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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik. Desain 

yang digunakan adalah cross sectional. cross sectional yaitu suatu penelitian 

yang dilakukan dengan observasi sekali saja dan pengukuran dilakukan 

terhadap status karakter atau variabel subjek pada saat penelitian. Penelitian 

ini menghubungkan pemberian MP-ASI dan kejadian KEP dilakukan satu 

kali saja pada saat penelitian. Desain penelitian dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema Rancangan Penelitian Cross Sectional.
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B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.23 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak usia 

12-24 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Sentolo1 sejumlah 171 anak..  

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi.24 Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling 

yaitu teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu.46 Proses 

pengambilan sampel dengan cara mengambil tempat-tempat posyandu di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sentolo I dengan memperhatikan kriteria 

inklusi dan eksklusi. 

Kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Kriteria Inklusi 

Anak usia 12-24 bulan yang ditimbang di posyandu.  

b. Kriteria eksklusi  

1) Anak sedang sakit infeksi/kronis saat penelitian berlangsung 

(diare, cacar air, batuk rejang, TBC) 

2) Anak dengan gizi lebih 
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Penghitungan sampel minimal menggunakan rumus Lemeshow 

untuk menaksir proporsi populasi pada populasi yang diketahui, yaitu 

sebagai berikut:    

𝑛 =
𝑁 .  𝑍𝛼1/2 

2   .  𝑝 .  𝑞

𝑑2(𝑁−1) + 𝑍𝛼1/2
2  .  p .  q  

  

Keterangan  

p  : Proporsi KEP (20,46%=0,2046) 

q  : 1 – p  

n  : Besar sampel 

N  : Populasi (171) 

𝑍𝛼1/2
2   : Derajat kepercayaan (95% = 1,96) 

d  : Kesalahan yang dapat ditoleransi (5% = 0,05) 

  𝑛 =
𝑁 .  𝑍𝛼1/2 

2   .  𝑝 .  𝑞

𝑑2(𝑁−1) + 𝑍𝛼1/2
2  .  p .  q  

 

𝑛 =  
171 . (1,96)2 .  0,2046 .  (1 − 0,2046).  

(0,05)2 .  (171 − 1) +  (1,96)2 .  0,2046 .  (1 − 0,2046)
 

𝑛 =  
171 . 3,8416 .  0,2046 . 0,7954   

0,0025 .  170 +  3,8416 . 0,2046 . 0,7974

 

𝑛 =  
106.9053572442  

0,425 + 0,6251775277
 

𝑛 =  
  106.9053572442

1,0501775277
 

𝑛 =  101,8 

𝑛 =  102 
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Peneliti mengambil sampel 102 anak usia 12-24 bulan dengan KEP 

maupun tidak KEP. 

 

C. Waktu dan Tempat 

1. Waktu Penelitian 

a. Proses pembuatan skripsi dimulai bulan September 2018 sampai Juli 

2019. 

b. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 6-15 Juli 2019.  

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas Sentolo I yaitu 

di Dukuh Depok, Sukoponco, Kalimenur, Sidowayah, Banggan, 

Banyunganti Kidul, Kaligalang, Banyunganti lor, Gedongan, Jangkang 

Kidul, Sentolo kidul, Siwalan, Gunung Rawas dan Malangan. 

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari dua 

variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. 

1. Variabel independen adalah variabel bebas atau variabel yang 

mempengaruhi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

pemberian MP-ASI. 

2. Variabel dependen adalah variabel yang terikat atau variabel yang 

dipengaruhi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kejadian 

KEP. 
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E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi Operasional Variabel (DOV) adalah uraian tentang batasan 

variabel yang dimaksud atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang 

bersangkutan. DOV membatasi ruang lingkup atau pengertian variabel-

variabel yang diamati.24 Adapun definisi operasional variabel dalam 

penelitian ini adalah  

Tabel. 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian 
N

o 

Variabel Definisi  Alat ukur  Hasil Ukur Skala Data 

1. Pemberian 

MP-ASI  

Riwayat anak usia 12-24 
bulan yang diberikan 

MP-ASI berdasarkan 

kuesioner yang dijawab 

oleh ibu, meliputi : 

a. Usia pertama 

pemberian MP-

ASI: 6 bulan 
b. Frekuensi 3-4 kali 

makan ditambah 

ASI dan 1-2 kali 

makanan selingan. 

c. Porsi ¾ (tiga 

petempat) sampai 1 

(satu) mangkuk 

ukuran 175-250 ml. 

d. Tekstur makanan 

yang diiris-iris 

(makanan keluarga) 

e. Variasi terdiri dari  
makanan hewani, 

makanan pokok, 

kacang-kacangan, 

buah-buahan dan 

sayuran. 

Kuesioner  1= pemberian MPASI yang 

tidak sesuai  

2= pemberian MPASI yang 

Sesuai  

 

Nominal 

2. Kejadian 

KEP 

 

 

Keadaan kurang gizi 

pada anak usia 12-24 

bulan yang diperoleh dari 

hasil pengukuran BB/U 

dan dikonsulkan dengan 

KMS ditunjukkan 

dengan nilai Z-Score ) 
standar deviasi (SD). 

 

 

Timbangan 

Dacin  

1=KEP, jika Z-Score BB/U ≤ (-2) 

standar deviasi (SD) 

2=Tidak KEP, jika Z-Score BB/U 

> (-2 sampai + 2) standar 

deviasi (SD).  

 

 
 

 

 

 

Nominal 
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Lanjutan Definisi Operasional Variabel Penelitian   

3. Pendidikan 

terakhir Ibu 

Jenjang pendidikan 

formal ibu yang pernah 

ditempuh  hingga 

penelitian dilakukan. 

Kuesioner  1=  Tidak sekolah/tidak tamat SD 

2= SD/sederajat 

3= SMP/sederajat 

4= SMA/sederajat 

5= PT/sederajat 

Ordinal 

4. Pekerjaan 

Ibu 

Pekerjaan sehari-hari ibu 

yang menghasilkan  
pendapatan atau gaji.  

Kuesioner 1 = Bekerja 

2 = Tidak bekerja 

Nominal  

5. Pendapatan 

Keluarga 

Jumlah pendapatan 

keluarga setiap 

bulanyang ditulis pada 

kuesioner. Kategori 

digolongkan berdasarkan 

UMK Kabupaten Kulon 

Progo (Rp1.613.200). 

Kuesioner 1 = Kurang dari UMK  

2 = Lebih dari atau sama dengan 

UMK 

 

Nominal  

6. Jenis 

kelamin 

anak 

Jenis kelamin anak yang 

diakui oleh keluarga dan 

tertulis di buku register 

data puskesmas 

Kuesioner 1=Jenis kelamin laki-laki 

2=Jenis kelamin perempuan 

Nominal 

7. Status ASI  Status anak masih 

disusui atau masih 
mendapatkan ASI satu 

bulan terakhir. 

Kuesioner 1=Tidak ASI 

2=Masih ASI 
 

Nominal 

 

F. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer untuk variabel 

dependen yang didapatkan dari hasil pengukuran berat badan 

menggunakan timbangan dacin dan data primer untuk variabel 

independen menggunakan kuesioner.  

2. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan 

penimbangan secara langsung menggunakan timbangan dacin kemudian 

hasil penimbangan dibandingkan dengan umur, kemudian di plot di KMS 

dan penyebaran kuesioner yang di isi langsung oleh responden untuk 
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mengetahui karakteristik ibu dan anak maupun untuk mengetahui 

pemberian MP-ASI. 

G. Instrumen Penelitian 

1. Instumen penelitian adalah alat–alat yang akan digunakan untuk 

mengumpulkan data.24  

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan yaitu : 

a. Alat pengukur berat badan menggunakan timbangan dacin. 

b. Kuesioner terstruktur yang bersifat terbuka untuk mengetahui 

karakteristik keluarga subyek dan pemberian MP-ASI.  

Tabel. 3 Kisi-Kisi Soal Kuesioner 

Variabel Parameter Nomor Soal Jumlah 

 

Pemberian 

MP-ASI 

Waktu 

pemberian   

1,2,5,9,10  5 

 Frekuensi 

MP-ASI 

15,16  2 

 Porsi MP-

ASI 

8,18,19  3 

 Tekstur 

MP-ASI 

4,11,14  3 

 Variasi 

MP-ASI 

3,6,7,12,13,17,20  7 

   

H. Uji Validitas dan Reabilitas 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevaliditan dan kesahihan instumen. Uji validitas digunakan untuk 

mengetahui instrumen tersebut valid. Valid artinya ketepatan pengukuran 

variabel.25 Pengujian validitas kuesioner penelitian ini dilakukan melalui 

pengujian validitas isi, yaitu menguji setiap butir pertanyaan dalam 
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kuesioner. Teknik yang digunakan untuk uji korelasi pada penelitian ini 

adalah korelasi Pearson’s Product Moment,  dengan bantuan software 

komputer. Hasil uji validitas yaitu terdapat 18 soal. Dikatakan valid jika 

hasil uji validitas r hitung > r tabel (r tabel (N=30) 0,361 dengan nilai 

signifikan 0,05 atau 5 %.  

Kuesioner yang akan diberikan pada responden penelitian 

sebelumnya diujicobakan terlebih dahulu untuk mengetahui valid atau 

tidaknya pertanyaan. Pada penelitian ini kuesioner akan diujicobakan 

pada 30 ibu yang mempunyai anak usia 12-24 bulan di Wilayah Kerja  

Puskesmas Lendah II. Uji validitas dilakukan dengan prosedur yang sama 

dengan penelitian. Peneliti memilih tempat tersebut karena populasi 

dianggap memiliki karakteristik yang hampir sama dengan populasi 

tempat penelitian. Hasil dari uji validitas didapatkan 2 soal yang tidak 

valid yaitu pada nomor 2 dan 4. Peneliti memutuskan untuk 

menghilangkan soal yang tidak valid.  

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Hal ini berarti 

menunjukan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten bila 

dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama, 

dengan menggunakan alat ukur yang sama.24 dalam penelitian ini uji 

reliabilitas dikerjakan dengan bantuan software komputer. Hasil uji 

reliabilitas kuesioner diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.792, 
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yaitu lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner 

tersebut reliabel. 

 

I. Prosedur Penelitian 

1. Tahap proposal  

a. Peneliti mencari referensi penelitian dengan melakukan studi 

pendahuluan, tinjauan pustaka serta mengumpulkan artikel, buku 

referensi untuk penyusunan proposal skripsi. 

b. Menyusu proposal skripsi dan berkonsultasi dengan pembimbing 

c. Peneliti melakukan seminar proposal skripsi pada tanggal 18 Maret 

2019 pukul 09:00 WIB di ruangan Helen Varney.  

2. Tahap Persiapan penelitian 

a. Mengurus  surat permohonan  Ethical Clearance, surat permohonan 

ijin uji validitas, dan surat permohonan ijin penelitian di Jurusan 

Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta  

b. Mengurus pengantar ijin penelitian dan uji validitas di Dinas 

Kesehatan Yogyakarta 

c. Melakukan uji validasi di Puskesmas Lendah II pada tanggal 04 

sampai 05 Juli 2019 

d. Mengurus ijin penelitian di Puskesamas Sentolo I 

e. Peneliti melakukan pemilihan terhadap 40 posyandu aktif di Wilayah 

Kerja Puskesmas Sentolo I. Didapatkan tempat-tempat posyandu 

yaitu di Dukuh Depok, Sukoponco, Kalimenur, Sidowayah, 
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Banggan, Banyunganti kidul, Kaligalang, Banyunganti lor, 

Gedongan, Jangkang kidul, Sentolo kidul, Siwalan, Gunung Rawas 

dan malangan. 

f. Melakukan koordinasi dengan koordinator posyandu Puskesmas 

Sentolo I. untuk memperoleh data dan jadwal posyandu di Wilayah 

Kerja Puskesmas Sentolo I.   

g. Melakukan koordinasi dengan kader posyandu untuk mengonfirmasi 

jadwal posyandu dan menyampaikan bahwa akan ada penelitian 

tentang pemberian MP-ASI yang diberikan ibu pada anak usia 12 

sampai 24 bulan. 

h. Mempersiapkan alat dan bahan untuk penelitian 

i. Menetapkan jadwal penelitian sesuai dengan masing-masing jadwal 

posyandu terpilih. 

3. Tahap Pelaksanaan  

Peneliti menggunakan cara-cara pengambilan data sebagai berikut: 

a. Peneliti hadir ke posyandu 

Peneliti datang ke posyandu yang terpilih dengan dibantu kader 

posyandu, peneliti mencatat hasil penimbangan anak usia 12-24 

bulan, peneliti menjelaskan prosedur sebelum penelitian (PSP) dan 

meminta ibu yang bersedia menjadi responden untuk mengisi lembar 

informed consent, peneliti menjelaskan cara pengisian kuesioner, 

setelah selesai mengisi kuesioner, sebagai tanda terimakasih 

responden diberikan  souvenir oleh peneliti. 
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b. Bila peneliti tidak bertemu dengan responden pada saat di posyandu, 

maka peneliti melakukan kunjungan door to door untuk  

memperoleh data penelitian dengan kader sebagai penunjuk jalan. 

4. Tahap Akhir 

a. Peneliti menyusun laporan hasil penelitian dan berkonsultasi dengan 

pembimbing. 

b. Penyajian laporan hasil penelitian. 

c. Penyerahan laporan hasil penelitian 

 

J. Manajemen Data 

1. Sumber Data 

Data dari variabel yang diamati menggunakan data primer yang 

didapatkan langsung dari responden melalui penimbangan dan pengisian 

kuesioner secara langsung. 

2. Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dilakukan melalui suatu proses dengan tahapan, 

adapun tahapan tersebut : 

a. Coding  

Coding adalah kegiatan untuk mengklasifikasikan data jawaban 

menurut kategorinya masing masing. Setiap kategori jawaban yang 

berbeda diberi kode yang berbeda. Hal yang perlu diperhatikan adalah 

setiap jawaban yang masuk diberi kode tertentu sesuai dengan 

kategorinya, setiap kategori yang sama diberi kategori yang sama dan 
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antara kategori yang satu dengan yang lainnya di pisahkan dengan 

tegas agar tidak tumpang tindih. 

Pendidikan terakhir ibu  1= Tidak sekolah/ tidak tamat SD 

2= Tamat SD 

3= SMP/sederajat 

4=SMA/sederajat 

5=PT/sederajat 

Pekerjaan ibu    1= Bekerja 

2= Tidak Bekerja 

Pendapatan keluarga  

1 = UMK = jika pendapatan keluarga < Rp 1.613.200,00. perbulan 

2 = UMK = jika pendapatan keluarga ≥ Rp1.613.200,00 perbulan 

Jenis kelamin anak   1 = Laki-laki 

2 = Perempuan 

Status ASI.     1 =Tidak ASI 

2 = Masih ASI 

b. Tabulating  

Tabulating adalah kegiatan untuk meringkaskan data yang masuk 

kedalam tabel tabel yang telah disiapkan. Proses tabulating meliputi : 

1) Mempersiapkan tabel dengan kolom dan baris yang disusun 

dengan dan sesuai kebutuhan 

2) Menghitung banyaknya frekuensi untuk tiap kategori jawaban 
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3) Menyusun distribusi atau tabel frekuensi baik berupa tabel 

frekuensi satu arah maupun frekuensi silang dengan tujuan agar 

data yang ada dapat tersusun rapi, mudah untuk dibaca dan 

dianalisis. 

3. Analisis Data 

a. Analisis Deskriptif 

Melakukan analisis untuk mendeskripsikan karakteristik subjek 

penelitian dengan gambaran distribusi frekuensi. Data disajikan dalam 

bentuk presentase setiap variabel.26 dari data yang telah disusun dalam 

komputer peneliti melakukan analisis untuk mendeskripsikan 

karakteristik kejadian KEP dan pemberian MP-ASI menggunakan 

gambaran distribusi frekuensi. 

b. Hubungan Pemberian MP-ASI dengan Kejadian KEP  

Data yang sudah terkumpul selanjutnya dilakukan analisis untuk 

membuktikan hipotesis yang sudah dirumuskan agar tujuan dari 

penelitian tercapai. Analisis yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan pemberian MP-ASI dengan kejadian KEP pada penelitian 

ini adalah analisis chi-square (X2) karena skala data penelitian 

kategorik. Hasil analisis menunjukan terdapat hubungan apabila nilai 

p value <0,05.35. 
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K. Etika Penelitian 

Kelayakan etik suatu penelitian kesehatan ditandai dengan adanya 

surat rekomendasi persetujuan etik dari suatu komisi etik kesehatan. Peneliti 

ini telah mendapat rekomendasi persetujuan etik dari Komisi Etik Penelitian 

Kesehatan (KEPK) Politeknik Kementerian Kesehatan Yogyakarta dengan 

nomor surat e-KEPK/POLKESYO/0197/VII/2019.  

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip pelaksanaan 

penelitian:  

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (respect of human dignity). 

Sebelum pengambilan data, peneliti memberikan penjelasan 

kepada responden mengenai penelitian yang akan dilaksanakan serta 

memberikan pilihan kepada responden untuk bersedia atau menolak 

menjadi responden penelitian. Selain itu, peneliti menjelaskan bahwa 

responden yang bersedia mengikuti penelitian mendapatkan souvenir 

sebagai wujud terimakasih kepada responden. 

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian (respect for 

privacy and confidentiality).  

Peneliti hanya menuliskan nama inisial responden dan peneliti hanya 

menggunakan data untuk keperluan penelitian saja. 

3. Keadilan dan keterbukaan (respect for justice an inclusiveness).  

Peneliti bersifat terbuka dan adil. Setiap sebelum melakukan 

pengambilan data peneliti menjelaskan prosedur penelitian kepada 

responden.  
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4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (balancing 

harm and benefit).  

Peneliti menjelaskan dan meyakinkan responden bahwa tidak ada bahaya 

yang timbul dari pelaksanaan penelitian. Selain itu, peneliti memastikan 

responden menerima manfaat dari penelitian berupa informasi mengenai 

pertumbuhan anak.27 

 


