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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Kerangka Konsep 

Variabel Bebas     Variabel Terikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : *) Dianggap Homogen 

**) Diukur 

 

Gambar 3.1 

Kerangka Konsep 
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B. Hipotesis Penelitian 

Terdapat pengaruh pendidkan kesehatan dengan booklet anemia 

terhadap pengetahuan remaja putri dalam mencegah anemia gizi besi di SMP N 

2 Banjar setelah dilakukan intervensi 

 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahanya atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 

2010:4). Dalam penelitian ini yang menjadi Variabel bebas adalah 

pendidikan kesehatan dengan media booklet. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas atau independen (Sugiyono, 2010:4). Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah pengetahuan siswi tentang anemia gizi 

besi pada remaja dalam mencegah anemia. 

3. Variabel Pengganggu 

Variabel pengganggu dalam penelitian ini adalah pendidikan, usia, 

informasi/media massa, sosial budaya dan ekonomi, lingkungan, dan 

pengalaman. 

a. Umur, dianggap sama karena memilih anak yang memiliki umur 13-15 

tahun 

b. Pendidikan dianggap homogen karena subjek penelitian yang sama yaitu 

anak Sekolah Menengah Pertama kelas 8 & 9 
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c. Lingkungan, sosial budaya dan ekonomi dianggap homogen karena 

subjek berasal dari lingkungan yang sama yaitu SMP N 2 Banjar, 

Kecamatan Pataruman, Kota Banjar 

d. Pengalaman (informasi/media massa) dapat diukur yaitu dengan cara 

memilih responden yang belum mendapatkan pendidikan kesehatan 

dengan media booklet tentang anemia gizi besi pada remaja putri. 

 

D. Definisi Operasional 

Tabel 3.1. 

Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Cara Mengukur Skala 

1 2 3 4 5 6 

Variabel Terikat (dependen) 

1. Pengetahuan 

tentang 

anemia gizi 

besi pada 

remaja 

 

Hasil tahu dan paham 

dalam jenjang  

kemampuan  

menjawab  dengan  

benar  pertanyaan  pada  

kuesioner yang  

diberikan  meliputi  

pengertian, jenis,  tanda  

gejala, faktor  yang 

mempengaruhi  anemia  

remaja, dampak 

anemia, dan 

pencegahan anemia 

Pretest-

Posttest 

Pengetahuan 

Menggunakan soal 

test pengetahuan 

berjumlah 17 

pertanyaan multiple 

choise yang terdiri 

dari 3 item jawaban, 

untuk setiap jawaban 

yang benar diberi nilai 

1 dan jawaban yang 

salah diberi nilai 0. 

Skor tertinggi yang 

didapat adalah 17 dan 

yang terendah 0 

 

Rasio  

Variabel Bebas (Independen) 

2. Pendidikan 

kesehatan 

dengan media 

booklet 

 

Proses untuk meningkatkan kemampuan  siswa  dalam memelihara dan 

meningkatkan kesehatannya melalui pemberian materi kesehatan mengenai 

anemia remaja dan memberikan seputar materi pembelajaran yang bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan siswa dalam mencegah anemia remaja. 

Pendidikan kesehatan yang diberikan kepada siswi SMP tersebut dibantu dengan 

media booklet yang berisikan materi tentang anemia gizi besi pada remaja. Setiap 

anak yang menjadi responden mendapatkan booklet anemia gizi remaja. 
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian Pre-Experimental 

dengan rancangan penelitian One-Group Pretest-Postest Design. Menurut 

Sugiyono (2016) one-group pretest-postest design adalah pada desain ini 

terdapat pretest sebelum dilakukan perlakuan agar bisa membandingkan dengan 

keadaan disaat sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan. Desain ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh pendidkan kesehatan dengan booklet anemia 

terhadap pengetahuan remaja putri terhadap pencegahan anemia di SMP N 2 

Banjar. Adapun bentuk dari rancangan penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3.2 

Bentuk Rancangan Penelitian 

One-Group Pretest and Posttest Desaign 

 

Keterangan : 

O1 =  Pengetahuan siswa (sebelum penyuluhan) 

X  = Perlakuan yaitu pendidikan kesehatan mengenai anemia remaja dengan 

media booklet 

O2 = Pengetahuan siswa (sesudah penyuluhan) 

 

F. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

O1 X O2 
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2017). Populasi dalam penelitian ini yaitu siswi kelas 8 dan 9 sebanyak 246 

siswi remaja putri. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Besar sampel yang dihasilkan dimana 

dihitung dengan rumus Khotari dalam Murti (2006) sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

n  : Besar sampel 

N  : Besar populasi  

P : Perkiraan proporsi (prevalensi) variabel dependen pada populasi 

(95%) (Umiati, 2010)  

q : 1p 

Z1α/2 : statistik Z (Z = 1,96 untuk α = 0,05) 

d  : Data presisi absolut atau Margin of error yang diinginkan 

diketahui sisi proporsi (5%) 

Berdasarkan rumus di atas, maka besar sampel pada penelitian ini adalah: 

n = 
246 ×1,96²× 0,95 × 0,05

0,05² ×(246−1)+(1,962 × 0,95 × 0.05)
  

n = 56,46 =>  57 siswa 

Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh sampel sebanyak 57 siswi. 

 

 

3. Teknik Sampling 
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Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah 

menggunakan Proporsional Random Sampling, dikatakan proportional 

karena sampelnya terdiri dari sub-sub populasi, dan dikatakan random karena 

dalam penelitian ini penentuan sampel dilakukan secara acak dan masing-

masing individu diberikan hak yang sama untuk dipilih sebagai sampel. 

Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 246 siswi remaja putri 

yang terdiri dari kelas 8 dan 9 di SMP N 2 Banjar. Sementara sampel yang 

dibutuhkan adalah sebanyak 57 siswa, sehingga peneliti melakukan 

pengambilan sampel secara acak sesuai jumlah populasi siswi tiap kelasnya. 

Pengambilan sampel untuk masing-masing kelas dilakukan dengan 

menggunakan rumus menurut Sugiyono (2007). 

n = 
𝑋

𝑁
 X N1 

Keterangan: 

n  : Jumlah sampel yang digunakan 

N : Jumlah seluruh populasi siswi kelas 8 & 9 

X : Jumlah populasi siswi pada setiap kelasnya 

N1 : Sampel 

 

Berdasarkan rumus diatas, maka dilakukan perhitungan sampel 

masing-masing kelas sebagai berikut : 

 

 

Tabel 3.2 

Jumlah sampel masing-masing siswi kelas 8 & 9 SMP N 2 Banjar 

berdasarkan proporsi setiap kelasnya 
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No  Kelas 8 Jumlah 

Siswi 

Populasi Sampel  

1 Kelas A 14 14

246
× 57 3 

2 Kelas B 15 15

246
×  57 3 

3 Kelas C 17 17

246
× 57 4 

4 Kelas D 14 14

246
× 57 3 

5 Kelas E 18 18

246
× 57 5 

6 Kelas F 16 16

246
× 57 4 

7 Kelas G 17 17

246
× 57 4 

8 Kelas H 17 17

246
× 57 4 

Jumlah  30 

 

No  Kelas 9 Jumlah 

Siswi 

Populasi Sampel  

1 Kelas A 13 13

246
× 57 3 

2 Kelas B 14 14

246
×  57 3 

3 Kelas C 16 16

246
× 57 4 

4 Kelas D 13 13

246
× 57 3 

5 Kelas E 16 16

246
× 57 4 

6 Kelas F 15 15

246
× 57 3 

7 Kelas G 15 15

246
× 57 3 

8 Kelas H 16 16

246
× 57 4 

Jumlah  27 

 

Pengambilan sampel untuk masing-masing kelas dilakukan dengan 

menggunakan undian. Dimana bila pengambilan dilakukan dengan 

menggunakan undian, maka setiap anggota populasi diberi nomor terlebih 

dahulu sesuai dengan jumlah anggota populasi. Karena teknik pengambilan 

sampel adalah random, maka setiap anggota populasi mempunyai peluang 

yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2017). 

Adapun kriteria sampel pada penelitian ini, yaitu : 
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1) Kriteria Inklusi 

a) Siswi remaja putri yang masih aktif sekolah 

b) Siswi yang bisa dihubungi melalui nomor telefon/WhatsApp 

c) Siswi dengan usia 13-15 tahun 

d) Siswi yang bersedia hadir dan mengikuti rangkaian penelitian yang 

dibuktikan dengan menandatangani informed consent 

2) Kriteria Eksklusi 

Menghilangkan subjek penelitian yang tidak mengikuti rangkaian 

penelitian secara lengkap (pretest dan pendidikan kesehatan). 

 

G. Instrumen Penelitian 

1. Kuesioner Pengetahuan Anemia Gizi Besi Remaja 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan kuesioner yang berjumlah 17 soal untuk mengetahui sejauh 

mana pengetahuan terhadap anemia gizi besi remaja dalam mencegah 

anemia 

2. Media Booklet Anemia Gizi Besi Remaja 

Instrumen selanjutnya yang digunakan sebagai alat penelitian yaitu 

media booklet anemia gizi besi remaja. Setiap anak akan mendapatkan 

booklet tersebut untuk dibawa pulang. Booklet ini peneliti buat dengan 

menggunakan beberapa gabungan materi yang diambil dari beberapa teori 

mengenai anemia gizi besi remaja dengan jumlah 10 halaman. Uji validitas 

mengenai isi materi booklet tersebut akan dilakukan oleh pihak Puskesmas 

Pataruman 1 Kota Banjar pada bidang gizi. Keunggulan  dari  media  
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booklet  adalah  informasi  yang  dituangkan  lebih lengkap,  lebih  

terperinci  dan  jelas  serta  bersifat  edukatif. Selain  itu,  booklet yang  

digunakan  sebagai  media  edukasi  ini  bisa  dibawa  pulang,  sehingga 

dapat  dibaca  berulang  dan  disimpan.  Penyusunan  booklet  ini  

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi remaja serta dikombinasikan 

dengan gambar sehingga menarik perhatian remaja dan menghindari 

kejenuhan remaja dalam membaca.  

 

H. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan hasil data yang diambil secara langsung 

kepada siswi kelas 8 & 9 dengan memberikan kuesioner mengenai 

pengetahuan tentang anemi gizi besi remaja dan pernyataan dari pihak 

Sekolah yang menyatakan bahwa sebelumnya belum pernah ada 

pemberian pendidikan kesehatan secara lengkap mengenai anemia gizi 

besi pada remaja putri di SMP N 2 Banjar tersebut. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Banjar yaitu 

berupa angka jumlah kasus anemia gizi besi remaja dan data dari 

Puskesmas Pataruman 1 Kota Banjar berupa angka dan keterangan SMP 

mana saja yang masuk ke dalam wilayah kerja Puskesmas tersebut. 

 

 

 

 

I. Prosedur Penelitian 
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1. Tahap persiapan 

a. Tahap ini dilakukan pengumpulan bahan pustaka, studi  pendahuluan, 

penyusunan proposal penelitian, konsultasi dengan dosen pembimbing, 

dan presentasi proposal penelitian 

b. Mengurus surat-surat perizinan penelitian, yaitu dari Kampus Jurusan 

Kesehatan Mayarakat Universitas Siliwangi, Kesbangpol Kota Banjar, 

dan pihak SMP N 2 Banjar 

c. Melengkapi administrasi dan instrumen penelitian termasuk melakukan 

uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan software komputer 

d. Melakukan survey awal pada beberapa siswi untuk mengetahuai 

pengetahuan tentang anemia gizi besi pada remaja apakah sudah baik 

atau belum 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Pengumpulan  data  dilakukan  oleh  peneliti  dengan menghubungi 

responden yang sebelumnya telah dipilih melalui undian dan kemudian 

mengumpulkannya di satu tempat yaitu ruang kelas SMP N 2 Banjar, 

dengan membagi menjadi 2 kelompok dalam memberikan pendidikan 

kesehatan yaitu menurut jumlah sampel per angkatan (30 orang dari kelas 

8 dan 27 orang dari kelas 9) per kelompoknya dalam 1 tempat dengan 

tetap menerapkan protokol kesehatan Covid (memakai masker, mencuci 

tangan, dan menjaga jarak)  



59 
 

 

b. Pengumpulan responden dilakukan berdasarkan izin yang sudah 

dilakukan sebelumnya, dengan mengikuti syarat sesuai dengan protokol 

kesehatan Covid yang tidak berkerumun 

c. Peneliti memperkenalkan diri, menerangkan maksud dan tujuan 

diadakannya penelitian 

d. Peneliti memberikan  surat  permohonan  menjadi  responden,  lembar 

penjelasan  sebelum  persetujuan,  dan  lembar  kesediaan  menjadi 

responden (informend consent) 

e. Peneliti memberikan pretest pengetahuan pada responden dengan waktu 

15 menit untuk mengisi pretest tersebut 

f. Peneliti mengambil  hasil pretest yang sudah diisi oleh responden dan 

mengecek kelengkapan pretest tersebut, jika ada siswi yang sudah 

banyak mendapatkan dan tahu mengenai anemia remaja (pengertian, 

jenis-jenis, penyebab, gejala, dampak, dan pencegahan) maka tidak akan 

dilanjutkan sebagai responden 

g. Peneliti memberikan pendidikan kesehatan dengan membagikan media 

booklet pada masing-masing responden dengan diberi waktu 20-30 menit 

untuk membaca dan memahami isi materi dari booklet tersebut. 

Selanjutnya diberikan selang waktu 5 menit untuk jeda istirahat sejenak 

dalam membaca agar responden tidak terlalu jenuh. Booklet disimpan 

dan dapat dibawa pulang oleh setiap siswi yang mengikuti pendidikan 

kesehatan 
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h. Peneliti selanjutnya memberikan posttest pengetahuan setelah diberikan 

pendidikan kesehatan melalui booklet dengan waktu 10 menit untuk 

mengisi posttest tersebut 

i. Peneliti mengambil hasil posstest yang sudah diisi oleh responden dan 

mengecek kelengkapan posstest tersebut 

3. Tahap pengolahan dan analisis data 

Melakukan tahap pengolahan data dimulai dari editing, coding, scoring, dan 

tabulating, serta analisis data 

4. Tahap penyajian hasil pengolahan dan analisis data 

Menyajikan hasil pengolahan data, yaitu menguraikan dan menyusun dalam 

bentuk tabel dan penjelasannya terhadap data yang telah dianalisis. 

 

J. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data terdiri dari langkah sebagai berikut 

a. Editing (memeriksa data) 

Pada tahap pemeriksaan data yang telah diperoleh dari hasil soal test 

pengetahuan terkait identitas dan jawaban yang ada dalam lembar test 

pengetahuan apakah sudah lengkap, jelas, relevan, dan konsisten 

b. Coding (memberi kode) 

Coding merupakan kegiatan mengubah data berbentuk huruf 

menjadi data berbentuk angka atau bilangan. Jawaban responden yang 

mencakup identitas dan informasi yang sudah diedit kemudian diberi 

kode berupa angka agar dapat diproses dalam program komputerisasi 

statistika 
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c. Scoring (memberi nilai) 

Tahap pemberian skor terhadap data pengetahuan yang diperoleh 

dari test pengetahuan tentang anemia gizi besi remaja, pretest dan 

posttest yang diisi oleh responden. Pada data ini akan diperiksa dan 

diberikan nilai untuk setiap soal jawaban benar diberi skor 1 dan untuk 

jawaban salah diberi skor 0. Total nilai skor maksimal yang didapatkan 

responden adalah 17 dan total skor minimal adalah 0 

d. Entry (memasukan data) 

Memasukan data dan mengolah data dengan menggunakan aplikasi 

komputer yaitu software statistical product and service sulution (SPSS) 

for windows. 

e. Tabulating (menyusun data) 

Data  yang telah diolah dan ditampilkan dengan menggunakan tabel 

2. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Analisis Data Univariat 

Analisis univariat yang dilakukan dengan menyatakan hasil 

analisis tiap variabel dari hasil penelitian. Analisis dilakukan 

berdasarkan frekuensi minimal, frekuensi maksimal, mean, dan standar 

deviasi 
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b. Analisis Data Bivariat  

Analisis bivariat merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk 

melihat seberapa besar pengetahuan responden pada saat sebelum dan 

sesudah diberikan pendidikan kesehatan. Uji statistik yang digunakan 

yaitu : 

1) Dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov karena data berskala 

rasio  

2) Jika data berdistribusi normal p>0,05 maka menggunakan uji t 

dependent dan jika data tidak normal menggunakan uji wilcoxon.  

 


