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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah observasional dengan desain 

cross sectional, penelitian ini mengamati subjek di observasi satu kali saja 

pada saat pengambilan data tentang pengetahuan dan perilaku ibu tentang 

keluarga sadar gizi dengan status gizi anak balita dalam waktu yang 

bersamaan. 

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah ibu yang mempunyai anak balita usia 

12-59 bulan di Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten 

Ciamis. 

 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis 

Kabupaten Ciamis dengan dasar pertimbangan penelitian ingin 

mengetahui pengetahuan dan perilaku ibu tentang keluarga sadar gizi 

terhadap status gizi anak balita. 

2. Waktu Penelitian 

Survey pendahuluan dilakukan di Dinas Kesehatan Ciamis dan 

Puskesmas Ciamis pada bulan Mei 2014. Pengambilan data dilaksanakan 

pada bulan Oktober 2014. 
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D. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi Penelitian 

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah ibu-ibu yang memiliki 

anak balita usia 12-59 bulan di Kelurahan Sindangrasa Kecamatan 

Ciamis Kabupaten Ciamis. Populasi balita di Kelurahan Sindangrasa 

terdapat 662 balita. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian merupakan bagian dalam populasi yakni ibu-ibu yang 

memiliki anak balita usia 12-59 bulan dengan memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

a. Kriteria Inklusi: 

1) Keluarga yang bertempat tinggal dan menetap di Kelurahan 

Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis 

2) Bersedia menjadi sampel 

3) Dapat membaca dan menulis 

4) Pendidikan ibu minimal Sekolah Dasar 

5) Anak balita yang diasuh oleh ibu kandung 

6) Ibu sehat jasmani dan rohani 

b. Kriteria Eksklusi: 

1) Ibu yang pergi/pindah rumah pada waktu pengambilan data 

2) Ibu/balita yang sakit/meninggal dunia sewaktu penelitian 

berlangsung. 

3. Besar Sampel 

Besar sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Lemeshow  

(1997),  yaitu: 
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 Keterangan : 

n     :   Jumlah Sampel  

N    :   Jumlah populasi yaitu 662 balita 

d  :  Derajat penyimpangan terhadap populasi yang  diinginkan             

yaitu 5% (0,05) 

 Z1-α/2   :   Nilai Z pada derajat kemaknaan (biasanya 95%=1,96) 

p       :   Prevalensi 15,56% (0,155) (Puskesmas Ciamis, 2014) 

n =   

  = 153,58  dibulatkan  154  sampel. 

  Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel 153,58 anak 

balita. Kemudian ditambah 10% untuk mengantisipasi yang  tidak datang 

atau hilang pada saat pengamatan berlangsung sehingga jumlah 

responden dalam penelitian ini yaitu 169 anak balita. 

4. Cara Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilaksanakan dengan 

menggunakan metode sistematis random sampling dengan cara: 

1. Membuat daftar lengkap nama/nomor subjek yang memenuhi kriteria 

sebagai populasi di Kelurahan Sindangrasa. 

2. Menentukan interval dengan cara membagi jumlah total populasi 

dengan 169. 

3. Menentukan titik awal atau cluster pertama dengan cara menunjuk 

nomor urut 1 sebagai urutan pertama selanjutnya dipilih urutan kedua 
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= urutan pertama + i, urutan ketiga = urutan kedua + i, dan 

seterusnya. 

E. Variabel Penelitian 

1. Jenis Variabel 

a. Variabel Bebas : 

1. Pengetahuan ibu tentang keluarga sadar gizi (Kadarzi)  

2. Perilaku ibu tentang keluarga sadar gizi (Kadarzi) 

b. Variabel Terikat : Status gizi anak balita 

 

F. Definisi  Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi: 

Tabel  2. Definisi Operasional 

 

Variabel Definisi Skala Data 
Pengetahuan ibu 
tentang keluarga 
sadar gizi 
(Kadarzi) 

Pengetahuan ibu tentang keluarga sadar gizi yaitu: 
memantau berat badan secara teratur, makan 
beraneka ragam, mengkonsumsi garam beryodium, 
memberikan ASI eksklusif, mendapat dan 
memberikan suplemen gizi. Skor 1 untuk jawaban 
benar, skor 0 untuk jawaban salah, jawaban tidak 
diisi atau tidak tahu. Dilakukan dengan wawancara 
menggunakan kuesioner. Sebanyak 25 pertanyaan 
tentang pengetahuan sadar gizi. 

Rasio 
 

Perilaku ibu 
tentang keluarga 
sadar gizi 
(Kadarzi) 

Pendapat responden terhadap pernyataan mengenai 
kelima indikator keluarga sadar gizi antara lain 
memantau berat badan secara teratur, makan 
beraneka ragam, mengkonsumsi garam beryodium, 
memberikan ASI eksklusif, mendapatkan dan 
memberikan suplementasi gizi. Skor 1 untuk jawaban 
benar, skor 0 untuk jawaban salah, jawaban tidak 
diisi atau tidak tahu. Dilakukan dengan wawancara 
menggunakan kuesioner. Sebanyak 25 pertanyaan 
tentang perilaku sadar gizi. 

Rasio 
 

Status  gizi Keadaan gizi balita ditentukan berdasarkan BB/TB. 
BB/TB dilakukan dengan melakukan penimbangan 
berat badan (kg), pengukuran tinggi badan  (cm) dan 
diinterpretasikan menggunakan Z-score BB/TB. 

Rasio 
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Tabel  3. Kisi-kisi Kuesioner 

Kisi-Kisi Item Jumlah 
Menimbang Berat Badan 
ASI Eksklusif 
Makanan beraneka ragam 
Garam beryodium 
Suplementasi gizi 

1, 2, 3, 4, 5 
6, 7, 8, 9, 10 

11, 12, 13, 14, 15 
16, 17, 18, 19, 20 
21, 22, 23, 24, 25 

5 
5 
5 
5 
5 

         Total        25 
 

G. Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari 

responden/sampel meliputi : data identitas responden, pengetahuan 

ibu tentang keluarga sadar gizi (Kadarzi), perilaku ibu tentang Kadarzi, 

dan status gizi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. 

Data tersebut meliputi gambaran umum wilayah Kelurahan 

Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan profil  

Puskesmas Ciamis tahun 2014. 

2. Cara Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Identitas responden yaitu meliputi nama, alamat, pendidikan 

terakhir, pekerjaan ibu, umur, pengetahuan tentang Kadarzi, perilaku  

tentang kadarzi, dikumpulkan dengan formulir  kuesioner. 

b. Data Sekunder 

Gambaran umum Kelurahan Sindangrasa meliputi letak, luas, 

batas wilayah, jumlah penduduk dan mata pencaharian diperoleh dari 
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data yang telah ada di Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis 

Kabupaten Ciamis. 

  

H. Langkah-langkah Penelitian 

1. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan kuesioner yang berbentuk pilihan yang mana 

jawabannya sudah tersedia. Kuesioner tersebut guna mendapatkan data 

tentang pengetahuan dan perilaku ibu tentang keluarga sadar gizi 

(Kadarzi). Pengukuran status gizi berupa berat badan (kg) menggunakan 

timbangan injak dan dacin, untuk pengukuran tinggi badan (cm) 

menggunakan microtoice. Kuesioner sebelum digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian dilakukan uji validitas dan reabilitas. 

1) Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tngkat ke 

valitan atau kesahihan suatu instrument. Instrument dikatakan valid 

jika instrument mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Penelitain ini dilakukan uji validitas instrument (kuesioner) dengan 

menggunakan korelasi Pearson product moment. Adapun ketentuan 

hasil pengujiannya adalah apabila diperoleh nilai rhitung lebih besar 

dari r tabel atau >0,3, maka item pertanyaan tersebut dikatakan valid 

(Rikiwidikdo, 2009). 

Sebelum kuesioner digunakan untuk penelitian, kuesioner di 

uji cobakan terlebih dahulu. Uji validitas akan dilakukan di Bolenglang 
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sebanyak 169 orang dengan pertimbangan bahwa Bolenglang 

mempunyai karakteristik responden hampir sama. 

 

Keterangan: 

N : Jumlah responden 

rxy : Koefisien korelasi product moment 

X : Skor pertanyaan 

Y : Skor total 

xy : Skor pertanyaan dikalikan skor total 

Berdasarkan perhitungan dengan rumus tersebut, nilai r 

hitung untuk seluruh pertanyaan akan dibandingkan dengan ni r tabel 

0,3 pada taraf signifikan 0,000. Jika nilai r hitung≥r tabel, pertanyaan 

dinyatakan valid. 

Uji validitas kuesioner dilakukan pada 30 orang yang bukan 

sampel/responden, yaitu di Bolenglang dengan taraf signifikan 95%, 

sehingga dapat diperoleh t tabel sebesar 0,3. Hasil uji validitas 

kuesioner dapat dilhat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Instrumen 
Kuesioner Jumlah 

kuesioner 
Jumlah 
kuesioner 
yang 
gugur 

Nomor 
kuesioner 
yang 
gugur 

Jumlah 
kuesioner 
yang 
dipakai 

Pengetahuan 25 2 17,19 23 
Perilaku 25 3 3, 11, 14 22 

 

2) Uji Reabilitas 

Uji reabilitas adalah ukuran konsistensi instrument penelitian. 

Instrument yang reliabel berarti instrument yang bila digunakan 
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beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan 

data yang sama. 

Perhitungan uji reabilitas instrument penelitian dilakukan 

dengan bantuan SPSS. Rumus dari koefisien reabilitas Cronbach’s 

alpha (Rikiwidikdo, 2009) yaitu: 

r11=  

Keterangan: 

r11  : Reliabilitas Instrumen 

k  : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

Σσb² : Jumlah varians butir 

σt²  : varians total 

Berdasarkan perhitungan dengan rumus tersebut instrument 

dikatakan reliabel jika diperoleh niai alpha ≥0,70 (Rikiwidikdo, 2009). 

Tabel 5. Hasil Uji Reabilitas Instrumen 
Varibel Koefisien Alpha Keterangan 

Pengetahuan 0,705 Reliabel 
Perilaku 0,729 Reliabel 

 

Hasil korelasi berdasarkan tabel 5 hasil uji reabilitas 

instrument pengetahuan dan perilaku bahwa semua item masing-

masing pernyataan memiliki nilai alpha lebih dari 0,7 sehingga 

dinyatakan reliabel.  

2. Jalannya Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a) Tahap Persiapan 

1) Pengurusan ijin penelitian 

2) Melakukan survey pendahuluan, pendekatan dan koordinasi 

dengan perangkat desa sebagai lokasi penelitian. 
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3) Melakukan uji coba instrumen kuesioner tentang pengetahuan dan 

perilaku ibu rumah tangga tentang keluarga sadar gizi (Kadarzi) 

terhadap status gizi balita. 

b) Tahap pelaksanaan  

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara 

menggunakan kuesioner yang berkumpul dalam suatu tempat. 

c) Tahap Penyelesaian 

1) Melakukan pembersihan data, pengolahan dan analisis data 

2) Menyusun hasil laporan. 

 

I. Pengolahan Data 

Langkah-langkah dalam pengolahan data antara lain  : 

a. Editing 

Melakukan pengecekan kelengkapan data karateristik sampel dan 

jawaban dari kuesioner pengetahuan dan perilaku ibu tentang keluarga 

sadar gizi (Kadarzi), dan status gizi balita usia 12-59 bulan yang sudah 

diperoleh dari sampel. 

b. Coding 

Coding adalah pemberian kode pada variabel pengetahuan dan perilaku 

ibu tentang keluarga sadar gizi (Kadarzi) dan pada variabel status gizi 

pada balita usia 12-59 bulan. Untuk variabel pengetahuan tentang 

Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi), di kategorikan berdasarkan penelitian 

Aryati (2012): 

1. Kurang  : bila jawaban benar <60% dari total skor. 

2. Cukup  : bila jawaban benar 60-80% dari total skor. 
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3. Baik  : bila jawaban benar >80% dari total skor. 

Perilaku sadar gizi dikategorikan berdasarkan penelitian Aryati (2012): 

1. Baik  : bila jawaban benar >80% dari total skor. 

2. Belum baik  : bila jawaban benar ≤80% dari total skor. 

Status gizi berdasarkan BB/TB (Riskesdas, 2010): 

1. Sangat Kurus   : <-3 SD 

2. Kurus  : -3 s/d <-2 SD 

3. Normal         : -2 s/d +2 SD 

4. Gemuk  : >+2 SD 

c. Entry Data 

Entry data dilakukan dengan memasukkan data karakteristik sampel dan 

skor nilai pengetahuan dan perilaku ibu tentang Kadarzi, dan status gizi 

balita. 

d. Cleaning 

Cleaning dilakukan dengan cara melihat kelengkapan data dan 

kebenaran data pengetahuan dan perilaku ibu tentang Kadarzi dan status 

gizi balita. 

e. Tabulating 

Membuat tabel induk hasil penelitian yaitu hasil skor dan kategori 

pengetahuan dan perilaku ibu tentang Kadarzi dan status gizi balita. Dan 

begitupula data karakteristik sampel yang telah di entry dan diteliti 

kebenarannya dan siap dianalisis. 
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J. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.0  for 

Windows yang meliputi : 

1. Analisis Bivariat 

Dilakukan untuk menggambarkan semua variabel dengan membuat 

distribusi frekuensi masing-masing variabel. 

2. Analisis Univariat 

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pengetahuan  ibu 

tentang Kadarzi dengan status gizi pada balita dan perilaku ibu tentang 

Kadarzi dengan status gizi pada balita, dilakukan uji kenormalan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Berdasarkan uji kenormalan data 

tersebut berdistribusi normal maka digunakan uji statistik Pearson Product 

Moment dengan interpretasi: 

1) Bila p <0,05 maka Ho ditolak berarti ada hubungan pengetahuan ibu 

dengan status gizi pada balita. 

2) Bila p ≥0,05 maka Ho diterima berarti tidak ada hubungan  perilaku ibu 

dengan status gizi pada balita. 

 

 

 

 

 

 

 

 


