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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan studi Cross Sectional. 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

4.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMP Wahid Hasyim Malang Jl. Mayjen 

Haryono Gg. 10 No. 165, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. 

4.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan selama 1 hari, pada pukul 09.00 WIB. 

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

4.3.1 Populasi  

Siswa SMP Wahid Hasyim Malang. 

4.3.2 Sampel 

Sampel Siswa kelas 3 SMP Wahid Hasyim Malang. 

4.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Pada penelitian ini menggunakan teknik sampel total sampling. 

4.3.4 Karakteristik Sampel Penelitian 

a. Kriteria Inklusi  

1. Siswa kelas 3 SMP Wahid Hasyim Malang. 

2. Bersedia mengisi kuesioner food recall dan grid concentration test. 

b. Kriteria Eksklusi 
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1. Siswa yang sedang sakit. 

2. Siswi yang sedang menstruasi. 

4.3.5 Variabel Penelitian  

1. Variabel Bebas 

Kalori sarapan. 

2. Variabel Tergantung 

Konsentrasi. 
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4.3.6 Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

Varia 

bel 

Definisi 

Operasional 

Parameter Alat 

Ukur 

Ska 

la 

Kategori 

Kalori 

sarapan 

Kalori sarapan: 

Jumlah kalori 

yang masuk ke 

dalam tubuh dari 

bangun tidur di 

pagi hari sampai 

pukul 09.00 

yang tercatat di 

dalam kuesioner 

food recall. 

Jumlah kalori yang masuk kedalam tubuh saat 

sarapan dikategorikan cukup apabila memenuhi 

15-30% angka kecukupan energi harian 

(Kementerian Kesehatan RI, 2014), pada laki-laki 

usia 10-12 tahun 315-630 kalori; 13-15 tahun 

371,25-742,5 kalori; 16-18 tahun 401,25-802,5 

kalori. Pada perempuan usia 10-12 tahun 300-600 

kalori; 13-15 tahun 318,75-637,5 kalori; 16-18 

tahun 318,75-637,5 kalori. Konsumsi yang kurang 

dari kebutuhan kalori sarapan dikategorikan 

kurang, konsumsi yang melebihi kebutuhan kalori 

sarapan dikategorikan berlebih. 

Kuesio 

ner food 

recall 

yang 

datanya 

akan 

diinput 

kedalam 

aplikasi 

nutri 

survey. 

Ordi

nal 

Jumlah kalori sarapan : 

Kurang = konsumsi kurang 

dari kebutuhan kalori 

sarapan 

Cukup = konsumsi sesuai 

kebutuhan kalori sarapan 

Berlebih = konsumsi 

sarapan lebih dari 

kebutuhan kalori sarapan 

(Kementerian Kesehatan RI 

2014) 

Konsent

rasi 

Konsentrasi: 

Pemusatan 

pikiran pada 

suatu objek yang 

difokuskan, 

dalam peneletian 

ini yaitu fokus 

mengerjakan 

grid 

concentration 

test. 

Hasil pengerjaan siswa pada lembar grid test 

concentration dikelompokkan berdasarkan titik 

akhir pengerjaannya terdapat di angka keberapa. 

Konsentrasi dikategorikan sangat baik jika titik 

akhir pengerjaan pada angka 21 keatas, tingkat 

konsentrasi dikategorikan baik jika titik akhir 

pengerjaan antara angka 16-20, tingkat konsentrasi 

dikategorikan sedang jika titik akhir pengerjaan 

antara angka 11-15, tingkat konsentrasi 

dikategorikan kurang jika titik akhir pengerjaan 

antara angka 6-10, tingkat konsentrasi 

dikategorikan sangat kurang jika titik akhir 

pengerjaan antara angka 1-5.  

Angket 

konsenta 

si blangko 

grid 

concen 

tration 

test 

Ordi

nal 

Penilaian tes konsentrasi: 

1. 21 keatas = Sangat Baik 

2. 16-20 = Baik 

3. 11-15 = Sedang 

4. 6-10 = Kurang 

5. 5 kebawah = Sangat Kurang 

(Wahyudi dan Hidayat 

2018) 
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4.4 Alat dan Bahan Penelitian 

Terdapat alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian : 

1. Kuesioner  food  recall untuk mengetahui jumlah kalori dalam sarapan. 

2. Kuesioner grid concentration test untuk melihat tingkat konsentrasi siswa. 

3. Lembar bahan pangan beserta  urt (ukuran rumah tangga) untuk memudahkan 

siswa dalam pengisian kuesioner food recall. 

4. Stopwatch. 

5. Food model. 

4.5 Alur Penelitian 

 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Populasi    
 

Seluruh siswa SMP Wahid Hasyim Malang    

Sampel   
Siswa kelas 3 SMP Wahid Hasyim Malang yang bersedia mengisi 

kuesioner, tidak menstruasi dan tidak sakit 
  

Eksklusi e   Inklusi   

Teknik pengambilan sampel 

  

Total sampling 

   

h   

  

  

h   

Pembagian dan pengisian kuesioner 

t   

Analisis data: Uji analisis spearman 

t   

Penyajian hasil 

t   

Gambar 4.1 

Alur Penelitian 
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4.6 Etika Penelitian 

4.6.1 Surat Persetujuan (Informed Consent) 

Setiap responden mendapatkan informasi secara lengkap tentang tujuan 

penelitian serta tatalaksana penelitian. Responden memiliki hak untuk ikut serta 

atau menolak mengikuti penelitian. Pada informed consent juga perlu 

dicantumkan bahwa data yang diperoleh akan hanya digunakan untuk 

pengembangan ilmu. 

4.6.2 Tanpa Nama (Anonymity) 

Nama responden tidak dicantumkan dalam lembar pengumpulan data 

tetapi diganti dengan menggunakan nomer kode. 

4.6.3 Kerahasiaan (Confidentiaty) 

Semua data yang diperoleh peneliti dijaga kerahasiaannya. 

4.7 Analisis Data 

Jenis variabel dalam penelitian ini adalah ordinal dan ordinal sehingga 

analisis menggunakan uji spearman (Dahlan, 2014). Hal ini untuk mengetahui 

hubungan dan kekuatan hubungan antara kalori sarapan terhadap tingkat 

konsentrasi siswa SMP Wahid Hasyim Malang kelas 3. Proses perhitungan 

dilakukan dengan bantuan perangkat lunak  komputer program SPSS 23 for 

windows.  


