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METODE PENELITIAN 

Pada bab ini peneliti akan membahas tentang rancangan penelitian, populasi, 

sampel dan sampling, variabel penelitian dan definisi operasional, alat dan bahan, 

instrumen penelitian, lokasi dan waktu penelitian, prosedur pengambilan dan 

pengumpulan data, cara analisis data, kerangka operasional, masalah etik. 

4.1 Rancangan penelitian  

Rancangan Penelitian merupakan hal yang penting dalam menentukan jenis uji 

statistik yang digunakan dalam penelitian (Nursalam, 2016). Penelitian ini 

menggunakan desain penelitian korelasional, dengan pendekatan cross sectional. 

Penelitian korelasional merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan 

hubungan antar variabel. Penelitian cross sectional adalah jenis penelitian dimana 

peneliti mengukur atau mengobservasi data variabel independen dan dependen yang 

dilakukan hanya satu kali pada satu waktu, jika tidak ada follow up (Nursalam, 2016). 

Rancangan penelitian digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel X1: 

Smartphone Addiction 

Variabel X2: 

Sedentary lifestyle 

Variabel Y1: 

Status gizi lebih 

Uji hubungan Interprestasi 

Makna/arti 

Gambar 4.1 Rancangan Penelitian 
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4.2 Populasi, Sampel, dan Sampling 

4.2.1 Populasi  

Populasi adalah semua subjek penelitian yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan (Nursalam, 2016). Populasi dibagi menjadi dua yaitu, populasi target dan  

terjangkau: 

1) Populasi target  

Populasi target merupakan populasi yang menjadi sasaran akhir penelitian 

(Nursalam, 2016). Populasi target dalam penelitian ini adalah remaja di SMP 

Muhammadiyah 9 Surabaya. 

2) Populasi terjangkau  

Populasi terjangkau adalah populasi yang memenuhi kriteria penelitian dan dapat 

dijangkau oleh peneliti dari kelompoknya (Nursalam, 2016). Populasi terjangkau 

dalam penelitian ini yaitu remaja kelas VII dan VIII di SMP Muhammadiyah 9 

Surabaya yang berjumlah 110 remaja. 

4.2.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi terjangkau yang dapat dipergunakan 

sebagai subjek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2016). Kriteria sampel dalam 

penelitian dapat dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut: 

a. Kriteria Inklusi merupakan karakteristik secara umum dari subjek penelitian dari 

suatu populasi target yang terjangkau dan yang akan diteliti (Nursalam, 2016). 

Kriteria inklusi dari penelitian ini adalah: 

1) Remaja usia 12-15 tahun yang memiliki smartphone. 
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b. Kriteria Eksklusi merupakan menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang 

sebelumnya memenuhi kriteria inklusi karena berbagai sebab (Nursalam, 2016). 

Kriteria eksklusi dari penelitian sebagai berikut: 

1) Tidak masuk sekolah saat penelitian dilakukan karena sakit atau sedang ijin. 

2) Remaja dalam keadaan menggunakan kursi roda dan tidak dapat berdiri 

untuk melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. 

4.2.3 Sampling 

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi yang dapat mewakili 

populasi (Nursalam, 2016). Dalam penelitian ini teknik sampel yang digunakan dalam 

memilih subyek pada penelitian ini menggunakan total sampling yaitu dengan teknik 

menggunakan semua sampel sebagai objek penelitian sehingga sampel tersebut dapat 

mewakili karakteristik populasi yang akan diteliti. 

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

4.3.1 Variabel Penelitian 

Variabel adalah perilaku atau karakteristik yang memberikan nilai beda terhadap 

sesuatu (benda, manusia, dan lain-lain) (Nursalam, 2016). Variabel dalam penelitian 

ini meliputi variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). 

1. Variabel Independen (Bebas) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau nilainya 

menentukan variabel lain (Nursalam, 2016). Variabel independen atau variabel  

bebas dari penelitian ini adalah Smartphone Addiction dan Sedentary lifestyle. 

2. Variabel Dependen (Terikat) 
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Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi, nilainya ditentukan oleh 

variabel lain (Nursalam, 2016). Variabel dependen atau terikat dari penelitian ini 

adalah status gizi lebih. 

4.3.2 Definisi Operasional 

Menjelaskan semua variabel dan istilah yang akan digunakan dalam penelitian 

secara operasional sehingga mempermudah pembaca dalam mengartikan makna 

penelitian. Perumusan definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Definisi Operasional Hubungan Antara Smartphone Addiction dan Sedentary 

Lifestyle dengan Kejadian status gizi lebih Pada Remaja 

 

Variabel Definisi  Parameter Alat Ukur Skala  Skor 

Variable 

Independen: 

Smartphone 

Addiction 

Penggunaan 

smartphone 

disertai 

keinginan 

yang 

berlebihan 

hingga 

menyebabka

n gangguan 

di kehidupan 

sehari-hari. 

Tingkat adiksi 

meliputi:  

1. Gangguan 

kehidupan 

sehari-hari 

(Daily life 

disturbance) 

2. Semangat 

dalam 

penggunaan 

dan hampa 

tanpa 

menggunakan 

smartphone 

(Positive 

anticipation) 

3. Tidak 

sabar,resah, 

dan bias 

mengantisipa

si 

(Withdrawal) 

4. Mengabaikan 

kehidupan 

sosial 

Kuesioner 

Smartphon

e 

Addiction 

Scale 

(SAS) 

Ordinal   1. Adiksi 

rendah: 

X<Mean-SD 

2. Adiksi 

sedang: 

Mean-SD 

≤X≤Mean 

+SD 

3. Adiksi berat: 

X>Mean + 

SD 

 

Keterangan: 

X: Skor total 

SD: Standar 

Deviasi 
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(Cyberspace 

oriented 

relationship) 

5. Penggunaan 

yang 

berlebihan 

(Overuse) 

6. Tidak dapat 

mengontrol 

(Tolerance) 

 

Variabel 

independen:  

Sedentary 

lifestyle 

Gaya hidup 

seseorang 

yang kurang 

melakukan 

aktivitas fisik 

atau dengan 

kata lain 

aktivitas fisik 

yang minim.  

 

Perilaku 

sedentari 

mempunyai 

beberapa aspek: 

1. Small screen 

recreation  

2. Education 

3. Travel  

4. Cultural 

activities 

5. Social 

activities 

 

Serta 

mengidentifikasi 

3 dimensi yakni 

tipe, durasi, dan 

frekuensi 

 

Kuesioner 

Adolescent 

Sedentary 

Activity 

Questionn

aire 

(ASAQ) 

Ordinal  1. Rendah ( <2 

Jam/hari) 

2. Sedang (2-5 

Jam/hari) 

3. Tinggi (>5 

Jam/hari) 

 

Variabel 

Dependen: 

Status gizi 

lebih 

Keadaan 

sesorang 

yang 

tubuhnya 

mengalami 

kelebihan 

berat badan, 

baik 

dikarenakan 

oleh gaya 

hidup, 

perilaku, 

maupun 

pengaruh 

 Lembar 

observasi 

dengan 

penimbangan 

BB dan TB. 

Ketentan umum 

dengan 

menggunakan 

standar 

antopometri dari 

Kemenkes 2011 

untuk 

mengklasifikasi

kan Indeks 

Alat 

timbangan 

analog 

untuk 

menimban

g berat 

badan 

responden 

dan 

microtoise 

dengan 

untuk 

mengukur 

Ordinal      

1. Gizi tidak 

lebih : (<-3 

SD sampai 

dengan 1 

SD) 

2. Gizi lebih: 

(>1 SD 

sampai 

dengan >2 

SD) 
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dari 

lingkungan 

sekitar. 

Massa Tubuh 

(IMT) 

(Kemenkes, 

2011) 

tinggi 

badan 

 

4.4 Alat dan Bahan Penelitian 

Peneliti menggunakan kertas, bolpoint, timbangan badan analog, dan microtoise 

yang digunakan dalam pengambilan data. Kertas digunakan untuk permohonan 

penelitian, informed consent dan pengisian kuesioner. Peneliti mengambil data untuk 

pengukuran kecanduan smartphone menggunakan kuesioner Smartphone Addiction 

Scale (SAS) sedangkan untuk pengukuran sedentary lifestyle menggunakan kuesioner 

Adolescent Sedentary Activity Questionnaire (ASAQ). Peneliti mengambil data status 

gizi dengan melakukan secara langsung penimbangan Berat Badan serta mengukur 

Tinggi Badan responden. 

4.5 Instrumen Penelitian  

Instrumen merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

atau informasi untuk menjawab permasalahan dalam suatu penelitian. Penelitian ini 

menggunakan data primer. Data primer dari penelitian ini didapatkan dari kuesioner 

meliputi wawancara menggunakan kuesioner SAS (smartphone addiction Scale) dan 

ASAQ (Adolescent Sedentary Activity Questionnaire), serta observasi pengukuran 

antopometri remaja untuk berat badan dan tinggi badan sesuai dengan ketentuan 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Tahun (2011). Kuesioner dalam penelitian 

ini terdiri dari: 

1. Alat ukur untuk mengetahui smartphone addiction pada remaja 
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Kuesioner yang digunakan adalah Smartphone Addiction Scale (SAS) 

diambil dari jurnal yang berjudul “Smartphone Addiction Scale: Development 

and Validation of a Short Version for Adolescents” diadaptasi dari alat ukur 

Kwon, et al. (2013). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner yang 

telah diadaptasi oleh Rahmadyan (2017).  

Skala item memiliki alternatif pilihan jawaban dengan skor 1 sampai 6. Jika 

responden memilih jawaban sangat tidak setuju mendapat skor 1, tidak setuju 

mendapat skor 2, tidak terlalu setuju mendapat skor 3, agak setuju mendapat skor 

4, setuju mendapat skor 5, sangat setuju mendapat skor 6. Semakin tinggi skor 

kecanduan smartphone maka semakin tinggi kecanduan smartphone yang 

dialami individu. Sebaliknya, semakin rendah skor kecanduan smartphone maka 

semakin rendah kecanduan smartphone yang dialami individu. 

Tabel 4.2 Blue Print Kuesioner Smartphone Addiction Scale (SAS) 

 

 

No Indikator/aspek 
Distribusi Aitem 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1 Daily life 

disturbance 

1,2,3,4,5  5 

2 Positive 

anticipation 

6,7,8,9,10,11,12,13  8 

3 Withdrawal 14,15,16,17,18,19  6 

4 Cyberspace 

oriented 

relationship 

20,21,22,23,24,25,26  7 

5 Overuse 27,28,29,30  4 

6 Tolerance  31,32,33  3 

   Jumlah 33 
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2. Alat ukur untuk sedentary lifestyle pada remaja  

Kuesioner yang digunakan adalah Adolescent Sedentary Activity 

Questionnaire (ASAQ) diambil dari jurnal yang berjudul “The reliability of the 

Adolescent Sedentary Activity Questionnaire (ASAQ)” yang diadaptasi  dari alat 

ukur Hardy, et al. (2007). ASAQ dapat mengidentifikasi 3 dimensi perilaku 

sedentari, yakni tipe, durasi, dan frekuensi.Penelitian ini menggunakan kuesioner 

yang telah diadaptasi ke dalam bahasa indonesia oleh Pramudita (2017). Sistem 

pelaporan ASAQ terdapat 11 item pertanyaan dilakukan pada hari senin hingga 

jum’at yang berupa durasi jam atau menit yang dihabiskan dalam kegiatan 

sedentari. Sedangkan pada hari sabtu dan minggu terdapat 12 item pertanyaan. 

Waktu aktivitas sedentari yang dihitung yaitu sebelum dan sesudah sekolah. 

Tabel 4.3 Blue Print Kuesioner Adolescent Sedentary Activity Questionnaire  

(ASAQ) 

No Indikator/aspek Distribusi Aitem Jumlah 

1 Small screen recreation 

(SSR) 

1,2,3 3 

2 Education 4,5,7 3 

3 Travel  8 1 

4 Cultural activities 6,9,11 3 

5 Social activities 10,12 2 

  Jumlah 12 

 

3. Alat ukur untuk mengukur status gizi lebih pada remaja  

Status gizi responden ditentukan dengan menggunakan standar 

antopometri penilaian status gizi yang tertuang dalam Keputusan Menteri 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 
53 

 

SKRIPSI             HUBUNGAN SMARTPHONE ADDICTION…  WINDI KHOIRIYAH 
 

Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011 yaitu menggunakan indikator 

antopometri indeks massa tubuh dibandingkan usia (IMT/U) untuk usia 5-18 

tahun dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Pengukuran dilakukan 

menggunakan alat timbangan analog untuk menimbang berat badan responden 

dengan ketelitian 0,1 kg serta microtoise dengan ketelitian 0,1 cm digunakan 

untuk mengukur tinggi badan sampel, hasil akhirnya akan dikategorikan dengan 

perhitungan IMT berdasarkan usia dan juga jenis kelamin, berdasarkan 

kalsifikasi yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Remaja Berdasarkan Indeks 

Massa Tubuh menurut (IMT/U) 

Kategori status gizi Ambang batas (Z-score) 

1. Gizi tidak lebih  

 Sangat kurus 

 Kurus 

 Normal 

 

<-3 SD 

-3 SD sampai dengan < -2 SD  

-2 SD sampai dengan 1 SD 

2. Gizi lebih 

 Overweight  

 Obesitas 

 

>1 SD sampai dengan 2 SD 

>2 SD 

 

4.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.6.1 Uji Validitas 

Suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrument. Instrument dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2013). 

Instrument penelitian smartphone addiction menggunakan kuesioner 

Smartphone Addiction Scale (SAS) yang dialihkan bahasakan ke dalam bahasa 

Indonesia oleh Rahmadyan (2017). Hasil analisis uji coba dari Rahmadyan (2017) yang 
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telah dilakukan terhadap skala kecanduan smartphone yang terdiri dari 33 item, secara 

umum item-item dalam kuesioner sudah baik dan telah di uji validitas instrument 

menggunakan expert judgement.  

Instrument penelitian sedentary lifestyle menggunakan Adolescent Sedentary 

Activity Questionnaire (ASAQ) yang dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia oleh 

Pramudita (2017) yang telah dilakukan terhadap skala sedentary lifestyle yang terdiri 

dari 12 item dan memiliki nilai validitas yang baik.  

4.6.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas memiliki arti bahwa sebuah instrument dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data. Instrument yang berkualitas tidak bersifat 

tandensius atau mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu 

(Arikunto, 2013). 

Instrument penelitian smartphone addiction menggunakan Smartphone 

Addiction Scale (SAS) yang dialihkan bahasakan ke dalam bahasa Indonesia oleh 

Rahmadyan (2017). Setelah dilakukan uji reliabilitas pearson correlations didapatkan 

koefisien reliabilitas Cronbach Alpha sebesar 0,947. Seluruh item merupakan item 

favourable. 

Instrument penelitian sedentary lifestyle menggunakan Adolescent Sedentary 

Activity Questionnaire (ASAQ) yang dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia oleh 

Pramudita (2017).  Setelah dilakukan uji reliabilitas pearson correlations didapatkan 

koefisien reliabilitas Cronbach Alpha sebesar 0,57-0,86. 
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4.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini yaitu di SMP Muhammadiyah 9 Surabaya yang terletak di 

Jl. Jojoran I. No.50, Mojo. Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Penelitian 

ini dilaksanakan pada tanggal 27-28 Mei 2019. 

4.8 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 

1) Prosedur pelaksanaan penelitian diawali dengan mengurus surat izin 

permohonan data awal ke bagian akademik Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga, yang ditujukan kepada Bakesbangpol & Linmas Kota Surabaya, 

Dinas Pendidikan Kota Surabaya. 

2) Peneliti melakukan survey pengambilan data awal di SMP Muhammadiyah 9 

Surabaya. Pengumpulan data awal dengan meminta izin ke bagian Tata Usaha 

kemudian disampaikan kepada kepala sekolah SMP Muhammadiyah 9 untuk 

mewawancarai sebagian siswa. 

3) Peneliti melakukan penentuan jadwal pelaksanaan penelitian setelah melakukan 

sidang proposal dan dinyatakan layak etik yang dilaksanakan di Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga. 

4) Peneliti mengurus surat ijin permohonan penelitian ke bagian akademik Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga, kemudian peneliti meminta izin kepada 

pihak sekolah dan kepala sekolah SMP Muhammadiyah 9 Surabaya dengan 

menyerahkan surat permohonan pengantar pengambilan data penelitian dari 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Prosedur dan menjelaskan tujuan 

penelitian kepada pihak SMP Muhammadiyah 9 Surabaya. 
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5) Sebelum dilakukan pengambilan data, responden di kumpulkan secara bersama-

sama di musholla sekolah. Kemudian seluruh responden yang hadir diberikan 

penjelasan penelitian dan diberikan informed consent (surat persetujuan menjadi 

subjek penelitian) yang diberikan kepada orang tua/wali terlebih dahulu dan 

dikumpulkan keesokan harinya. Responden boleh menolak ikut serta dalam 

penelitian. 

6) Saat pengambilan data, peneliti didampingi oleh 4 orang dari peneliti yang 

mempunyai pemahaman sama mengenai pengukuran tinggi badan dan berat 

badan. Setiap orang mempunyai tugas masing-masing, 1 orang bertugas untuk 

menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan, sisanya menyebarkan 

kuesioner. Responden dikumpulkan kembali di musholla. Setelah mendapatkan 

responden yang bersedia menjadi subjek peneliti dan mengumpulkan informed 

consent kemudian diambil dari nama-nama siswa yang bersedia menjadi subjek 

peneliti dan termasuk dalam kriteria inklusi dan eksklusi yaitu dengan metode 

total sampling. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan mengambil semua 

sampel yang telah hadir saat penelitian dan bersedia menjadi subjek penelitian 

dengan jumlah sampel yang telah ditentukan sebanyak 110 responden. 

7) Setelah mendapatkan responden kemudian menjelaskan kepada responden cara 

pengisian kuesioner dan alur yang harus dilakukan responden. Setelah itu 

diberikan kuesioner mengenai data demografi yang berisi jenis kelamin, tanggal 

lahir, usia, kelas, untuk bagian kolom TB dan BB diisi setelah mengisi kuesioner 

Smartphone Addiction Scale (SAS) yang berisi 33 item pertanyaan dan kuesioner 

Adolescent Sedentary Activity Questionnaire (ASAQ) yang berisi 11 item 
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perilaku sedentari saat weekday dan 12 perilaku sedentari saat weekend yang 

dilakukan sebelum dan sesudah sekolah. Setelah responden selesai mengisi 

kuesioner dan cek kebenaran serta kelengkapan pengisian kuesioner, kemudian 

dilanjutkan penimbangan berat badan menggunakan alat timbangan analog dan 

pengukuran tinggi badan menggunakan stature meter dalam menentukan status 

gizi. 

8) Pada tahap akhir, semua responden mengumpulkan kuesioner dilanjutkan dengan 

pemberian goodie Bag berupa alat tulis dan mengucapkan terima kasih kepada 

semua responden yang bersedia menjadi subjek penelitian serta mengucapkan 

terima kasih kepada pihak sekolah yang telah mengijinkan untuk dilakukan 

penelitian.  

4.9 Cara Analisa Data 

Analisa data merupakan kegiatan setelah seluruh kuesioner dari responden 

terkumpul. Setelah data terkumpul selanjutnya melakukan pengolahan dan analisa data 

sebagai berikut: 

1. Pengolahan data  

Menurut Notoatmojo (2012), pengolahan data dilakukan dengan menggunakan  

komputer dengan program sistem pengolahan data komputer. Adapun langkah-

langkah pengolahaan data dilakukan sebagai berikut: 

a. Editing 

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan ulang kebenaran data yang telah 

terkumpul dengan pemeriksaan kembali kelengkapan data responden untuk 
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menghindari kekurangan data dan kelengkapan mengisi kuesioner. 

b. Coding 

Peneliti memberikan kode pada masing-masing identitas responden berupa 

angka untuk menjaga kerahasiaan responden. Coding dilakukan untuk 

memudahkan dalam menyajikan data setelah selesai dari lapangan. 

c. Tabulating  

Melakukan tabulasi data dengan memasukkan data yang telah dituliskan 

sesuai dengan pengkodean dalam bentuk tabel. Tujuan dari tabulating yaitu 

untuk mempermudah entry data ke komputer. 

d. Entry Data 

Peneliti memasukkan data yang telah terkumpul dari responden ke dalam 

software komputer, kemudian membuat distribusi frekuensi sederhana. 

Data atau jawaban dari masing-masing responden dalam bentuk kode yang 

kemudian dimasukkan ke dalam program atau software komputer, serta 

melakukan pengecekan untuk kebenaran data. 

2. Analisa Data 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat merupakan prosedur pengolahan data yang digunakan 

untuk mendeskripsikan karakteristik setiap variabel.  

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat merupakan prosedur pengolahan data yang digunakan 

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yaitu variabel independen 

dan dependen. Data diolah dan di uji dengan menggunakan uji statistik non 
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parametrik yaitu uji Spearman Rank (Rho). Seluruh pengukuran dilakukan 

secara komputerisasi menggunakan Statistical Product and Service 

Solution (SPSS) versi 21.0. 

Tingkat kepercayaan dalam penelitian ini yaitu 95% (α= 0,05). 

Pengambilan keputusan diambil dari nilai p, yaitu: 

7) Jika p (signifikan) > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak, yang berarti 

tidak ada hubungan yang bermakna antar variabel. 

8) Jika p (signifikan) < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti 

ada hubungan yang bermakna antar variabel. 

Tabel 4.5 Interpretasi Koefisien Korelasi 

Koefisien Korelasi Interpretasi 

0,8 - 1 Sangat kuat 

0,6 – 0,799 Kuat 

0,4 – 0,599 Sedang 

0,2 – 0,399 Lemah 

00 – 0,190 Sangat Lemah 
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4.10 Kerangka Operasional/Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 Masalah Etik (Ethical Clearance) 

Penelitian ini telah mendapat sertifikat etik Komite Etik Penelitian Kesehatan 

(KEPK) Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya dan dinyatakan telah 

lulus uji etik dengan nomor sertifikat etik 1437-KEPK. Adapun aspek etik untuk 

melindungi kepentingan dan hak-hak responden dalam penelitian ini akan dijabarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 4.2 Kerangka Operasional Kerja Hubungan Smartphone Addiction 

dan Sedentary Lifestyle dengan kejadian Status Gizi Lebih pada 

Remaja 

Informed Consent 

Populasi terjangkau yaitu remaja kelas VII dan VIII (usia 12-15 tahun) 

di SMP Muhammadiyah 9 Surabaya yang berjumlah 110 siswa. 

Sampel penelitian: 

Total Sampling 

 

Pengambilan data: Responden diberikan kuesioner untuk 

mengidentifikasi adanya kecanduan Smartphone dan diberikan 

kuesioner Sedentary lifestyle serta menimbang berat badan dan 

mengukur tinggi badan responden 

Analisa data dengan uji statistik non parameterik yaitu 

uji korelasi Spearman Rank dengan signifikansi α=0,05  

Penyajian data dan hasil 
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1. Lembar persetujuan menjadi responden (Informed Consent) 

Lembar persetujuan sebagai peserta/responden diberikan sebelum 

penelitian dilaksanakan pada saat pengumpulan data dengan tujuan agar 

responden mengetahui maksud dan tujuan penelitian. Jika siswa-siswi kelas VII 

dan VIII bersedia menjadi responden penelitian maka orang tua/wali responden 

menandatangani lembar persetujuan sebagai tanda bukti bersedia. Apabila 

responden tidak bersedia menjadi responden maka peneliti tetap menghormati 

hak-hak responden.  

2. Tanpa nama (Anonimity) 

Peneliti menjaga kerahasiaan identitas responden dengan tidak 

mencantumkan nama responden pada lembar pengumpulan data (kuesioner) 

yang diisi oleh responden. Lembar tersebut hanya diberi nomor kode tertentu. 

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan responden dijaga 

kerahasiaannya oleh peneliti. Penyajian atau pelaporan hasil riset hanya terbatas 

pada kelompok data tertentu yang terkait dengan masalah peneliti. 

4. Keadilan (Justice) 

Responden diperlakukan secara adil dan baik sebelum, selama, dan sesudah 

keikutsertaannya dalam penelitian tanpa adanya diskriminasi apabila ternyata 

mereka tidak bersedia mengikuti penelitian. 
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4.12 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian adalah kelemahan atau hambatan yang dihadapi oleh 

peneliti pada saat dilaksanakannya penelitian. Keterbatasan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Keterbatasan dalam mengkondisikan siswa-siswi per kelas terutama yang 

laki-laki untuk berkumpul di musholla karena pada waktu penelitian 

bersamaan dengan serangkaian acara pondok romadhon.  

2. Penggunaan metode recall dan tidak menggunakan stopwatch (timer) untuk 

pengisian kuesioner sedentary lifestyle sehingga kemungkinan hasilnya 

kurang akurat, karena membutuhkan daya ingat yang kuat dari responden 

untuk mengingat berapa jam atau berapa menit aktivitas sedentari yang telah 

dilakukan sebelum dan sesudah sekolah. 




