
BAB IV 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah kajian 

pustaka (reteratur review), yakni dengan melakukan peninjauan kembali 

terhadap hasil pemikiran dan/atau hasil penelitian yang berkaitan dengan 

masalah yang akan dikaji, kegiatan penelitian berupa metode pengumpulan data 

pustaka, atau penelitian dengan objek penelitian digali melalui beragam 

informasi kepustakaan. Rancangan Penelitian pada penelitian ini adalah kajian 

sistematik (systematic review) yaitu dengan menjawab secara sistematis tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan. 

 

B. Waktu Penelitian 

Kajian pustaka (literatur review) ini dilaksanakan selama tiga bulan 

yaitu pada bulan Februari sampai bulan April tahun 2021.  

 

C. Topik dan Lingkup Data   

Topik bahasan pada kajian pustaka ini yaitu faktor-faktor yang 

mempengaruhi partisipasi masyarakat di posyandu. Sedangkan lingkup 

pembahasannya dibatasi hanya pada subyek ibu atau orang tua yang memiliki 

balita. Dimana kriteria dari sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kriteria inklusi  

Kriteria inklusi adalah kriteria dimana subjek mewakili sampel 

kajian pustaka (literatur review) yang memenuuhi syarat sebagai sampel. 

Kriteria inklusi dalam kajian pustaka (literatur review) ini adalah : 

a. Jurnal yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi 

masyarakat di posyandu, baik orang tua atau ibu dari anak yang membawa 

anaknya ke posyandu  

b. Jurnal terbit pada 10 tahun terakhir  
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2. Kriteria eksklusi  

Kriteria eksklusi adalah kriteria dimana subjek kajian pustaka 

(literatur review) tidak dapat menjadi sampel karena tidak memenuhi syarat 

kajian pustaka (literatur review). Adapun kriteria eksklusi dalam kajian pustaka 

(literatur review) ini adalah :  

a. Jurnal yang tidak membahas tentang faktor-faktor yang mempengarui 

partisipasi masyarakat di posyandu.  

b. Jurnal terbit lebih dari 10 tahun terakhir  

Tabel jurnal kajian terlampir di lampiran 1.  

 

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data  

1. Jenis data yang dikumpulkan  

Jenis data yang dikumpulkan pada kajian pustaka (literatur review) ini 

adalah jurnal yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

partisipasi masyarakat di posyandu.  

 

2. Cara pengumpulan data 

Cara pengumpulan pustaka yang digunakan dalam kajian pustaka 

(literatur review) ini menggunakan strategi komprehensif, seperti pencarian 

artikel dalam data base jurnal penelitian, pencarian melalui internet, tinjauan 

ulang artikel. Artikel penelitian yang digunakan relevan dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di posyandu. 

 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

Tujuan pada kajian pustaka ini yaitu Mencari besarnya proporsi 

partisipasi masyarakat di posyandu, Mengidentifikasi faktor-faktor yang 

berhubungan dengan partisipasi masyarakat di posyandu, Mengkaji faktor-faktor 

yang dominan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat di posyandu. 
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 Kata kunci dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat, 

posyandu, dan kehadiran ibu balita ke posyandu. Penelurusan offline dalam 

penelitian ini yaitu buku teks, dan penelurusan online yaitu jurnal, repository, 

dan buku online yang didapat di google book. Dokumentasi yang digunakan 

yaitu berupa chek list.  

Sintesa merupakan kebalikan dari analisis. Proses penyusunan sintesa 

pada kajian pustaka ini yaitu dengan cara mengumpulkan pustaka yaitu jurnal-

jurnal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi 

masyarakat di posyandu melalui penelusran online. Setelah pustaka sudah 

terkumpul, data pustaka diolah dengan cara membandingkan hasil penelitian dari 

jurnal satu sama lain yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

partisipasi masyarakat di posyandu,  membandingkan proporsi partisipasi 

masyarakat di posyandu yang sudah ada di hasil penelitian di setiap jurnal, dan 

faktor-faktor yang dominan terkait partisipasi masyarakat diposyandu diolah 

dengan cara mencari dan membandingkan faktor yang memiliki angka 

persentase paling tinggi disetiap hasil penelitian dari setiap jurnal. 

 

F. Etika Penelitian  

Dalam pembuatan kajian pustaka tugas akhir harus memenuhi etika 

penelitian. Pada kajian pustka ini etika penelitiannya yaitu : 

1) Melakukan pengajuan persetujuan etika bersifat opsional, dan 

mengedepankan sikap intelectual honesty yaitu jangan sekali – kali 

mengubah hasil pemikiran dan/atau hasil penelitian agar sesuai dengan 

kerangka berfikir kita,  

2) Cantumkan sitasi sekunder bila memang tidak memperoleh sumber aslinya,  

3) Tetap cantumkan sumber sitasi meskipun pada saat pemaparan sudah 

diubah menjadi parafrase 

4) Sebaiknya tidak membuat statement yang merupakan ide/gagasan/hasil 

pemikiran sendiri 
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