
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan desain penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Analitik Observasional dengan desain cross sectional 

study 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan 12-22 Mei tahun 2020 di Kampus 

Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Kendari 

C.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

 Populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif DIII & DIV 

Gizi sejumlah 378 orang. dan tingkat 2 menjadi sampel yang tercatat sebagai 

mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Kendari pada tahun angkatan 

2018/2019 yaitu sebanyak  141 mahasiswa. 

2. Sampel  

 a) Cara pengambilan sampel  

 Pengambilan sampel dalam penelitian ini diambil Acidental sampel 

adalah teknik dalam pengambilan sampelnya tidak ditetapkan lebih dahulu 

namun langung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemuinya 

sebanyak 53 orang. Dengan kriteria inklusi sampel sebagai berikut : 

(1) Terdaftar Sebagai Mahasiswa Aktif Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes 

Kendari 

(2) Prodi D-III (Tk 2) 



(3) Prodi D-IV (Tk 2) 

(4) Dapat Berkomunikasi dengan Baik 

(5) Bersedia menjadi sampel   

 b) Besar Sampel (termasuk rumus ) 

 Besar Sampel minimum dalam penelitian ini adalah 64 orang di peroleh 

menggunakan RUMUS LAMESHOW (1997) yaitu sebagai berikut : 
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Ket: 

n : Besar sampel 

N : Jumlah populasi  

         = nilai standar distribusi normal yang dipilih (1,96) 

P : Proporsi konsumsi sayur dan buah di kampus jurusan gizi poltekkes 

kemenkes kendari tahun 2019 yaitu 64,3% (0,643) penelitian yang dilakukan 

Didu (2019). 
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perhitungan : 
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n = 53,15 = 53 sampel 

Sampel Tingkat IIA D-III gizi =   
  

   
         

Sampel Tingkat IIB D-III gizi =  
  

   
         

Sampel Tingkat II D-IV gizi =  
  

   
          

D. Variable Penelitian  

 1. Variable bebas : Tingkat pengetahuan 

 2. Variable terikat :  Pola Konsumsi Sayur dan Buah  

E. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

1. Pola konsumsi sayur dan buah  

Pola konsumsi sayur dan buah adalah jumlah, jenis dan frekuensi konsumsi pada 

mahasiswa jurusan gizi poltekkes kemenkes kendari diukur dengan formulir Food 

Frekuensi Questionnaire (FFQ) Semi kuantitatif, dengan Kriteria sebagai berikut 

a. Jumlah  

1) Sayur  

Cukup :  Apabila ≥250 gram sehari 

Kurang :  Apabila <250 gram sehari 



2) Buah  

Cukup :  Apabila ≥150 gram sehari 

Kurang : Apabila  <150 gram sehari (WHO, 2017) 

b. Frekuensi  

Cukup : Apabila  ≥ 3x sehari  

Kurang : Apabila <3x sehari (Suhardjo, 2009) 

c. J enis  

Beragam : Apabila 2 jenis Perhari  

Tidak Beragam :Apabila  <2 jenis per hari (Kemenkes, 2014) 

2. Pengetahuan Gizi  

Tingkat pemahaman terhadap pengetahuan tentang sayuran dan buah yang 

dikategorikan sebagai berikut : 

Baik : Apabila > 70% 

Kurang : Apabila <70% (Khomsan, 2000) 

F. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Data primer berupa data identitas, Tingkat pengetahuan,Pola konsumsi sayur 

dan buah  diperoleh melalui Angket dengan menggunakan kuesioner. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari bagian evaluasi berupa jumlah 

mahasiswa 

 



G. Pengolahan, Penyajian dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

 a) Tingkat pengetahuan diolah berdasarkan hasil wawancara dimana skor jawaban 

responden dijumlahkan kemudian dibagi total skor dikalikan 100% dan 

dibandingkan dengan kriteria objektif 

b) Pola konsumsi Mahasiswa diperoleh melalui angket dengan alat bantu kuesioner 

FFQ. Data diperoleh dibandingkan dengan pola konsumsi WHO 

2. Penyajian Data 

Dalam penelitian ini data yang telah diolah dan dianalisis menggunakan SPSS 

kemudian disajikan dalam bentuk tabel maupun narasi untuk memberikan 

deskripsi hasil penelitian yang disertai penjelasan. 

3. Analisis Data  

    a. Analisis Univariat  

Analisis Univariat digunakan untuk mendeskripsikan tiap-tiap variabel yaitu 

pengetahuan, pola makan terhadap Konsumsi sayur dan buah yang  disajikan 

dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

  b. Analisi Bivariat  

Analisis ini dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel independen 

dan variabel dependen. Uji statistik yang digunakan adalah chisquare test 

dengan rumus sebagai berikut : 
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Sumber (Sugiono, 2002). 



  Dimana : 

  O = Observe (Nilai yang diperoleh melalui pengamatan maupun hasil). 

  E = Expected (Nilai yang diharapkan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


