
 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

 

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional dengan 

pendekatan cross sectional, yaitu peneliti mempelajari hubungan 

antara asupan energi, asupan protein, dan status gizi terhadap prestasi 

belajar yang diobservasi sebanyak satu kali pada saat yang sama 

(Sastoasmoro, 2008). 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

3.2.1 Waktu Penelitian 

 

 Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2014 

 

3.2.2 Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 2 Keteguhan Kecamatan 

Teluk Betung Barat. 
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

 

 

3.3.1 Populasi Penelitian  

 

Populasi menurut Notoadmodjo (2010) adalah keseluruhan 

objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas 4, 5, 6 yang berjumlah 107 orang. 

 

3.3.2 Sampel Penelitian 

 

Sampel menurut Notoadmodjo (2010) adalah sebagian yang 

diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap 

mewakili seluruh populasi. Untuk mendapatkan sampel maka 

dapat digunakan rumus seperti di bawah ini : 

n1= n2 = [
  √       √         

     
]
 

 (Dahlan, 2012) 

        = 40  

Keterangan : 

 Kesalahan tipe I ditetapkan sebesar 5% hipotesis satu arah, 

Zα = 1,96  

Kesalahan tipe II ditetapkan sebesar 20%, Zβ = 0,84 

 P1 = proporsi responden status gizi TB/U normal dengan 

prestasi belajar baik (Creisye, 2013) 

P2 = proporsi responden status gizi BB/TB normal dengan 

prestasi belajar baik (Creisye, 2013) 

P = P1 + P2 / 2 
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Q1 = 1 - P1 

Q2 = 1 - P2 

Q = 1 – P (Dahlan, 2012) 

 

Berdasarkan rumus tersebut didapatkan sampel minimal 

adalah sebanyak 40 responden berdasarkan nilai proporsi 

yang tertera pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3. Nilai Proporsi 

 

 

 

Untuk mendapatkan sampel pada masing-masing kelas 

maka digunakan teknik stratified random sampling 

sehingga didapatkan untuk masing-masing kelas, yaitu 

kelas 4 sebanyak 29%, kelas 5 sebanyak 34% dan kelas 6 

sebanyak 36% dengan masing-masing kelas diambil untuk 

kelas 4 sebanyak 12 responden, kelas 5 sebanyak 14 

responden, kelas 6 sebanyak 14 respoden. Setelah itu untuk 

menentukan siswa yang dijadikan responden dengan 

menggunakan teknik simple random sampling karena setiap 

responden mendapatkan kesempatan dan peluang yang 

sama untuk dijadikan responden penelitian, selain itu juga 

Judul P1 P2 n 

Kebiasaan sarapan 

(Nuryati, 2002) 

0.679 0.349 47 

Pola makan (Nuryati, 

2002) 

0.783 0.148 51 

Status gizi dengan 

prestasi belajar (Chrisye, 

2013) 

0.220 0.565 40 
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responden harus berada dalam kriteria inklusi dan eksklusi 

sebagai berikut : 

1. Kriteria Inklusi : Siswa kelas 4,5,6  yang terdaftar di SD 

Negeri 2 Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat 

yang hadir pada saat penelitian  dan bersedia mengisi 

kuesioner food recall 2   24 jam. 

 

2. Kriteria Eksklusi : Siswa yang mengidap penyakit 

kronis (lebih dari 2 minggu mengidap suatu penyakit) 

dan penyakit akut (kurang dari 2 minggu mengidap 

suatu penyakit) pada saat penelitian dilaksanakan, siswa 

yang memiliki absensi lebih dari 3 hari. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah asupan energi, 

asupan protein. 

 

3.4.2 Variabel Antara 

Variabel antara dalam penelitian ini adalah status gizi. 

 

3.4.3 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar. 
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3.5 Definisi Operasional 

Tabel 4. Definisi Operasional 

Variabel Definisi Alat  ukur Cara ukur Hasil ukur Skala 

Variabel 

Dependen 

 

 

 

   
Asupan 

Energi 

Banyaknya makanan 

dan minuman yang 

dikonsumsi untuk 

memenuhi kebutuhan 

energi dalam satu hari 

(Supariasa, 2012). 

 

Kuesioner 

food recall 

2        

Wawancara 

atau 

mengisi 

kuesioner 

food recall 

pada 

weekend 

dan 

weekday 

Baik 

                 
 

Cukup  
                 
 

(WNPG, 2004) 

Ordinal 

Asupan 

Protein 

Banyaknya makanan 

dan minuman yang 

dikonsumsi untuk  

memenuhi kebutuhan 

protein dalam satu hari 

(Supariasa, 2012) 

Kuesioner 

food recall 

2        

Wawancara 

atau 

mengisi 

kuesioner 

food recall 

pada 

weekend 

dan 

weekday 

Baik 

                  
 

Cukup  
                  
 

(WNPG, 2004) 

Ordinal 

Variabel 

Antara 

     

Status 

Gizi 

Hasil akhir dari 

keseimbangan antara 

makanan yang 

dimasukkan ke dalam 

tubuh (nutrien input) 

dengan kebutuhan 

tubuh (nutrien output) 

akan zat gizi tersebut 

(Supariasa, dkk., 

2012) 

Timbangan 

injak dengan 

ketelitian 

0,5 kg  

 

Mikrotoice 

dengan 

ketelitian 

0,1 cm 

Mengukur 

berat badan 

dan tinggi 

badan 

dengan  

 IMT/U 

Baik : -2 SD sampai 

+2 SD 

 

Kurang : <-2 SD 

 

(WHO, 2007)  

Ordinal 

Variabel 

Terikat 

 

 

    

Prestasi 

Belajar 

Tingkat keberhasilan 

dalam  proses 

pembelajaran setelah 

melalui tahap tes yang 

dinyatakan dalam 

bentuk nilai berupa 

angka dalam nilai 

rapor 

Nilai rapor Mengguna

kan rata-

rata nilai 

akhir rapor 

semester 

genap 

Baik :     

 

Kurang :     

 

(Christien, 2007) 

Ordinal 
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3.6 Pengumpulan Data 

3.6.1 Jenis Data 

1. Data Primer 

Data primer yang diperoleh berasal dari pengukuran berat 

badan,  tinggi badan siswa, kuesioner food recall 24 jam. 

Menimbang berat badan dengan menggunakan timbangan injak 

dengan ketelitian 0,5 kg dan mengukur tinggi badan dengan 

menggunakan microtoise yang mempunyai ketelitian 0,1 cm. 

Untuk menilai konsumsi makanan dengan menggunakan 

kuesioner food recall 24 jam yang dilakukan sebanyak dua kali.  

 

2. Data Sekunder 

Prestasi belajar siswa SD diperoleh dengan mengumpulkan data 

hasil ujian yang tertulis di rapor. 

 

3.6.2 Alat dan Instrumen Penelitian 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Timbangan injak dengan ketilitian 0,5 kg 

2. Microtoise dengan ketelitian 0,1 cm 

3. Kuesioner food recall 24 jam yang dilengkapi dengan identitas 

siswa 
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3.7 Cara Pengambilan Data 

Cara mengukur : 

1. Berat Badan  

a. Meletakkan timbangan di lantai yang rata. 

b. Posisi jarum harus berada di angka 0 sebelum digunakan. 

c. Siswa ditimbang tanpa menggunakan sepatu dan benda-benda 

yang dibawa karena akan mempengaruhi hasil timbangan 

d. Siswa dalam posisi tegak lurus, pandangan lurus ke depan, kedua 

kaki di atas timbangan, kaki kanan dan kiri dirapatkan 

e. Peneliti membaca angka pada jarum timbangan dengan posisi 

peneliti di depan siswa 

 

2. Tinggi Badan 

1. Terlebih dahulu menempel microtoise pada dinding yang rata 

setinggi 2 m. 

2. Siswa diukur dengan melepaskan sepatu dan topi 

3. Siswa berdiri tegak, kaki lurus, tumit, bokong, punggung dan 

kepala harus menempel pada dinding dan pandangan lurus ke 

depan. 

4. Peneliti membaca angka pada skala microtoise. 

 

3. Umur Siswa 

 

Umur siswa dihitung dengan mengurangi tanggal pada saat 

pengambilan data dengan tanggal lahir siswa. Bila jumlah hari 

kurang dari 15 dibulatkan dengan tanggal lahir siswa. Bila jumlah 
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hari kurang dari 15 dibulatkan ke bawah dan bila lebih dari 15 

dibulatkan ke atas. 

 

4. Asupan Energi dan Protein 

Data asupan energi dan protein diperoleh melalui wawancara dengan 

menggunakan instrument food recall 24 jam. 

 

5. Prestasi Belajar  

Prestasi belajar diperoleh dari catatan atau buku rapor siswa yang 

meliputi rata-rata nilai semester genap. 

 

3.8 Pengolahan dan Analisis Data 

3.8.1 Pengolahan Data 

 

Data yang sudah diperoleh dari proses pengumpuan data akan 

diubah ke dalam bentuk tabe-tabel, kemudian data diolah dengan 

statistika. 

 

Proses pengolahan data menggunakan program komputer ini 

terdiri dari beberapa langkah : 

a. Coding, untuk menerjemahkan data yang dikumpulkan 

selama penelitian ke dalam simbol yang cocok untuk 

keperluan analisis. 

b. Data entry, memasukkan data ke dalam computer. 

c. Verifikasi, melakukan pemeriksaan secara visual terhadap 

data yang telah dimasukkan ke computer. 
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d. Output komputer, hasil analisis yang telah dilakukan 

komputer kemudian dicetak. 

 

3.8.2 Analisis Data 

 Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

 

1. Analisis Data Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk mendeskripsikan distribusi 

frekuensi setiap variabel penelitian. Variabel yang dianalisis 

yaitu asupan energi dan asupan protein sebagai variabel bebas, 

status gizi sebagai variabel  antara, dan prestasi belajar sebagai 

variabel terikat. 

 

2. Analisis Bivariat 

Analisis hubungan atau perbedaan prevalensi antara kelompok 

yang diobservasi dilakukan setelah validasi dan 

pengelompokan data penelitian yang diperoleh. Analisis ini 

dapat berupa suatu uji hipotesis ataupun analisis untuk 

memperoleh odd ratio . Analisis bivariat digunakan untuk 

mencari hubungan dan membuktikan hipotesis dua variabel. 

Uji statistik yang digunakan adalah uji Chi-Square dengan 

tabel B   K dengan hasil p<0,05 dengan CI 95%. Uji alternatif 

yang dilakukan apabila uji Chi-Square tidak terpenuhi adalah 

uji Fisher dengan tabel B   K  dan uji Kolmogorov-Smirnov 

dengan tabel 2   K (Dahlan, 2013). 
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3.9 Ethical Clearance 

 Penelitian ini telah dikaji dan dinyatakan memenuhi kaidah etik 

penelitian, antara lain memberitahu responden prosedur penelitian dan 

tidak adanya bahaya potensial dalam penelitian ini, memberi hak 

responden untuk mengundurkan diri dari penelitian dan menjaga 

kerahasiaan identitas responden. Penelitian ini disetujui oleh Komisi Etik 

Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung yang 

dengan surat keterangan lolos kaji etik nomor 2448/UN26/8/DT/2014 

yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2014. 

 

 

3.10 Alur Penelitian 
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