
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan survey yaitu

untuk mengetahui gambaran pengetahuan, pola konsumsi makanan dan kepatuhan

mengkonsumsi tablet besi (Fe) pada siswi putri di SMP Negeri 1 Lasalepa..

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di laksanakan pada bulan juni 2020 bertempat di SMP Negeri 1 Lasalepa.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri  atas objek yang memiliki kualitas

dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di

tarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah siswi purti kelas VII,

VIII, dan IX yang berada di SMP Negeri 1 Lasalepa Kecamatan Lasalepa kabupaten Muna

dengan jumlah siswi putri sebanyak 152 orang siswi (Sumber : Buku Arsip SMPN1

Lasalepa).

2. Sampel
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a. Jenis Sampel

Sampel penelitian ini adalah Remaja Putri Kelas VII, VIII dan IX di SMP Negeri 1

Lasalepa

b. Besar sampel

Sampel penelitian ini adalah Remaja Putri Kelas VII, VII dan Kelas IX sebanyak 38

orang siswi. Sampel ini di hitung mengunakan rumus sebagai berikut (Arikunto

2006):

n = 25% x jumlah populasi100
n =    25% x 152

100

n = 38

Jadi jumlah sampel yang diambil yaitu 38 orang.

c. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel di ambil menggunakan teknik yaitu probability sampling dengan

cara acak bertingkat proporsional pada kelompok (proportionate stratified random

sampling).

d. Kriteria Sampel

kriteria sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:
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a) Siswi SMP Negeri 1 Lasalepa yang aktif

b) Siswi dalam ke adaan sehat

c) Bersedia menjadi respondengan jika tidak bersedia maka diganti dengan responden

lain.

e. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah  dengan cara acak

bertingkat proporsional kelompok (proportionate cluser stratified random sampling).

1. Sampel kelas VII SMP Negeri 1 Lasalepa

a) Sampel kelas VII A = X 38 = 2
b) Sampel kelas VII B = X 38 = 2

c) Sampel kelas VII C = X 38 = 3
d) Sampel kelas VII D = X 38 = 3
e) Sampel kelas VII E = X 38 = 3

2. Sampel kelas VIII SMP Negeri 1 Lasalepa

a) Sampel kelas VIII A = X 38 = 3

b) Sampel kelas VIII B = X 38 = 3
c) Sampel kelas VIII C = X 38 = 2
d) Sampel kelas VIII D = X 38 = 3

e) Sampel kelas VIII E = X 38 = 2

3. Sampel kelas XI SMP Negeri 1 Lasalepa
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a) Sampel kelas XI A = X 38 = 2

b) Sampel kelas XI B = X 38 = 2

c) Sampel kelas XI C = X 38 = 2

d) Sampel kelas XI D = X 38 = 3

e) Sampel kelas XI E = X 38 = 3

D. Jenis Dan Cara Pengumpulan Data

1. Data Primer

a. Data tentang identitas, pengetahuan dan pemberian tablet Fe di kumpulkan dengan

teknik wawancara dengan menggunakan quisioner (terlampir).

b. Data tentang pola konsumsi makanan di peroleh melalui quisioner food frekuensi

(terlampir).

2. Data Sekunder

a. Gambaran umum lokasi penelitian (demografi sekolah) di lakukan dengan melihat

arsip yang ada.

b. Identitas sampel dikumpul dari buku register siswa dan hasil wawancara.

E. Pengolahan, Analisi dan Penyajian Data

a. Pengolahan Data

1. Data tentang pengetahuan diolah dengan menjumlahkan semua skor kemudian di bagi

dengan total skor di kali dengan 100, hasil presentase tersebut di bandingkan dengan

kriteria objektif.
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2. Pola konsumsi makanan di peroleh dari tabel food frekuensi dengan menjumlahkan

jawaban responden dari pertanyaan kemudian di kategorikan menjadi 2 kriteria yaitu

cukup dan kurang (Suhardjo, 1996).

3. Data tentang kepatuhan mengkonsumsi tablet besi (Fe) diolah dengan cara melihat

jumlah konsumsi Tablet TTD yang kemudian dikategorikan patuh dan tidak patuh.

b. Analisis Data

Analisis univariat

Analsis univariat di maksutkan untuk mendeskripsikan gambaran tentang

pengetahuan, pola konsumsi makanan  dan kepatuhan menkonsumsi tablet Fe  pada siswi

SMP Negeri 1 Lasalepa. Analisis univariat di sajikan dalam bentuk tabel untuk masing-

masing variebal. Rumus yang di gunakan adalah :

X1 = x 100%

Keterangan :

X1 = prentasi variable i

N ij = nilai yang di peroleh setiap variable I per kategori.

N = jumlah responden

I = variable ( pengetahuan, konsumsi makanan dan pemberian tablet Fe

(Notoadmojo, 2010).

F. Defenisi Operasional Dan Criteria Objektif

1. Tingkat pengetahuan adalah kemampuan responden untuk menjawab pertanyaan

seputar anemia (Arikunto, 2010).

Cukup : bila menjawab ≥ 60% dari total skor.
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kurang : bila menjawab < 60% dari total skor.

2. Pola konsumsi makan adalah suatu indikator untuk menentukan kebiasaaan makan

siswi, jenis makanan yang dimakan dan frekuensi penggunaan bahan makanan

mahasiswa yang menggunakan metode FFQ (Food requency Questionnaire) dengan

kriteria objektif:

a. Tidak pernah = 0

b. 1-3x/ bulan =5

c. 1-3x/ minggu =10

d. 4-6x/ minggu =15

e. 1x/ hari=25

f. 2-3x/ hari=50

Jawaban responden, dibandingkan dengan kategori pola makan yaitu:

Cukup   : bila total nilai ≥ nilai median (225)

Kurang : bila total nilai < nilai median (225)

Nilai median yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 225

Sumber (Sirrajuddin dkk.2018)

3. Kepatuhan mengkonsumsi tablet besi (Fe) merupakan perilaku remaja putri dalam

mengonsumsi tablet tambah darah baik yang di berikan oleh petugas kesehatan maupun

membeli sendiri sebanyak 1 tablet perminggu secara berturut-turut selama 1 bulan

terakhir (Permenkes, 2014).

Dengan kriteria:
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Patuh                 : Apabila mengonsumsi tablet tambah darah ≥ 4 tablet dalam 1 bulan

terakhir secara berturut-turut.

Tidak patuh : Apabila mengonsumsi tablet tambah darah < 4 tablet    dalam 1 bulan

terakhir ataupun mengonsumsi tablet tambah darah secara tidak

berturut-turut.


