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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif dengan pendekatan 

survey. 

B. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini menggunakan data Praktek Kerja Lapangan (PKL) Perencanaan 

Program Gizi (PPG) semester 5 dilakukan di Kecamatan Moramo Utara 

Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 19-25 November 2019. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh balita stunting yang ada 

di 4 desa di kecamatan moramo utara antara lain di desa puasana sebanyak 8 

balita, di desa lalowaru sebanyak 12 balita, di desa tanjung tiram sebanyak 12 

balita dan di desa wawatu sebanyak 35 balita, dengan jumlah keseluruhan 67 

balita.  

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto,2006). Untuk menentukan jumlah sampel penelitian ini adalah 

dengan menggunakan rumus (Sugiono, 2007 ) sebagai berikut :  

   
        

  (   )       
   

Keterangan :  

n = Besar Sampel 
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N = Besar Populasi 

P = Q = Proporsi variabel (0,5) 

d =  Tingkat kesalahan (0,1) 

Ƶ  = Tingkat kemaknaan (1,96) 57,624 

Untuk jumlah sampel yang akan diambil adalah 
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Jadi, jumlah sampel keseluruhan adalah 40 Balita. 

D. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari hasil 

Praktek Kerja lapangan (PKL)  Program Perencanaan Statu Gizi (PPG) Prodi D-

III Gizi 2019 di Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan. Adapun 

data yang digunakan dalam penelitian berupa data balita stunting,pola asuh 

makan, besar keluarga dan penghasilan orang tua. 

E. Analisis dan Pengolahan Data 

1. Pengolahan Data 

Data diolah secara manual dan sistem komputerisasi, dengan mekanisme 

sebagai berikut:  
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a. Pola asuh makan balita diolah berdasarkan jawaban responden  yang 

diperoleh menggunakan metode wawancara dengan menggunakan koesioner. 

b. Besar keluarga balita diolah berdasarkan jawaban responden  yang diperoleh 

menggunakan metode wawancara dengan menggunakan koesioner. 

c. Penghasilan orang tua  balita diolah berdasarkan jawaban responden  yang 

diperoleh menggunakan metode wawancara dengan menggunakan koesioner. 

2. Analisis Data  

Analisis Data yang digunakan yaitu analisi Univariat. Analisis ini digunakan 

untuk mendeskripsikan Variabel penelitian yang disajikan dalam distribusi 

frekuensi dalam bentuk presentasi dari tiap variabel . 

F. Definisi Operasional dan Kriteria Obyektif 

1. Anak balita adalah anak yang usia 12-59 bulan 

2. Stunting (pendek) merupakan gangguan pertumbuhan linier yang disebabkan 

adanya malnutrisi asupan zat gizi kronis atau penyakit infeksi kronis maupun 

berulang yang ditunjukan dengan nilai z-score tinggi badan menurut umur 

(TB/U) kurang dari-2SD 

Dengan kriteria objektif :  

a. Sangat pendek  : <-3 SD 

b. Pendek  : -3 SD sampai dengan -2 SD 

(Kemenkes RI,2011). 

3. Pola Asuh Makan 

Pola asuh makan dalam penelitian ini adalah pengetahuan pengasuh dalam 

pemberian makanan, pemeliharaan kesehatan, pemenuhan kebutuhan zat gizi 
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yang harus dipenuhi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada 

anak. Dihitung berdasarkan dengan koesioner dan diukur menggunakkan 

skala gutmman, yakni jawaban benar diberi nilai 1 dan jawaban salah diberi 

nilai 0, sehingga skor nilai tertinggi 10 dan rendah 0. 

Kriteria objektif 

Baik   : Bila skor ≥ 60% 

Kurang  : Bila skor ≤ 60% 

4. Besar Keluarga  

Besar keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah istri, anak dan 

sanak saudaranya, misalnya kakek, nenek, keponakan, paman, bibi, saudara 

sepupu yang dimiliki dan menjadi tanggungan kepala keluarga menurut 

(Hidayah 2015). Dengan Kriteria objektif yang digunakan yaitu: 

a. Besar : Bila Jumlah anggota keluarga ≥ 4 Orang  

b. Kecil  : Bila Jumlah anggota keluarga < 4 Orang 

5. Penghasilan Orang Tua 

Tingkat Kesejahteraan rumah tangga dapat dilihat dari presentase 

pengeluaran rumah tangga yang diserakan dengan pengeluaran beras per 

kapita pertahunya, kemudian disertakan harga beras rata-rata di daerah 

setempat ( Sajogya 2016). 

Dengan kriteria objektif : 

a. Tinggi, jika penghasilan orang tua   : > 60% dari total  pengeluaran 

pangan dan non pangan. 
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b. Sedang, jika penghasilan orang tua : > 30 – 60% dari total pengeluaran 

pangan dan non pangan 

c. Rendah, jika penghasilan orang tua  : < 30% dari total pengeluaran 

pangan dan non pangan 

 


