
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian berada di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 

Dukuh 02 Salatiga.  

3.2 Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif korelasional dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai 

pengaruh faktor orang tua terhadap kejadian defisiensi seng (Zn) 

pada siswa kelas V di SDN Dukuh 02 Salatiga. Teknik yang 

digunakan untuk pengambilan data adalah metode penelitian survey. 

3.3 Identifikasi Variabel Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan dua variabel. Adapun variabel-

variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Independent (bebas) 

 Variabel independent dalam penelitian ini adalah faktor 

ekonomi dan faktor pengetahuan orang tua siswa kelas V di SDN 

Dukuh 02. 

2. Variabel Dependent (terikat) 

 Variabel dependent dalam penelitian ini adalah kejadian 

defisiensi Zinc (Zn) pada siswa kelas V di SDN Dukuh 02. 

3.4 Desain Penelitian 



 Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yakni variabel bebas (X) 

faktor ekonomi dan faktor pengetahuan orang tua siswa kelas V di 

SDN Dukuh 02 dan variabel terikat (Y) kejadian defisiensi Zinc (Zn) 

pada siswa kelas V di SDN Dukuh 02. 

 Adapun hubungan antar variabel dapat digambarkan pada 

tabel berikut : 

   Tabel 3.1 Hubungan antar variabel 
 

 Variabel X (Pengaruh Orang Tua) 

Faktor Pengetahuan Faktor Ekonomi 

Y 

(Kejadian 
defisiensi 
seng) 

XY 1 XY 2 

 

3.5 Responden Penelitian 

            Responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri 

dari  siswa kelas 5 dan orang tua siswa/siswi dari kelas 5 di SDN 

Dukuh 02 Salatiga, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti. 

Adapun kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

 

 

 

 

 



Tabel 3.2 Kriteria inklusi dan eksklusi responden  
 

Responden Kriteria Inklusi Kriteria Eksklusi 

Murid 1. Usia responden  
penelitian 10-12 
tahun 

2. Tidak sedang 
menderita 
penyakit infeksi 
dan kronis 

3. Tidak 
mempunyai 
kelainan bawaan 
saat lahir 

4. Mengalami 
defisiensi seng 
(Zn) sesuai 
dengan hasil uji 
coba kecap 
Smith  

5. Bersedia menjadi 
subjek penelitian 

1)  Sedang sakit 
pada saat 
pengambilan data 

2)  Pindah sekolah 
3) Memakai cat 

rambut 
4)  Mengundurkan 

diri pada saat 
penelitian sedang 
berlangsung 

5)  Meninggal 
 

Orang tua / wali 

murid 

1. Bersedia mengisi 
inform consent 

2. Orang tua sah 
dari murid 

3. Untuk wali murid 
merupakan 
orang lain yang 
memiliki hak 
asuh secara sah 
untuk mengasuh 
anak 

4. Tinggal bersama 
dalam 1 rumah 
dengan murid 
siswa kelas 5 
sebagai sebuah 
keluarga 

1) Tidak bersedia 
mengisi inform 
consent 

 

 

 

 



3.6 Etika Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti memperhatikan beberapa etika 

dalam penelitian, diantaranya adalah Informed consent sebagai 

bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian 

dengan memberikan lembar persetujuan. Jika responden tidak 

bersedia maka peneliti harus menghormati hak responden. 

Kemudian adalah Anonimity (tanpa nama) yakni hanya menuliskan 

kode responden dan Confidentiality (kerahasiaan) yakni menjamin 

segala kerahasiaan semua informasi yang telah dikumpulkan dari 

responden. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Keberhasilan penelitian banyak ditentukan oleh instrumen 

yang digunakan, sebab data yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan penelitian diperoleh melalui instrumen penelitian. 

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti 

adalah :  

1. Pengumpulan data karakteristik responden  

 Pengumpulan data karakteristik responden menggunakan  

kuesioner meliputi nama,  jenis  kelamin,  tanggal  lahir.   

2. Skala Likert 

 Pada kuesioner yang dibutuhkan untuk mengatahui variabel 

ekonomi dan variabel pengetahuan, digunakan skala likert, dimana 

jawaban akan dihitung dengan skor yang diasumsikan dengan 



pernyataan positif (favourable) dan pernyataan negatif 

(unfavourable). Adapun rentang nilai skala pada model likert adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3.3 Rentang skala nilai model likert (Sugiyono, 2011) 
 

 

Pernyataan 
sikap 

SS 

(sangat 
setuju) 

S 

(setuju) 

Ragu-
ragu 

 

TS 

(tidak 
setuju) 

STS 

(sangat 
tidak 

setuju) 

Positif 5 4 3 2 1 

Negatif 1 2 3 4 5 

 
3. Status seng  

 Status  seng  diperoleh  melalui  pemeriksaan dengan Metode 

Kecap Smith.  

4. Pengumpulan data jenis makanan 

 Pengumpulan data jenis makanan dan minuman diperoleh  

melalui metode food recall dengan frekuensi 24 jam yang akan diisi 

oleh orang tua masing-masing siswa selama  1 (satu) minggu 

berturut-turut  untuk mengetahui gambaran asupan makanan siswa/i 

SD Kelas 5.  

5. Pengukuran Antropometri 

  Pengukuran  antropometri  meliputi pengukuran tinggi badan 

dan berat badan. Pengukuran tinggi badan menggunakan microtoise  

dengan  panjang  maksimal  200  cm  dan  tingkat  ketelitian  0,1  cm. 



Pengukuran berat badan menggunakan timbangan digital dengan 

tingkat ketelitian 0,1 kg. 

6. Pengumpulan data frekuensi Buang Air Besar (BAB) + Buang Air 

Kecil (BAK)  

 Selain itu, peneliti juga melalkukan pengumpulan data 

mengenai frekuensi BAB dan BAK anak dengan melibatkan orang 

tua masing-masing siswa/i kelas V. Hal ini dikarenakan, menurut 

Muchtadi et al (1993) bahwa seseorang individu manusia 

mengeluarkan seng (Zn) salah satunya melalui urin sebanyak 0,4 mg 

sehari dan melalui tinja 10 mg sehari. Diharapkan bahwa dengan 

mengetahui frekuensi BAB dan BAK pada anak, maka perhitungan 

mengenai asupan seng pada anak dapat di hitung secara 

keseluruhan. Selain itu, melakukan pencatatan melalui frekuensi 

BAB dan BAK lebih mudah untuk dilakukan.   

3.8 Uji Validitas dan Uji Reabilitas 

Uji validitas instrumen penelitian dilakukan di sekolah lain, 

yakni di SDN Dukuh 04 Salatiga pada tanggal 14 April 2016 kepada 

semua responden orang tua. Uji validitas instrumen dilakukan 

dengan memakai analisis pearson dan dibandingkan dengan nilai R 

tabel. Pada variabel ilmu pengetahuan didapatkan hasil nilai valid 

terhadap 12 item pertanyaan adalah 0,707. Sedangkan pada 

variabel ekonomi didapatkan hasil valid terhadap 8 pertanyaan 

adalah 0,468. 



Uji Reliabilitas instrumen dilakukan dengan memakai analisis 

cronbach alpha dan didapatkan nilai reliabilitas 0,518 untuk variabel 

pengetahuan dan nilai 0,317 untuk variabel ekonomi. Menurut 

standar reliabilitas Dahlan (2008) , maka disimpulkan bahwa skor 

reliabilitas untuk variabel pengetahuan cukup reliabel, sedangkan 

untuk skor reliabilitas variabel ekonomi agak reliabel.  

3.9 Uji Normalitas dan Uji Homogenitas 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji statistik saphiro 

wilk  dikarenakan responden kurang dari 50 (34 responden). Pada uji 

statistik saphiro wilk distribusi data normal jika uji statistik > 0,05  

(Sugiyono, 2011).  

 Pada uji normalitas terhadap variabel pengetahuan, 

didapatkan hasil signifikansi 0,082 yang berarti lebih besar 

dibandingnya 0,05, sehingga item dinyatakan normal. Sedangkan 

pada variabel ekonomi, didapatkan hasilsignifikansi 0,001 sehingga 

item dinyatakan tidak normal. 

 Pada uji homogenitas menggunakan uji Anova didapatkan 

hasil bahwa untuk variabel pengetahuan dan variabel ekonomi tidak 

homogen. 

3.10  Analisis Data 

Pengolahan data penelitian ini menggunakan Statistical 

Product and Service Solution (SPSS) for windows 22 (SPSS, 

Chicago, III, USA). Ada dua uji analisis yang akan dilakukan, yaitu :  



a. Analisis Univariat 

Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran 

umumterhadap data hasil penelitian. Data diwajibkan dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi hanya menghasilkan distribusi dan 

presentase dari tiap variabel (Sugiyono, 2011).  

b. Analisis bivariat 

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga 

atau berkorelasi (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini analisis 

bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara faktor 

pengaruh orang tua dengan kejadian defisiensi Seng pada siswa 

kelas 5 di SDN Dukuh 02 Salatiga. Uji statistik yang digunakan 

adalah Spearman . 

3.11 Definisi Operasional 

Tabel 3.4 Definisi Operasional 

 

No Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 

Alat ukur Cara 

ukur 

Hasil ukur Skala 

1 Variabel 

independent 

 

a. Faktor 

pengetahuan 

Pengetahua

n orang tua 

siswa kelas 

V tentang 

defisiensi 

Kuesioner Mengisi 

kuesion

er 

Jumlah skor 

pengetahuan 

Menggunakan 

skala likert. 

Kategorik 



 

orang tua 

siswa kelas V  

Zinc (Zn) 

meliputi : 

Pengertian 

defisiensi 

Zinc, efek 

defisiensi 

Zinc (Zn) 

pada anak, 

ciri-ciri anak 

yang terkena 

defisiensi 

Zinc (Zn), 

takaran 

asupan Zinc 

(Zn) pada 

anak sesuai 

umur, jenis 

makanan 

yang 

mengandung 

Zinc (Zn), 

pentingnya 

 

: 4 

 



Zinc (Zn) 

untuk 

perkembang

an anak 

 b. Faktor 

Ekonomi 

orang tua 

siswa kelas V 

Penilaian 

orang tua 

terhadap 

pekerjaan 

yang 

dilakukan 

meliputi : 

Jenis 

pekerjaan, 

kesukaan 

terhadap 

perkerjaan, 

respon orang 

tua terhadap 

gaji (dapat 

memenuhi 

kebutuhan 

rumah 

Kuesioner Mengisi 

kuesion

er 

Jumlah skor 

Menggunakan 

skala likert. 

 

Kategorik 



tangga atau 

tidak) , 

respon efek 

kerja 

terhadap 

pemenuhan 

gizi anak 

(sanggup 

menyiapkan 

bekal/tidak)  

2 Variabel 

Dependent 

Kejadian 

defisiensi 

seng (Zn) 

pada siswa/i 

kelas 5 di 

SDN Dukuh 

02 Salatiga 

Defisiensi 

Zinc (Zn) 

pada siswa 

kelas V 

 

Larutan 

ZnSO4 0,1 

sebanyak 

5 ml, jam 

tangan 

Percob

aan 

teori 

kecap 

smith 

Hasil 

pengecapan 

yang dirasakan 

responden 

(siswa kelas 5) 

setelah cairan 

disemprotkan di 

mulut yang 

nantinya terbagi 

menjadi 4 

kategori, yakni 

normal, cukup 

Kategorik  



defisiensi, 

defisiensi 

ringan, dan 

defisiensi berat. 


