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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian secara deskriptif, dengan 

menggunakan data sekunder, data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data PPG 

Mahasiswa Prodi D IV tahun 2018/2019. 

B. Waktu Dan Tempat Penelitian  

1) Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di daerah pesisir pantai di Desa Mekar, Desa 

Samajaya, Desa Leppe, Dan Desa Bajo Indah, Kecamatan Soropia Kabupaten 

Konawe. 

2) Waktu Penelitian  

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2018 – Juni 2019 di 

Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. 

C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh balita usia 6-59 bulan di wilayah 

pesisir yang terdapat di Desa Mekar sebanyak 39, Desa Samajaya Sebanyak 36, 

Desa Leppe Sebanyak 54 Dan Desa Bajo Indah Sebanyak 63 Balita, Di 

Kecamatan Soropia dengan jumlah keseluruhan 192 anak balita. 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh balita yang memiliki status gizi    

stunting di daerah pesisir pantai di Kecamatan Soropia yang ada di Desa Mekar 

sebanyak 6, Desa Sama Jaya sebanyak 6, Desa Leppe sebanyak 12, Desa Bajo 

indah sebanyak 9, Yang telah dilakukan pengukuran, dengan jumlah keseluruhan 

33 balita yang mengalami Stunting. 
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3. Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik pengembilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik 

total sampling. 

D. Jenis Dan Cara Pengumpulan Data 

a. Data Sekunder 

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah merupakan data hasil 

kegiatan PKL PPG D IV tingkat IV tahun 2018 , dengan data sebagai berikut : 

1. Indeks TB/U atau PB/U dengan cara pengambilan datanya mengunakan 

tinggi badan dan panjang badan dengan alat mikrotoice dan infantometer. 

2. Riwayat penyakit infeksi dengan cara pengambilan datanya menggunakan 

metode wawancara dengan kuesioner. 

3. Riwayat asupan makan dengan cara pengambilan datanya dengan recall 24 

jam dengan kuesioner. 

4. Riwayat status imunisasi dengan cara pengambilan datanya menggunakan 

metode wawancara dengan kuesioner. 

5. Riwayat pemberian ASI Ekslusif dengan cara pengambilan datanya 

menggunakan metode wawancara dengan kuesioner. 

6. Pengetahuan ibu balita dengan cara pengambilan datanya menggunakan 

metode wawancara dengan kuesioner. 

E. Analisis Data 

1. Analisis Univariant  

Analisis univarian yang digunakan untuk melihat gambaran distribusi frekuensi 

tiap variabel yang diteliti, baik variabel dependen maupun variabel independen 

dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi sehingga menghasilkan distribusi 

dan persentase setiap variabel. 

F. Definisi Operasional 

1. Stunting merupakan gambaran gangguan pada sosial ekonomi yang akan 

berakibat pada berat badan lahir rendah dan kekurangan gizi pada masa balita 

jadi mengakibatkan pertumbuhan yang tidak sempurna pada masa berikutnya. 

Stunting merupakan pertumbuhan linier dengan panjang badan sebesar <-2 z 

score atau lebih (Kemenkes, 2016). Alat ukur yang digunakan dalam penentuan 
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apakah sesorang balita itu terkena stunting atau tidak dengan menggunakan 

mikrotoice. 

Klasifikasi status gizi berdasarkan indikator TB/U dianalisis disederhanakan 

menjadi 2 kriteria sebagai berikut : Stunting : <-2SD. 

2. Penyakit Infeksi 

Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba 

patogen, dan bersifat sangat dinamis. Dikatakan menderita penyakit infeksi 

apabila memiliki gejala sebagai berikut, ISPA mengalami gejala sebagai 

berikut demam disertai flu, atau batuk berdarah kering, sesak nafas disertai 

bunyi. Diare gejala sebagai berikut BAB lebih dari tiga kali sehari, dengan 

konsistensi kotoran atau tinja cair atau lembek. Campak dengan gejala sebagai 

berikut demam tinggi disertai ruam merah serta gatal pada daerah leher dan 

perut, ruam merah meninggalkan bekas pada kulit dan mereda dalam waktu 

seminggu, dan cara mendapatkan datanya dengan mewawancarai enumerator 

dengan kuesioner. 

3. Asupan Energi Dan Protein 

Asupan energi dan protein merupakan salah satu penyabab langsung 

yang dapat mempengaruhi status gizi balita. Dan cara mendapatkan datanya 

dengan cara recall 24 jam dengan menggunakan kuesioner. 

4. Status Imunisasi 

Imunisasi merupakan proses menginduksi imunitas secara buatan baik 

dengan vaksinasi (imunisasi aktif) maupun dengan pemberian antibodi 

(imunisasi pasif). Dikatakan imunisasi lengkap apabila imunisasinya cukup 

sampai 59 bulan dan cara mendapatkan datanya dengan mewawancarai 

enumerator dengan kuesioner. 

5. ASI Eksklusif  

Asi ekslusif atau lebih tepat pemberian ASI secara eksklusif adalah 

bayi hanya diberi ASI saja, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, 

jeruk, madu, air teh, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat seperti 

pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan tim. Diakatakan lengkap asi 
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ekslusif apabila bayi tidak memakan makanan lain selain ASI selama 6 bulan 

dan cara mendapatkan datanya dengan mewawancarai enumerator dengan 

kuesioner. 

6. Pengetahuan Gizi Ibu Balita   

Pengetahuan merupakan hasil penginderaan seseorang terhadap suatu 

obyek melalui panca indra manusia (penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa 

dan raba) (Notoatmodjo, 2003). Tingkat pendidikan ayah dan ibu  rendah akan 

berpengaruh dengan status gizinya. Dikatakan pengetahuan ibu balita baik apa 

bila mencapai diatas 80%, dan cara mendapatkan datanya dengan 

mewawancarai enumerator dengan kuesioner. 

 

 

 

 

 

   

 

 


