
BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

kajian pustaka  ( Library Research ). Penelitian Kualitatif lebih menekankan analisisnya pada 

proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisisnya terhadap dinamika hubungan 

antarfenomena yang di amati, dengan menggunakan logika ilmiah (Azwar, 2010). Sedangkan  

Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan 

informasi dan data secara mendalam memlalui literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, 

serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori 

mengenai masalah yang akan di teliti (Yaniawati, 2020). Pada penelitian ini topik yang peneliti 

bahas adalah Kajian Pustaka Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi Pada Anak Autis. 

B. Sumber Data 

Dalam penelitian pustaka ini, sumber data yang digunakan yaitu data-data dari  hasil 

penelitian yang diambil dari jurnal ilmiah. 

C. Fokus Data 

 



Fokus kajian pustaka merupakan kajian utama dari masalah yang akan dijadikan acuan 

studi pustaka. Fokus kajian pustaka pada penelitian ini adalah Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Status Gizi Pada Anak Autis. 

D. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian dalam kajian pustaka yaitu data-data yang diperoleh dari jurnal 

penelitian penderita autis. 

E. Jumlah Pustaka Yang Dikaji 

Jumlah pustaka yang akan dikaji yaitu sebanyak 8  jurnal yang berkaitan dengan judul 

maupun isi dari penelitian pustaka peneliti. 

F. Cara Pengumpulan Pustaka 

1. Strategi  Pencarian 

Penelusuran pustaka dilakukan melalui Google Scholar, dan  Ejournal yang dicari mulai 

tahun 2010-2020 berupa laporan hasil penelitian dan review yang membahas faktor-faktor yang 

mempengaruhi status gizi anak autis. Kata kunci status gizi anak autis digunakan untuk mencari 

pada database elektronik. Artikel diseleksi berdasarkan judul dan informasi abstrak. Apabila 

informasi pada judul dan abstrak tidak jelas, mempergunakan naskah lengkap untuk dilakukan 

review.  

2. Kriteria Seleksi Data  

a. Kriteria inklusi dari literatur yang akan di bahas yaitu 



Hasil penelitian tentang faktor yang mempengaruhi status gizi pada anak autis. 

b.  Kriteria eksklusi dari kajian pustaka ini yaitu jurnal-jurnal yang di terbitkan  di dibawah 

tahun 2015 

G. Cara Analisis 

Analisis pustaka yang digunakan dalam studi literatur ( literatur review ) ini adalah teknik 

analisi deskriptif. Teknik Analisa Deskriptif diawali dengan mengumpulkan pustaka. Setelah 

pustaka terkumpul langkah selanjutnya adalah mengolah pustaka yang telah terkumpul untuk 

meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan membandingkan dengan 

kasus yang diteliti. Analisa dilakukan sesuai dengan tujuan kasus. 

H. Etika Penelitian 

Mengajukan persetujuan etika bersifat opsional, mengedepankan sikap intelektual 

honesty seperti, jangan sekali-sekali mengubah hasil pemikiran atau hasil penelitian agar sesuai 

dengan kerangka berfikir kita, cantumkan sitasi sekunder bila memang tidak memperoleh sumber 

aslinya, tetap cantumkan sumber sitasi meskipun pada saat pemaparan sudah dirubah menjadi 

paraphrase, sebaiknya tidak membuat stantment yang idea tau gagasan atau hasil pemikiran 

sendiri.  

.  

 


