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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional, dengan

desain penelitian cohort retrospectif. Studi cohort retrospectif (historical

cohort) pada dasarnya sama dengan studi cohort prospectif . Subyek diamati

dalam kurun waktu tertentu terhadap faktor risiko kemudian dinilai efek

yang terjadi. Bedanya pada studi cohort retrospectif faktor risiko telah

terjadi pada masa yang lalu. Jadi, secara retrospectif sekelompok subyek

yang terdata pada masa lampau ditelusur seolah-olah prospectif, sebagian

terpajan faktor risiko sebagian tidak. Kemudian dilihat terjadinya efek yang

terjadi saat penelitian dilakukan.29

Diikuti seolah-olah prospectif’

Gambar 3. Desain Penelitian Cohort Retrospectif

Anak usia
36-72 bulan
terjadi
stunting

Perkembangan perilaku
emosional tidak normal

Perkembangan perilaku
emosional normal

Anak usia
36-72 bulan
tidak terjadi
stunting

Perkembangan perilaku
emosional normal

Perkembangan perilaku
emosional tidak normal

Subyek
tanpa faktor

risio dan
tanpa efek

Penelitian dilakukan saat ini

Tahap perkembangan
Anak selanjutnya

Tahap perkembangan
Anak selanjutnya

Tahap perkembangan
Anak selanjutnya

Tahap perkembangan
Anak selanjutnya



34

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh anak yang terdata pada

Pemantauan Status Gizi di wilayah kerja Puskesmas Gedang Sari II

Kabupaten Gunung Kidul

2. Sampel

Sampel dibagi menjadi dua kelompok, kelompok terpapar faktor

risiko yaitu anak usia 36-72 bulan yang stunting sejak usia 24 bulan dan

kelompok tidak terpapar faktor risiko yaitu anak usia 36-72 bulan yang

tidak stunting. Adapun kriteria inklusi yang digunakan yaitu bersedia

menjadi responden dan kriteria eksklusi yang digunakan yaitu apabila

terdapat perubahan status z-score menjadi tidak stunting pada pantauan

status gizi anak, anak mengalami cacat bawaan, anak meninggal dan

pindah dari wilayah kerja Puskesmas Gedang Sari II.

3. Teknik Sampling

Pada penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah

purposive sampling. Pengambilan sampel secara purposive didasarkan

pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri.

Perhitungan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus

Lemeshow, uji hipotesis dua proporsi untuk desain studi cohort.
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Berikut rumus dan perhitungannya:

= 1 − 2 (1 − ) + 1 − [ 1(1 − 1) + 2(1 − 2)( 1 − 2)
Keterangan:

n : besar sampel minimal pada setiap kelompok1 − /2 : deviriat baku alfa, nilai Z pada derajat kepercayaan 1-α =

1,96 dengan derajat kepercayaan 95%.1 − : deviriat baku beta, nilai Z pada kekuatan uji (power) 1-

β=0,84 untuk kekuatan uji 80%

P : proporsi atau keadaan dicari dari pustaka

P1 : proporsi individu yang expose (stunting) tetapi mempunyai

penyakit (perkembangan perilaku emosional normal).

P2 : proporsi yang non expose (tidak stunting) tetapi

mempunyai penyakit (perkembangan perilaku emosional

tidak normal)

Sehingga, perhitungan perkiraan sampel dalam penelitian ini

berdasarkan data penelitian terdahulu oleh Nurmalasari 2017 dengan

judul Hubungan Panjang Badan Lahir dengan Perkembangan Anak

Usia 3-24 Bulan di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2019
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Diketahui : RR=2 dan P2= 0,207.

Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh:

P1 = P2 x RR

= 0,207 x 2

= 0,415

P = 1 + 22 = 0,415 + 0,2072 = 0,311
1 = 2 = 1 − 2 (1 − ) + 1 − [ 1(1 − 1) + 2(1 − 2)( 1 − 2)
1 = 2 = 1,96 2 0,311(1 − 0,311) + 0,84 [0,415(1 − 0,415) + 0,207(1 − 0,207)(0,415 − 0,207)
1 = 2 = 1,96√0,622 0,689 + 0,84 [0,415 0,585 + 0,207 0,793(0,208)
1 = 2 = 1,96√0,428 + 0,84 [0,242 + 0,164(0,208)
1 = 2 = ⟦1,96 0,654 + 0,84 0,637⟧(0,208)
1 = 2 = ⟦1,281 + 0,135⟧(0,208)
1 = 2 = ⟦1,355⟧(0,208)
1 = 2 = 2,7100,043 = 63,03

Menurut perhitungan rumus besar sampel desain cohort besar

sampel minimal yang dibutuhkan penelitian ini adalah 64 responden

untuk kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar 64 responden

sehingga total sampel menjadi 128 responden.
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C. Waktu dan Tempat

1. Waktu

Waktu penelitian dilaksanakan sejak Oktober 2018 - Juni 2019

2. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Gedang Sari II.

D. Variabel Penelitian atau Aspek-Aspek yang Diteliti/Diamati

Dalam penelitian adapun variabel yang diteliti, yaitu:

1. Variabel independen, yaitu variabel bebas atau variabel yang

memengaruhi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Status

stunting anak.

2. Variabel dependen, yaitu variabel terikat atau yang dipengaruhi. Dalam

penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah masalah

perkembangan perilaku emosional.

3. Variabel luar, yaitu variabel yang dapat mempengaruhi. Dalam

penelitian ini yang menjadi variabel luar adalah status gizi anak, jenis

kelamin anak, pekerjaan ibu, dan pendapatan keluarga.

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional adalah batasan atau definisi variabel yang

bertujuan agar variabel dalam penelitian dapat diukur dengan menggunakan

instrument atau alat ukur. Adapun definisi operasional variabel dan

karakteristik dalam penelitian diuraikan sebagai berikut.
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Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

No Variabel Definisi
Parameter dan

codding Alat Ukur
Skala

Pengukuran
Variabel Independen

1 Status Stunting anak Hasil z-skor yang
tertera dalam
register pantauan
status gizi anak di
Puskesmas Gedang
Sari II

1 = Stunting
2 =Tidak

stunting

Format
pengumpulan
data

Nominal

Variabel Dependen
2 Perkembangan

Masalah Perilaku
Emosional

Hasil total jawaban
“Ya” dari
kuesioner masalah
perilaku emosional
(KMPE) yang diisi
oleh ibu/keluarga.

1=Tidak
normal, jika
terdapat
jawaban
2=“Ya”Norma
l, jika tidak
terdapat
jawaban “Ya”

Kuesioner
Masalah
Perilaku
Emosional
(KMPE)

Nominal

Variabel Luar
3 Status gizi anak

(BB/U)
Hasil status gizi
balita yang tertera
pada register hasil
pantauan status
gizi anak di
Puskesmas Gedang
Sari II

1= Gizi buruk
2= Gizi baik

Format
pengumpulan
data

Nominal

4 Jenis Kelamin Anak Jenis kelamin anak
yang ditulis pada
angket

1 = laki-laki
2=perempuan

Angket Nominal

5 Pekerjaan Ibu Pekerjaan sehari-
hari ibu yang
menghasilkan
pendapatan/gaji

1=bekerja
2=tidak
bekerja

Angket Nominal

6 Pendapatan keluarga Jumlah pendapatan
ibu dan ayah setiap
bulan yang ditulis
pada angket.
Kategori
digolongkan
berdasarkan UMK
Kabupaten Gunung
Kidul tahun 2018
yaitu Rp 1.454.200

1= kurang dari
UMK, jika
pendapatan
keluarga
kurang dari
UMK
2= lebih dari
UMK, jika
pendapatan
keluarga lebih
dari sama
dengan UMK

Angket Nominal
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F. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder untuk

variabel independen yang didapatkan dari data register pantauan gizi

dan data primer untuk variabel dependen yang didapatkan dengan cara

pengukuran langsung.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Peneliti datang ke Puskesmas Gedang Sari II untuk mendapatkan

data pantauan status gizi anak.

b. Peneliti menyeleksi data untuk pengambilan sampel yang

dibutuhkan.

c. Peneliti menghubungi kader untuk mencocokan waktu dalam

melakukan pengukuran masalah perkembangan perilaku emosional

anak. Peneliti melakukan penjelasan sebelum dilakukannya

penelitian lalu dilanjutkan melakukan persetujuan penelitian pada

ibu anak usia 36-72 bulan dengan menggunakan informed consent

tertulis.

d. Peneliti melakukan pengukuran perkembangan perilaku emosional

dengan meminta ibu mengisi kuesioner perilaku emosional (KMPE)

dan selama proses pengisian peneliti mendampingi ibu.
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G. Alat Ukur/Instrumen dan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini alat ukur/instrument yang digunakan adalah:

1. Format pengumpulan data status gizi Puskesmas Gedang Sari II untuk

pengukuran variabel independen yaitu status stunting anak dan variabel

luar yaitu status gizi anak.

2. Angket untuk mengkaji nama anak, jenis kelamin anak, pekerjaan ibu

dan pendapatan keluarga

3. Kuesioner Masalah Perilaku Emosional (KMPE) untuk pengukuran

variabel dependen. Kuesioner yang digunakan merupakan pedoman

pelaksanaan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang

anak Kementerian Kesehatan RI.

H. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan diawali dengan pengajuan judul.setelah judul

disetujui dilanjutkan dengan penyusunan proposal skripsi yang diujikan.

Setelah itu, peneliti mengurus surat izin penelitian di Jurusan Kebidanan

Poltekkes Kemenkes Yogykarta. Setelah itu, peneliti melakukan

perizinan ke Puskesmas Gedang Sari II dan ke Desa Wilayah Kerja

Puskesmas Gedang Sari II.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, peneliti memulai dengan menyeleksi

sampel sesuai dengan kriteria inklusi dan ekslusi. Setelah itu peneliti
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melakukan penelitian dengan bantuan lima orang enumerator, yang

telah diberi penjelasan terlebih dahulu. Kemudian peneliti dan

enumerator datang ke posyandu untuk melakukan penelitian. Peneliti

menjelaskan kepada responden mengenai tujuan, manfaat, dan aturan

yang harus dipenuhi dalam penelitian ini serta memberikan surat

permohonan menjadi responden penelitian yang ditandatangani oleh

responden. Setelah itu, peneliti melakukan pengambilan data dengan

memberika kuesioner yang diisi oleh ibu responden. Akan tetapi, setelah

satu bulan melakukan penelitian, banyak jadwal posyandu di Desa

lainnya yang hampir bersamaan membuat peneliti memutuskan untuk

berkunjung door to door dalam pengambilan data. Setelah selama dua

bulan pengambilan data, data yang terkumpul hasilnya dimasukan ke

dalam master tabel sebelum dianalisi.

3. Tahap Penyelesaian

Setelah data terkumpul, dilanjutkan dengan analisis dan uji statistik

menggunakan SPSS 16.0. kemudian dilakukan penyusunan keseluruhan

skripsi dan penyajian hasil penelitian.

I. Manajemen Data

1. Pengolahan data

a. Editing (pemeriksaan data), yaitu memeriksa kelengkapan dan

kebenaran data yang dicatat dalam format pengumpulan data.

Peneliti melakukan koreksi pada kelengkapan ataupun kesalahan

pencatatn data.
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b. Codding data

Dalam penelitian ini peneliti memberikan kode berdasarkan variabel

yang diteliti:

1) Status Stunting Anak

1 = stunting

2 = tidak stunting

2) Masalah Perkembangan Perilaku Emosional

1 = tidak normal (terdapat jawaban “YA” pada KMPE)

2 = normal (tidak terdapat jawaban “YA” pada KMPE)

3) Status Gizi Anak

1 = gizi buruk

2 = gizi baik

4) Jenis Kelamin Anak

1 = laki-laki

2 = perempuan

5) Pekerjaan Ibu

1 = bekerja

2 = tidak bekerja

6) Pendapatan Keluarga

1 = kurang dari UMK (upah minimum kerja)

2 = lebih dari atau sama dengan UMK (upah minimum kerja)
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c. Memasukan data (data entry) atau processing data, yakni jawaban-

jawaban dari masing-masing responden dalam bentuk kode

dimasukan kedalam program atau software kompoter.20

d. Pembersihan data (Cleaning) yakni, apabila semua data dari setiap

responden selesai dimasukan, perlu dicek kembali untuk melihat

kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan kode, ketidak

lengkapan, dan sebagainya, kemudian dilakukan pembetulan atau

koreksi.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Melakukan analisis untuk mendeskripsikan karakteristik setiap

variabel dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melalukan

analisis untuk mendeskripsikan masalah perkembangan mental

emosional anak, status gizi anak, jenis kelamin anak, pekerjaan ibu,

dan pendapatan keluarga.

b. Melakukan analisis untuk mengetahui hubungan stunting terhadap

masalah perkembangan mental emosional anak usia 36-72 bulan.

Pada penelitian ini menggunakan uji statistik Chi-Square. Uji

korelasi yang digunakan untuk mengetahui hubungan yang

disebabkan oleh variabel yang satu (variabel independen) dan

variabel lainnya (variabel dependen). Pada penelitian ini, penentuan

besarnya chi-square dengan menggunakan program komputer
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dengan interpretasi hasil, bila p-value kurang dari 0,05 maka dapat

disimpulakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna secara

statistik. Kemudian, bila p-value lebih dari 0,05 maka dapat

disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna secara

statistik.

c. Analisis berikutnya yaitu uji regresi logistik digunakan untuk

mengetahui lebih dari satu variabel independen dan untuk melihat

variabel mana yang paling dominan berhubungan dari beberapa

variabel dan untuk mengetahui apakah hubungan variabel

independen dengan dependen dipengaruhi oleh variabel lain atau

tidak. Berikut langkah-langkahnya yaitu:31

1) Variabel yang dapat diikutsertakan dalam analisis adalah

variabel yang mempunyai nilai p<0,25. Nilai p-value >0,25

namun dianggap penting secara substansial, maka dapat

diikutsertakan dalam langkah selanjutnya. Nilai p-value dilihat

dari hasil analisis chi-square sebelumnya.

2) Variabel hasil seleksi dianalisa secara bersama-sama

menggunakan metode enter, variabel dengan p-value lebih dari

0,05 dikeluarkan satu persatu.

3) Melakukan analisis untuk menghitung besarnya peluang risiko

individu berdasarkan kondisi variabel bebasnya.31

( ) = 11 + [(− )]
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J. Etika Penelitian

1. Menghormati Harkat dan Martabat Responden

Peneliti memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan

informasi atau tidak memberikan informasi sebagai ungkapan peneliti

menghormati harkat dan martabat responden penelitian. Maka dari itu

peneliti menyiapkan formulir informed consent sebagai persetujuan

responden. Responden yang bersedia mengikuti penelitian,

mendapatkan souvenir sebagai bentuk terima kasih peneliti kepada

responden.

2. Menghormati Privasi dan Kerahasian Responden

Peneliti tidak menampilkan informasi mengenai identitas dan

kerahasian responden. Peneliti menggunakan kode sebagai pengganti

identitas responden, nama responden hanya diisi dengan inisial, dan

peneliti hanya menggunakan data untuk kepentingan peneliti.

3. Keadilan dan inklusivitas/keterbukaan (respect for justice an

inclusiveness)

Peneliti menjelaskan prosedur penelitian dan menjamin bahwa

responden penelitian memperoleh perlakuan dan keuntungan yang

sama, tanpa membedakan gender, agama, etnis, dan sebagainya.
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4. Memperhitungkan Manfaat dan Kerugian yang Ditimbulkan (balancing

harms and benefit)

Penelitian harus memperoleh manfaat bagi masyarakat dan subjek

penelitian serta peneliti berusaha meminimalisasi dampak yang

merugikan bagi subjek.

K. Kelemahan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa pada penelitian ini masih terdapat

keterbatasan yaitu data skunder yang diambil merupakan hasil pengukuran

orang lain yang memungkinkan terdapat kesalahan dalam pengukuran dan

peneliti tidak meneliti variabel lain yang dapat mempengaruhi

perkembangan perilaku emosional anak seperti riwayat penyakit infeksi dan

pola asuh orangtua.


