
BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan cross

sectional.  Penggunaan  jenis  rancangan  ini  didasarkan  pada  penelitian  yang

dilakukan hanya dengan melakukan pengamatan dan pencatatan serta mempelajari

hubungan antar variabel terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian tanpa

partisipasi dan intervensi dari penelitian dan subjek, penelitian diamati apa adanya

(Suharsimi, 1998)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di  wilayah  kerja  Puskesmas I  Denpasar Selatan

dengan  pertimbangan  Denpasar  Selatan  merupakan  kawasan  yang  memiliki

jumlah baduta yang banyak dan sebagian besar ibu yang memiliki baduta bekerja

sehingga pemberian ASI bagi baduta kurang maksimal dan Pemberian MP-ASI

dilakukan  untuk  menyeimbangkan  dari  pemberian  ASI  tersebut.  Penelitian  ini

dilaksanakan bulan Februari - Mei 2019.

C. Populasi dan Sampel

Populasi  dari  penelitian ini  adalah anak usia  bawah dua tahun (baduta)

usia 0-24 bulan yang ada di wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Selatan. Sampel

yang dipilih sesuai dengan kriteria yang ditentukan sebagai berikut :

1. Anak usia 0-23 bulan

2. Masih memiliki ibu kandung
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3. Tinggal di wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Selatan

 Dari data yang diperoleh dari Puskesmas I Denpasar Selatan pada tanggal

26 Januari 2019, diperoleh jumlah baduta sebanyak 1.044 baduta. Jumlah tersebut

didapatkan dari 3 desa yaitu Desa Sidakarya sebanyak 278 baduta, Desa Sesetan

sebanyak  450  baduta,  dan  Desa  Panjer  sebanyak  316  baduta.  Besar  sampel

dihitung menggunakan rumus:
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n =  
11,44

044.1

n = 91,25 → 91 baduta

(Notoadmojo, 2005)
Ket :

n  = Besar Sampel

N  = Besar Populasi

d2  = Tingkat Kepercayaan 0,01

Berdasarkan  rumus  dari  besar  sampel  diperoleh  91  orang.  Cara

pengambilan  sampel  dilakukan  beberapa  langkah,  yaitu  memilih  sampel  pada

masing-masing  desa,  untuk  menentukan  jumlah  sampel  tiap  desa/kelurahan

ditentukan  dengan  cara  proposional  sampling  dengan  rumus  jumlah  seluruh

baduta  tiap  desa/kelurahan  dibagi  dengan  besar  populasi  dikali  dengan  besar

sampel. Setelah dihitung diperoleh besar sampel untuk Desa Sidakarya yaitu 24

36



orang, Kelurahan Sesetan yaitu 39 orang dan Kelurahan Panjer yaitu 28 orang.

untuk  pengambilan  sampel  pada  banjar-banjar  dengan  cara  menjaring  saat

diadakan posyandu hingga sampel terpenuhi untuk setiap desa. (Conchran, 1991)

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
1. Jenis Data

Data yang diambil yaitu:
a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti pada saat

penelitian. Data yang diambil meliputi identitas sampel dan responden,

pola pemberian ASI ibu meliputi usia anak serta pola pemberian MP-

ASI pada sampel meliputi usia pertama kali diberikan, jenis MP-ASI

yang diberikan dan hasil pengukuran antropometri berupa berat badan

dan panjang badan.
b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara mencatat

data yang dibutuhkan dari laporan wilayah kerja Puskesmas I Denpasar

Selatan  meliputi  gambaran  umum  (berupa  letak  geografis,  jumlah

ketenagaan dan pelayanan kesehatan) dan jumlah baduta.

2. Cara Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a. Data identitas sampel dikumpulkan dengan cara menanyakan langsung

(wawancara) pada responden sesuai dengan form identitas.
b. Data usia pemberian MP-ASI, jenis pemberian MP-ASI dikumpulkan

dengan cara wawancara terhadap responden dengan bantuan kuisioner.
c. Data  antropometri  dikumpulkan  dengan cara  melakukan  pengukuran

berat  badan  menggunakan  baby  scale  dengan  ketelitian  0,1  kg  dan

pengukuran  panjang  badan  menggunakan  infantometer  (papan

pengukur panjang badan) dengan ketelitian 0,1 cm.

E. Instrumen Penelitian
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Kuesioner digunakan untuk memperoleh data identitas sampel, responden,

data usia pemberhentian ASI dan data umur pemberian MP-ASI serta jenis MP-

ASI.

 
F. Pengolahan Data Dan Analisis Data

1. Pengolahan Data
Data  yang  telah  dikumpulkan  selanjutnya  diolah  dengan  menggunakan

program komputer, meliputi :
a. Pola pemberian ASI

1) ASI Ekslusif
a) ASI Ekslusif : diberikan ASI tanpa diberikan MP-ASI sampai

usia 6 bulan
b) Tidak ASI Ekslusif : sudah diberikan MP-ASI sebelum usia 6

bulan
b. Pola Pemberian MP-ASI

1) Usia
Data usia pemberian MP-ASI pertama kali, dikelompokkan sebagai

berikut:
a) < 3 bulan
b) 4 bulan
c) 5 bulan
d) ≥ 6 bulan

e) Jenis 
Data jenis pemberian MP-ASI, dikelompokkan sebagai berikut:
1) Cair
2) Lumat 
3) Lembik 
4) Keluarga 

2. Analisis Data
Pada penelitian yang dilakukan, data yang diperoleh akan dianalisis

secara deskriftif. Pengolahan secara deskriptif dilakukan untuk keperluan

deskripsi  data  melalui  proses  pengolahan  pada  masing-masing  data

mendapatkan tingkat kategori untuk masing-masing variabel.
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