
BAB IV  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk melihat 

gambaran fenomena yang terjadi dalam suatu populasi tertentu (Masturoh & Imas, 

2018). Penelitian ini menggunakan rancangan cross-sectional yang dilakukan 

dalam satu waktu tertentu (Priyono, 2016). Fokus perhatian penelitian ini tertuju 

kepada variabel pola asuh orang tua tentang pencegahan stunting pada balita.  

 

B. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini telah dilaksanakan di wilayah Banjar Manut Negara, Kecamatan 

Denpasar Barat, Kota Denpasar. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari 

sampai dengan April 2022. 

 

C. Populasi Dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu (Masturoh & Anggita, 2018). Populasi yang akan 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 120  ibu yang memiliki balita  di Banjar  

Manut Negara, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan (Masturoh & Anggita, 2018). 

Sampel penelitian ini adalah ibu yang memiliki balita di Banjar Manut Negara, 

Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang memenuhi kritea inklusi. 
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a. Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi adalah kriteria yang akan menyaring anggota populasi menjadi 

sampel yang memenuhi kriteria secara teori dan terkait dengan topik dan kondisi 

penelitian (Masturoh & Anggita, 2018). Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut.   

1) Responden yakni ibu yang mempunyai balita. 

2) Responden yang bersedia mengisi kuisioner. 

3) Responden yang tinggal di Banjar Manut Negara 

Sampel yang akan menganggu proses penelitian akan dikeluarkan 

menggunakan kriteria eksklusi.   

b. Kriteria eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah kriteria anggota populasi yang tidak dapat diambil 

sebagai sampel (Masturoh & Anggita, 2018). Kriteria eksklusi penelitian ini adalah 

sebagai berikut.  

1) Responden yang tidak kooperatif. 

2) Responden yang sedang sakit. 

3) Responden dengan gangguan kejiwaan 

3. Jumlah dan besar sampel 

Penelitian ini berbentuk cross sectional, rumus yang digunakan adalah dengan 

estimasi proporsi. Jika besar populasi (N) diketahui, maka dapat menggunakan 

rumus (Nursalam, 2017). 
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n =  
N. z2. p. q

d2 (N − 1) + z2. p. q
 

 

 

Berdasarkan hasil hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Banjar Manut 

Negara diketahui bahwa jumlah populasi ibu yang memiliki balita sebanyak 120 

orang, sehingga dengan menggunakan rumus diatas didapatkan: 

n =
120. 1,962. 0,45.0,55

0,102 (120 − 1) + 1,962. 0,45.0,55
 

n =
114,0955

2,140796
 

n = 53,29584 

Berdasarkan perhitungan rumus di atas maka sampel yang diperlukan dalam 

penelitian ini sebanyak 53 orang. 

4. Teknik sampling 

Teknik sampling merupakan rangkaian cara pengambilan sampel agar 

memperoleh sampel dengan tepat (Nursalam, 2017). Teknik sampling yang 

digunakan adalah non-probability sampling dan purposive sampling. Non-

probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

Ket: 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

d = tingkat kesalahan yang dipilih (10 %) 

z = 1,96 

p = perkiraan proporsi suatu kasus tertentu terhadap populasi (45%) 

q = 1-p (100 % - p) 
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peluang sama kepada ibu balita untuk dipilih menjadi sampel. Purposive sampling 

adalah penetapan sampel dengan cara memilih ibu balita sesuai kehendak peneliti 

menggunakan kriteria inklusi (Nursalam, 2017). Sampel yang telah memenuhi 

kriteria inklusi langsung dijadikan responden penelitian. 

 

D. Jenis dan Pengumpulan Data 

1. Jenis data 

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan untuk memecahkan pertanyaan 

penelitian (Masturoh & Anggita, 2018). Berdasarkan sumbernya, jenis data yang 

dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh 

langsung dari responden (Supardi & Rustika, 2013). Data yang diperoleh berupa 

umur, pendidikan, pekerjaan dan gambaran pola asuh orang tua tentang pencegahan 

stunting. 

2. Prosedur pengumpulan data 

Pengumpulan data adalah rangkaian penelitian yang mencakup data 

dikumpulkan untuk menjawab masalah penelitian, cara pengumpulan data dan alat 

pengumpul data (Supardi & Rustika, 2013). Prosedur pengumpulan data penelitian 

ini adalah sebagai berikut.  

a. Peneliti melakukan pendekatan secara informal kepada responden yaitu ibu 

balita. Peneliti menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker medis, 

face shield, dan mencuci tangan serta menjaga jarak dan responden juga 

menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker medis, mencuci 

tangan dan menjaga jarak dengan dengan peneliti. 

b. Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian dengan memberikan 
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informasi bahwa semua data yang bersifat pribadi akan dirahasiakan. 

c. Peneliti memberikan lembar persetujuan kepada responden, apabila  bersedia 

diteliti responden akan menandatangani lembar persetujuan yang telah 

diberikan, jika tidak bersedia, peneliti tidak memaksa dan menghormati 

keputusan responden. 

d. Setelah responden bersedia dan menandatangani lembar persetujuan, peneliti 

akan memberikan kuesioner yang berisi identitas responden, dan beberapa 

pernyataan mengenai gambaran pola asuh tentang pencegahan stunting.  

 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut 

variabel penelitian (Sugiyono, 2016). Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kuesioner pola asuh yang dibuat oleh (Tarigan, 2020) yang memuat 42 

pernyataan tentang pola asuh berkaitan dengan pencegahan kejadian stunting. Pada 

bagian awal kuisioner memuat karakteristik sampel meliputi, inisial, umur, 

pendidikan dan pekerjaan. Bagian inti kuesioner memuat 15 pertanyaan tentang 

praktek pemberian makan, 10 pertanyaan tentang perawatan anak, 5 pertanyaan 

tentang kebersihan dan 12 pertanyaan tentang sanitasi lingkungan. Sebelum 

penelitian, kuisioner telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu.  

a. Uji validitas 

     Uji validitas adalah pengukuran dan pengamatan yang berarti prinsip keandalan 

instrumen dalam mengumpulkan data (Nursalam, 2017). Uji validitas kuisioner 

sebelumnya telah dilakukan di Banjar Bhuana Asri Desa Tegal Kertha. Ada dua 
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macam validitas yaitu validitas teoritis (isi dan pelaku) dan validitas empiris. 

Validitas empiris butir soal dihitung dengan cara stastic korelasi. Validitas butir 

soal objektif dihitung dengan rumus korelasi point biserial antar masing masing 

skor butir soal (Xp) dengan skor total (Xt). Dipakai rumus point biserial karena data 

yang dikorelasikan adalah data nominal dengan data interval. Data nominal berasal 

dari skor butir soal, yaitu 2 untuk jawaban ya, 1 untuk jawaban tidak (Masturoh 

Imas, 2018). Untuk menghitung koefisien korelasi digunakan rumus berikut: 

 

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√(𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2)(𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2)
 

Keterangan : 

r = koefisien korelasi  

x = skor pada item pertanyaan nomor ganjil 

y = skor pada item pertanyaan nomor genap 

 

Sedangkan untuk menghitung r table dihitung menggunakan rumus berikut  

𝑟 =  
𝑡

√𝑑𝑓 + 𝑡2
 

Keterangan : 

r = nilai r tabel 

t = nilai t tabel 

df = derajat bebas (n-2) 

Jika r hitung ≥ r tabel pada tingkat signifikan tertentu maka item pertanyaan 

tersebut dapat dikatakan valid. 

b. Uji reliabilitas 
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Alat ukur dikatakan reliabel jika alat ukur tersebut memiliki sifat konsisten. 

Penguji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur apakah dapat 

diandalkan dan konsisten jika dilakukan pengukuran berulang dengan instrumen 

tersebut. Pengujian relibilitas dapat menggunakan teknik belah dua (split half) yang 

dianalisis dengan rumus Spearman Brown. 

Langkah dalam menguji reliabilitas : 

1) Butir butir instrumen dibagi dua kelompok, yaitu kelompok butir item genap 

(2,4,6, dst) dan kelompok butir item ganjil (1,3,5, dst). 

2) Skor data tiap kelompok disusun sendiri. 

3) Hitung skor tiap kelompok. 

4) Hitung koefisien korelasinya. 

5) Hitung nilai reliabilitas dari koefisien korelasi dengan rumus Spearman sebagai 

berikut : 

 

Rumus : 

𝒓𝟏𝟏 =  
𝟐𝒓

𝟏 + 𝒓
 

 

      Keterangan : 

       𝒓𝟏𝟏 = nilai relliabilitas 

       r =  koefisien korelasi 
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F. Pengolahan dan Analisis Data  

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data pada dasarnya merupakan suatu proses untuk memperoleh data 

atau data ringkasan berdasarkan suatu kelompok data mentah dengan menggunakan 

rumus tertentu sehingga menghasilkan informasi yang diperlukan (Setiadi, 2013). 

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam pengolahan data penelitian 

ini yaitu sebagai berikut.   

a. Editing 

Tahap editing pada penelitian ini yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah 

diserahkan oleh para pengumpul data. Pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah 

selesai ini dilakukan terhadap: kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan dan 

relevansi jawaban (Setiadi, 2013). Peneliti kembali memeriksa kelengkapan data 

kuesioner pola asuh yang telah diisi oleh responden. Peneliti melihat dan 

memeriksa kelengkapan pengisian data. Apabila data kurang lengkap bisa langsung 

dilengkapi. 

b. Coding 

Coding adalah kegiatan mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para 

responden ke dalam bentuk angka atau bilangan. Biasanya klasifikasi dilakukan 

dengan cara memberi tanda atau kode berbentuk angka pada masing-masing 

jawaban. Kegunaan dari coding adalah mempermudah pada saat analisis data dan 

juga mempercepat pada saat entry data (Setiadi, 2013).   

Pada penelitian ini setiap responden diberi kode R01 sampai R53. Umur terlebih 

dahulu dilakukan ekstraksi kemudian dilakukan uji normalitas, bila berdistribusi 

normal akan dipergunakan mean dalam melakukan recode sedangkan bila 
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berdistribusi tidak normal maka akan dipergunakan median untuk melakukan 

recode. Pendidikan diberikan empat kode yaitu 1 untuk responden tamat SD, 2 

untuk responden tamat SMP, 3 untuk responden tamat SMA/SMK dan 4 untuk 

responden tamat Perguruan Tinggi (PT). Pekerjaan diberikan tiga kode yaitu 1 yaitu 

bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparat Negara, 2 yaitu bekerja sebagai 

Pegawai Swasta, 3 untuk responden Ibu Rumah Tangga atau Tidak Bekerja. 

Pada data pola asuh terlebih dahulu akan dilakukan pemberian skor pada setiap 

jawaban dengan pilihan a adalah 3 dan pilihan b adalah 0, sehingga diperoleh skor 

tertinggi ialah 126 kemudian dilanjutkan dengan menjumlahkan skor. Setelah skor 

diperoleh maka dilanjutkan dengan menghitung persentase dengan rumus sebagai 

berikut.  

Jumlah Skor

Jumlah skor tertinggi
 x 100% 

Setelah dilakukan perhitungan persentase kemudian dilakukan pengcodingan 

untuk menentukan kategori pola asuh. Pola asuh baik, jika persentase skor ≥75% 

dan pola asuh buruk jika persentase skor <75% (Setiadi, 2013). 

c. Entry dan Proccessing 

Setelah semua kuesioner terisi penuh dan benar, serta sudah melewati 

pengkodean, maka langkah selanjutnya adalah memproses data yang di-entry 

supaya dapat dianalisis. Pemrosesan data dilakukan dengan cara meng-entry data 

dari kuesioner ke program komputer (Setiadi, 2013).  Peneliti memasukkan data 

dari setiap responden yang telah diberi kode kedalam komputer untuk diolah. 

Pengolahan data penelitian ini akan dibantu aplikasi SPSS versi 22.   

d. Cleaning  

Cleaning merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah di-entry 
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apakah ada kesalahan atau tidak. Kesalahan tersebut dimungkinkan terjadi pada 

saat kita meng-entry data ke komputer (Setiadi, 2013). 

2. Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk mendeskripsikan dan karakteristik subjek yang 

meliputi umur, pendidikan dan pekerjaan serta menggambarkan pola asuh tentang 

pencegahan stunting.  Data yang telah dianalisis akan disajikan dalam bentuk table 

distribusi frekuensi berupa angka absolut dan presentase. 

 

G. Etika Penelitian 

Karena menggunakan subjek manusia, peneliti meyakini bahwa responden 

dilindungi, dengan memperhatikan tiga prinsip dasar etika penelitian (Syahputra, 

2018). Tiga prinsip dasar etika yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. 

1. Respect for persons      

Peneliti menghormati harkat dan martabat manusia, otonomi, perbedaan nilai 

budaya dan menjamin kerahasiaan sebagai subyek peneliti. Untuk itu peneliti 

melakukan persetujuan setelah penjelasan (informed consent). 

2. Benificence 

Bermanfaat. Penelitian ini mengikutsertakan manusia sehingga harus memiliki 

persiapan yang matang, memaksimalkan kebaikan dan meminimalkan kerugian dan 

kesalahan, serta memperlakukan setiap orang dengan layak secara moral serta 

bermanfaat untuk responden dari penelitian yang dilakukan. 

3. Justice 

Berlaku adil. Peneliti berlaku adil tanpa membedakan antar subjek penelitian. 

Semua subjek mendapatkan perlakukan yang sama. 
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