
 

 

BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ilmu Kesehatan Anak, khususnya bidang nutrisi dan penyakit 

metabolik. 

2. Ilmu Gizi, khususnya perhitungan asupan energi dan pengukuran 

status gizi antropometri. 

 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

4.2.1 Ruang Lingkup Tempat 

Pengumpulan data dilakukan di TK-PAUD Alhidayah dan Pos PAUD 

Cemara Banyumanik, Semarang. 

 

4.2.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian telah dilakukan pada Maret-Mei 2014. 

 

4.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional dengan rancangan 

penelitian belah lintang (cross sectional). 
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4.4 Populasi dan Sampel 

4.4.1 Populasi Target 

Anak prasekolah usia 2-5 tahun yang mengonsumsi sugar-sweetened 

beverage. 

 

4.4.2 Populasi Terjangkau 

Anak dengan karakteristik populasi target di TK dan PAUD selama 

periode Maret-Mei 2014. 

 

4.4.3 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi terjangkau yang memenuhi 

kriteria penelitian, sebagai berikut: 

 

4.4.3.1 Kriteria inklusi 

1. Anak prasekolah usia 2-5 tahun yang mengonsumsi sugar-sweetened 

beverage. 

2. Orang tua subyek memberikan persetujuan untuk dilakukan 

pengumpulan data. 

 

 

 

 



 

 

4.4.3.2 Kriteria eksklusi 

1. Anak dengan riwayat penyakit kronik 

2. Anak dengan riwayat cacat bawaan 

4.4.4 Cara Sampling 

Pemilihan subyek penelitian dengan metode consecutive sampling, yaitu 

anak usia 2-5 tahun pada TK-PAUD yang memenuhi kriteria inklusi 

maupun eksklusi hingga besar sampel minimal terpenuhi. 

 

4.4.5 Besar Sampel 

Pada penelitian ini, kriteria inklusi adalah anak prasekolah usia 2-5 tahun 

yang mengonsumsi sugar-sweetened beverage. Maka jumlah sampel 

minimal pada penelitian ini adalah : 

      n=      + 3 

        =       + 3  

        =     40                

Keterangan
52

:  

n               =  Besar sampel   

Zα             = Deviat baku alfa =1,96 (α=0,05)  

Zβ             = Deviat baku beta ( 0,842) 

r                = Korelasi SSB dengan status gizi dari penelitian pendahulu 

Berdasar perhitungan tersebut besar subjek adalah 40 orang. 



 

 

4.5 Variabel Penelitian 

4.5.1 Variabel Bebas 

        Asupan energi total dan sugar sweetened beverage 

 

4.5.2 Variabel Terikat 

        Status gizi yang diukur berdasarkan indeks massa tubuh 

 

4.6 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 6. Definisi operasional variabel 

No Variabel Skala variabel Satuan variabel 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asupan energi total dan sugar-

sweetened beverage.  

 

Asupan energi total merupakan 

kontribusi energi dari karbohidrat, 

lemak dan protein pada makanan atau 

minuman yang dikonsumsi dalam 

sehari serta kontribusi energi dari 

pemanis berkalori. 

Asupan sugar-sweetened beverage 

merupakan kontribusi energi dari             

pemanis berkalori pada makanan atau 

minuman manis, antara lain sweeteners 

flavored biscuit, sweeteners flavored 

wafer, soft drinks, fruit drinks, sports 

drinks, tea and coffee drinks, energy 

drinks, sweetened milk atau total milk 

(whole milk, 2% milk, 1% milk, skim 

milk, chocolate milk, other flavored 

milk). Penambahan gula seharusnya < 

200 kilokalori atau tidak melebihi 25% 

dari total kalori untuk menjamin 

kecukupan asupan mikronutrien 

esensial. Cara mengukur jumlah kalori 

yang dikonsumsi menggunakan three 

days food recall dengan dibantu oleh 

ahli gizi. 

  Rasio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilokalori/hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No Variabel Skala variabel Satuan variabel 

2 Tinggi Badan 

Hasil jumlah pengukuran ruas-ruas 

tulang tubuh, meliputi tungkai bawah, 

tulang panggul, tulang belakang, tulang 

leher dan kepala yang diukur dengan 

stadiometer dengan ketelitian 0,1 cm.  

Rasio  Centimeter 

3 Berat Badan 

Massa tubuh meliputi otot, tulang, 

lemak, cairan tubuh, organ dan lain-lain 

yang diukur menggunakan timbangan 
digital dengan ketelitian 0,01 kg.  

Rasio Kilogram 

4 Usia 

Suatu angka yang mewakili lamanya 

kehidupan seseorang. Usia dihitung 

saat pengumpulan data, berdasarkan 

tanggal kelahiran. Apabila kelebihan 

hingga 14 hari maka dibulatkan ke 

bawah, sedangkan kelebihan 15 hari 

maka dibulatkan ke atas. 

Rasio Bulan 

5 Indeks massa tubuh  

Ukuran berat disesuaikan ukuran 

tinggi, dihitung sebagai berat badan 

dalam kilogram dibagi dengan kuadrat 

tinggi dalam meter. Perhitungan 

tersebut diperoleh dari rumus BB/(TB)²  

Rasio Kg/m
2
 

6 Status gizi 

Keadaan tubuh yang diakibatkan oleh 

keseimbangan antara asupan makanan 

dan penggunaan zat gizi. Ditentukan 

berdasarkan BMI for age WHO (z-

score) sesuai usia dan jenis kelamin. 

Status gizi menurut standar z-score 

WHO 2006 adalah sebagai berikut:  

• Obesitas bila z-score > 3SD 

• Overweight bila z-score 2 sampai 3 

SD 

• Gizi baik bila z-score 2 sampai -2 

SD  

• Gizi kurang bila z-score -2 sampai -

3 SD 

• Gizi buruk bila z-score <-3 SD 

Nominal 
 

 

 

 



 

 

4.7 Cara Pengumpulan Data 

4.7.1 Alat dan Bahan 

a. Timbangan digital merek Seca® 383 

b. Stadiometer merek Seca® 217 

c. Lembar kuesioner yang telah dilakukan uji validasi dan digunakan 

pada penelitian multisentra serta alat tulis 

 

4.7.2 Jenis Data 

       Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan 

pengisian kuesioner dan pemeriksaan antropometri pada responden. 

 

4.7.3 Cara Kerja 

1. Memberi penjelasan kepada orang tua calon subyek mengenai latar 

belakang dan tujuan penelitian, kemudian ditanyakan kesediaan untuk 

mengikuti penelitian dengan menandatangani lembar informed consent 

apabila setuju. 

2. Penjelasan tentang pengisian three days food recall dibantu oleh ahli gizi 

3. Pengisian three days food recall oleh peneliti dibantu oleh ahli gizi 

4. Menghitung asupan energi total dan sugar-sweetened beverage dibantu 

oleh ahli gizi. 

5. Melakukan pengukuran antropometri, meliputi: 

a. Pengukuran tinggi badan 



 

 

 Memasang stadiometer pada tempat penelitian. 

 Melepaskan alas kaki dan beban hiasan yang dapat 

mengganggu proses pengukuran. 

 Menurunkan papan pengukur sampai rapat pada kepala bagian 

atas. Membaca angka di stadiometer dengan ketelitian 0,1 cm. 

b. Pengukuran berat badan 

1. Anak berdiri tegak di tengah timbangan dalam keadaan tanpa alas 

kaki. 

2. Kemudian membaca angka di timbangan dengan ketelitian 0,01 kg. 

6. Melakukan analisis setelah semua data terkumpul. 

 

4.8 Alur Penelitian 

Subyek penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur penelitian 

4.9 Pengolahan dan Analisis Data 

       Data yang terkumpul dilakukan cleaning, coding dan tabulasi ke dalam 

komputer. Pengolahan, analisis serta penyajian data menggunakan perangkat 

Penjelasan tentang pengisian three days food recall dibantu oleh ahli gizi 

Pengisian three days food recall dan pengukuran antropometri 

Melakukan pengolahan dan analisis data yang diperoleh 



 

 

lunak SPSS Statistics 17.0. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dan 

analitik. Pada analisis deskriptif, data yang diperoleh yaitu asupan energi total dan 

sugar-sweetened beverages serta usia, berat badan, tinggi badan, indeks massa 

tubuh disajikan dalam bentuk rerata, median, dan simpang deviasi sedangkan jenis 

kelamin dan status gizi disajikan dalam distribusi frekuensi dan persentase. 

Analisis kandungan energi dalam asupan makanan menggunakan perangkat lunak 

nutrisurvey indonesia serta melihat label kandungan energi pada kemasan produk 

makanan. Analisis hubungan antar variabel (asupan sugar-sweetened beverage 

dengan status gizi) menggunakan uji korelasi. Jika sebaran data normal, uji yang 

digunakan adalah uji korelasi pearson sedangkan uji alternatifnya adalah uji 

korelasi spearman. Dikatakan sebaran data normal bila p > 0,05 dan data tidak 

normal bila p ≤ 0,05. 

 

4.10 Etika Penelitian 

       Penelitian ini telah dimintakan etika penelitian dan disetujui Komisi Etik  

Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kesediaan responden  

menjadi subyek penelitian diwujudkan melalui penandatanganan informed 

consent. Setelah penelitian dilakukan, responden akan diberikan reward sebagai 

ucapan terima kasih. 

 

 

 

 



 

 

4.11 Jadwal Penelitian 

Tabel 7. Time table jadwal penelitian     

Bulan I Bulan II Bulan III Bulan III-V Bulan VI Bulan VII 

Penyusunan 

proposal 

Pengujian 

proposal 

Persiapan 

alat dan 

sarana 

penelitian 

Pelaksanaan 

penelitian 

(pengisian 

kuesioner 

dan 

pengukuran 

status gizi) 

Pengolahan 

dan analisis 

data 

Seminar 

hasil 

karya tulis 

ilmiah 

 

 


