hari. 
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Pengambil keputusan adalah orang yang berperan paling dominan terhadap 

tindakan yang dilakukan siswa dalam mengonsumsi makanan jajanan olahan, 

yaitu apakah siswa itu sendiri, orang tua atau teman. 

Perilaku konsumsi adalah tindakan siswa dalam rangka memenuhi 

kebutuhan makan yang merupakan kebutuhan dasar yang bersifat fisiologis dan 

merupakan reaksi terhadap stimulus yang berasal dari dalam atau luar dirinya, 

meliputi jenis makanan jajanan olahan yang dikonsumsi, frekuensi konsumsi dan 

jumlah makanan jajanan olahan yang dikonsumsi. 

Konsumsi adalah tindakan siswa mengonsumsi makanan jajanan olahan 

yang dinyatakan dengan frekuensi konsumsi. 

Jenis makanan adalah makanan jajanan olahan yang dipilih siswa untuk 

dikonsumsi.  Dalam penelitian ini terdapat lima jenis makanan jajanan olahan 

yaitu mie instan, cireng isi, siomai, pempek dan bakso tusuk. 

Frekuensi konsumsi adalah jumlah makanan jajanan olahan yang 

dikonsumsi siswa selama satu bulan (kali/bulan) per jenis makanan jajanan 

olahan. 

Jumlah makanan adalah banyaknya makanan jajanan olahan yang 

dikonsumsi siswa selama satu bulan dan dinyatakan dalam satuan gram/bulan per 

jenis makanan jajanan olahan. 

Pendapatan orang tua (ayah dan ibu) adalah penghasilan yang didapat orang 

tua siswa per bulan baik yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun pekerjaan 

sampingan dan diukur dalam satuan rupiah per bulan (Rp/bulan). 

Pendidikan orang tua (ibu) adalah jenjang pendidikan terakhir yang 

ditempuh oleh orang tua siswa. 



48 
 

 
 

4
8
 

Umur siswa adalah umur siswa terhitung sejak siswa lahir sampai dengan 

waktu penelitian dilakukan (tahun, bulan). 

Jenis kelamin (seks) adalah perbedaan biologis dan fisiologis siswa yang 

diperoleh sejak lahir, yang dapat dibedakan dengan laki-laki dan perempuan dan 

dibedakan dengan menggunakan skor 1 dan 0.  Skor 1 apabila sampel berjenis 

kelamin laki-laki, skor 0 apabila sampel berjenis kelamin perempuan. 

Status gizi (IMT) adalah status gizi siswa berdasarkan Indeks Massa Tubuh 

yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu status gizi normal dan status gizi 

gemuk-kegemukan.  Status gizi dibedakan dengan menggunakan skor, yaitu skor 

1 apabila status gizi siswa gemuk-kegemukan, dan skor 0 apabila status gizi siswa 

normal. 

 

 

C.  Sampel dan Pengumpulan Data 

 

 

 

Penentuan sampel dan jumlah sampel berdasarkan metode dalam penelitian 

payung yang berjudul School-Based Modified Lifestyle For Increasing 

Phytosterol Intake Of Obese School Children In Bandar Lampung (Nurdin, et al., 

2015).  Pada penelitian payung tersebut melibatkan 425 anak yang berasal dari 

lima sekolah dasar di Bandar Lampung yang dipilih secara sengaja dan peneliti 

ikut terlibat dalam pengambilan data di lokasi penelitian payung tersebut. 

Lokasi pengambilan sampel penelitian ini hanya di dua sekolah yang 

mewakili sekolah dasar swasta dan negeri di Bandar Lampung, yaitu Sekolah 

Dasar Kartika II-5 dan SD Negeri 1 Rawa Laut.  Pertimbangan penentuan lokasi 

penelitian adalah kedua sekolah tersebut memiliki karakteristik yang hampir 

sama, yaitu terletak di pusat Kota Bandar Lampung dan merupakan sekolah dasar 
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favorit.  Kedua sekolah tersebut memiliki kelas paralel yang cukup banyak dan 

latar belakang siswa yang beragam, yaitu berasal dari masyarakat kalangan 

bawah, menengah dan atas. 

Siswa sekolah dasar yang dipilih sebagai sampel penelitian adalah siswa 

kelas empat, dengan pertimbangan penelitian payung akan dilakukan dalam waktu 

dua tahun, sehingga tidak memungkinkan untuk mengambil sampel siswa kelas 

lima dan enam yang akan mempersiapkan ujian nasional.  Kriteria pengambilan 

sampel selain anak yang duduk di kelas empat sekolah dasar adalah anak yang 

mendapatkan izin dari orang tua dan mau mengikuti proses atau tahapan 

penelitian dari awal sampai akhir.  Populasi siswa kelas empat di SD Kartika II-5 

dan di SD Negeri 1 Rawa Laut sebanyak 572 orang.   

Berdasarkan hasil survei penelitian paying, jumlah sampel yang terlibat di 

SD Kartika II-5 dan SD Negeri 1 Rawa Laut adalah 253, karena tidak semua 

siswa kelas empat di masing-masing sekolah tersebut bersedia menjadi sampel 

penelitian.  Selanjutnya, 253 orang siswa tersebut dikelompokkan menjadi empat 

kelompok status gizi menurut Indeks Massa Tubuh (IMT).  Empat kelompok 

siswa tersebut adalah siswa dengan status gizi normal sebanyak 163 orang, status 

gizi kurus sebanyak 28 orang, status gizi gemuk sebanyak 27 orang dan status gizi 

kegemukan sebanyak 35 orang.  Pada penelitian ini kelompok anak berdasarkan 

IMT hanya dibedakan menjadi dua, yaitu anak dengan status gizi normal dan 

gemuk-kegemukan, dan siswa dengan status gizi kurus tidak diambil sebagai 

sampel penelitian, sehingga jumlahnya adalah 225 orang.  Jumlah tersebut 

kemudian menjadi populasi untuk penelitian ini. 
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Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang sama bagi setiap anggota populasi, dan pengambilan sampel dilakukan 

secara acak stratified atau stratified random sampling (Wirartha, 2006).  

Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini mengacu pada Sugiarto (2003) 

dengan rumus: 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

n : Jumlah sampel 

N : Jumlah Populasi yang bersumber dari sampel penelitian payung 

Z : Derajat Kepercayaan (95% = 0,05) 

S
2 

: Varian sampel (5% = 0,05) 

d : Derajat penyimpangan (5% = 0,05) 

Berdasarkan perhitungan tersebut, total sampel yang dilibatkan dalam 

penelitian ini sebanyak 57 siswa.  Pengambilan sampel dilakukan secara 

proporsional untuk masing-masing kelompok.  Distribusi sampel berdasarkan 

kelompok dan asal sekolah dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Distribusi sampel berdasarkan status gizi dan asal sekolah. 

 

Status Gizi 

Jumlah Populasi 
Jumlah Sampel 

SD Kartika 

II-5 

SD Negeri 1 

RawaLaut 

SD Kartika 

II-5 

SD Negeri 1 

Rawa Laut 

Normal 84 79 21 20 

Gemuk-

Kegemukan 
44 18 11 5 

Total 128 97 32 25 

Pada penelitian ini juga membahas ketersediaan makanan jajanan olahan di 

lokasi penelitian.  Oleh karena itu dilakukan pengambilan responden pedagang 

makanan jajanan di lokasi penelitian.  Jumlah responden pedagang makanan 

jajanan adalah seluruh populasi pedagang makanan jajanan yang berjualan di 

kantin SD Kartika II-5 dan SD Negeri 1 Rawa Laut, dengan kriteria pedagang 

tersebut bersedia untuk diwawancara. 

 

 

D.  Jenis dan Sumber Data 

 

 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder.  Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung 

terhadap obyek yang diteliti.  Sumber data diperoleh dari pengisian kuesioner 

melalui wawancara langsung dengan sampel.  Adapun data sekunder adalah data 

yang diperoleh dari hasil survei pada penelitian payung, instansi, lembaga atau 

literatur lain yang relevan untuk menunjang penelitian. 
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E.  Metode Pengumpulan Data 

 

 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut. 

1) Pengisian Kuesioner 

Pengisian kuesioner dilakukan untuk mengumpulkan dan memperoleh data 

sampel.  Pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah 

pertanyaan terbuka dan tertutup.  Untuk pertanyaan terbuka, sampel memiliki 

kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan karena variasi jawaban 

belum ditentukan.  Untuk pertanyaan tertutup sampel telah diberikan alternatif 

jawaban dari masing-masing pertanyaan.  Pengisian kuesioner yang dilakukan 

oleh sampel dipandu oleh peneliti serta didampingi oleh tim peneliti utama dan 

guru kelas. 

2) Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban responden yang lebih 

lengkap dari pertanyaan yang ada di dalam kuesioner.  Wawancara dengan 

responden dilakukan secara face to face agar diperoleh jawaban yang dapat 

melengkapi pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. 

3) Pengukuran antropometri 

Pengukuran antropometri adalah salah satu penilaian status gizi dengan 

menggunakan ukuran tubuh.  Ukuran tubuh yang diukur adalah berat badan 

(kg), tinggi badan (cm), lingkar lengan atas (cm), lingkar perut (cm)dan lingkar 

pinggul (cm). 
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4) Penimbangan 

Penimbangan dilakukan untuk mengetahui berat makanan jajanan olahan 

dikonsumsi oleh sampel dalam satuan gram.  Penimbangan dilakukan dengan 

menggunakan timbangan makanan.  

 

 

F.  Metode Pengolahan dan Analisis Data 

 

 

 

Data yang diperoleh dari proses pengumpulan data melalui pengisian 

kuesioner dan wawancara selanjutnya diolah dan dianalisis.  Analisis dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi komputer Microsoft Excel dan program SPSS versi 

16.0.  Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data-data tersebut 

adalah sebagai berikut. 

1) Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik data kualitatif 

maupun data kuantitatif.  Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan 

penelitian pertama, ke dua dan ke tiga, yaitu menjelaskan ketersediaan 

makanan jajanan olahan di sekolah dasar di Bandar Lampung, menjelaskan 

orang yang paling dominan dalam pengambilan keputusan siswa dalam 

mengonsumsi makanan jajanan olahan dan menjelaskan perilaku konsumsi 

makanan jajanan olahan siswa. 

Untuk mengetahui pendapatan pedagang makanan jajanan dilakukan analisis 

pendapatan kemudian dilanjutkan dengan analisis R/C untuk mengetahui 
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apakah usaha pedagang menguntungkan atau tidak, dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut (Soekartawi, 1995). 

Analisis pendapatan: 

 

Keterangan:  

Pd : Pendapatan 

TR : Total Penerimaan 

TC : Total biaya 

 

Analisis R/C:  

 

keterangan: 

 

R  : Penerimaan 

C  : Biaya 

Kriteria penilaian analisis R/C yaitu: 

a) Usaha menguntungkan jika nilai R/C > 1 

b) Usaha berada pada titik impas jika nilai R/C = 1 

c) Usaha tidak menguntungkan jika nilai R/C < 1 

 

2) Uji Mann Whitney  

Uji Mann Whitney adalah salah satu uji non parametrik yang mempunyai ciri 

sampel bersifat independent.  Uji Mann Whitney digunakan karena data tidak 

terdistribusi normal.  Pengujian normalitas data dilakukan dengan uji 

normalitas dengan melihat nilai signifikansi (  Kolmogorov-Smirnov dan 
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Shapiro-Wilk dengan bantuan program SPSS versi 16.0.  Adapun kaidah 

pengujian normalitas data adalah sebagai berikut. 

a) Apabila nilai signifikansi (p) > 0,05 data terdistribusi normal 

b) Apabila nilai signifikansi (p) < 0,05 data tidak terdistribusi normal 

Pada penelitian ini analisis dengan uji Mann Whitney digunakan untuk 

menjawab tujuan ke empat, yaitu menjelaskan ada atau tidaknya perbedaan 

konsumsi makanan jajanan olahan oleh siswa berdasarkan jenis kelamin dan 

status gizi.  Pengujian perbedaan tersebut menggunakan nilai signifikansi  ≤ 

0,05 atau tingkat kepercayaan 95% dengan kecenderungan ada tidaknya 

perbedaan dilihat sampai dengan  ≤ 0,35 atau tingkat kepercayaan 65%. 

Untuk menjelaskan ada tidaknya perbedaan antara konsumsi makanan jajanan 

olahan oleh siswa, kaidah pengujian yang digunakan yaitu: 

a) Perbedaan berdasarkan jenis kelamin 

H0 : tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara konsumsi 

makanan jajanan olahan mie instan, cireng isi, siomai, pempek dan 

bakso tusuk oleh siswa laki-laki dengan siswa perempuan. 

H1 : terdapat perbedaan yang signifikan antara konsumsi 

makanan jajanan olahan mie instan, cireng isi, siomai, pempek dan 

bakso tusuk oleh siswa laki-laki dengan siswa perempuan. 

Perbedaan berdasarkan status gizi  

H0 : tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara konsumsi 

makanan jajanan olahan mie instan, cireng isi, siomai, pempek dan 

bakso tusuk oleh siswa dengan status gizi normal dan gemuk 

kegemukan. 
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H1 : terdapat perbedaan yang signifikan antara konsumsi 

makanan jajanan olahan mie instan, cireng isi, siomai, pempek dan 

bakso tusuk oleh siswa dengan status gizi normal dan gemuk 

kegemukan. 

Selain dilakukan uji Mann-Whitney dilakukan juga analisis Odds ratio.  Odds 

ratio merupakan kecenderungan terjadinya suatu kejadian yang digunakan 

untuk melihat kecenderungan siswa laki-laki dan perempuan yang memiliki 

frekuensi konsumsi makanan jajanan olahan di atas frekuensi rata-rata.  Jenis 

makanan jajanan olahan yang dihitung Odds rationya adalah cireng isi, siomai, 

pempek dan bakso tusuk.  Odds ratio konsumsi siomai dan pempek dihitung 

berdasakan perbandingan antara jumlah siswa laki dan siswa perempuan yang 

memiliki frekuensi konsumsi di atas rata-rata.  Odds ratio konsumsi cireng isi 

dan bakso tusuk dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa 

perempuan dan siswa laki-laki yang memiliki frekuensi konsumsi di atas rata-

rata, karena siswa perempuan memiliki frekuensi konsumsi rata-rata cireng isi 

dan bakso tusuk lebih banyak dibandingkan dengan siswa laki-laki.  Gambaran 

cara perhitungan Odds ratio dapat dilihat pada Tabel 4.  Adapun rumus yang 

digunakan untuk menghitung Odds ratio adalah: 
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Tabel 4. Gambaran cara perhitungan Odds ratio. 

 

Keterangan 
Frekuensi ≥ rata-rata Frekuensi < rata-rata 

Jenis Makanan Jajanan Olahan 

Laki-laki/perempuan a b 

Perempuan/laki-laki c d 

 Jenis Makanan Jajanan Olahan 

Normal/gemuk-kegemukan a b 

Gemuk-kegemukan/normal c d 


