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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yaitu untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan ibu dalam pencegahan stunting di Ruang KIA 

(Kesehatan Ibu Anak) Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Tahun 2022. 

  

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan diruangan Kesahatan Ibu anak (KIA) Rumah 

Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan pada bulan Mei – Juni 2022. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 45 orang Ibu hamil, Ibu post partum 

dan Ibu yang memiliki balita di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan. 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitin ini adalah Nonprobability Sampling dengan metode 

pengambilan sampel Total Sampling, sehingga Sampel dalam penelitian  ini 

adalah Ibu hamil, Ibu post partum dan Ibu yang memiliki balita sebanyak 45 

responden. 

Adapun kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah : 

1. Responden berada diruang KIA Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia 

2. Responden merupakan Ibu hamil, Ibu post partum, atau Ibu yang 

memiliki balita 

3. Ibu bersedia menjadi responden peneliti 

4. Responden yang mampu membaca dan menulis 

5. Responden mengikuti penelitian sampai akhir 

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah: 

1. Responden menolak penelitian secara sepihak saat penelitian 

berlangsung. 

2. Responden tidak tanda tangan informed consent 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Data Primer 

Data primer dalam penelian ini dikumpulkan oleh peneliti secara langsung 

melalui pengisian kuesioner yang berisi pertanyaan yang diajukan kepada 

responden. 

3.4.2 Data Sekunder 

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari ruangan Sistem 

Informasi Rumah Sakit (SIRS) Imelda Pekerja Indonesia Medan. 

3.4.3 Data Tersier 

Pada penelitian ini data tersier diambil dari jurnal tentang stunting, hasil 

penelitian orang lain yang telah dipublikasikan dan berkaitan dengan objek 

penelitian. 

 

3.5 Variabel dan Defenisi Operasional 

3.5.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini adalah tingkat pengetahuan. 

3.5.2 Defenisi Operasional 

Tabel 3.2 

Defenisi Operasional 

Variabel Defenisi Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

Tingkat 

pengetahuan 

ibu dalam 

pencegahan 

stunting 

Pemahaman ibu 

hamil dan ibu yang 

memiliki anak 

balita tentang 

pencegahan 

stunting. 

Kuisioner 

sebanyak 

10 

pertanyaan 

- Baik  

(Skor 30-40) 

- Cukup Baik  (Skor 

22-29) 

- Kurang Baik (Skor 

1-21) 

Ordinal 

 

3.6 Teknik Analisa Data 

3.6.1 Analisa Univariat 

Analisa univariat dilakukan untuk menjabarkan secara deskriptif melalui 

distribusi frekuensi dan data masing-masing variabel. Kategori data yang meliputi 

usia, pendidikan, tingkat pengetahuan. Pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan SPSS. 
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3.7 Etika Penelitian 

Etika penelitian diperlukan untuk menghindari terjadinya tindakan yang tidak 

etis dalam melakukan penelitian, maka dilakukan prinsip-prinsip sebagai 

berikut:  

1. Lembar Persetujuan (Informed consent)  

Lembar persetujuan berisi penjelasan mengenai penelitian yang dilakukan, 

tujuan penelitian, tata cara penelitian, manfaat yang diperoleh responden, 

dan resiko yang mungkin terjadi. Pernyataan dalam lembar persetujuan 

jelas dan mudah dipahami sehingga responden tahu bagaimana penelitian 

ini dijalankan. Untuk responden yang bersedia maka mengisi dan 

menandatangani lembar persetujuan secara sukarela.  

2. Anonimitas  

Untuk menjaga kerahasiaan peneliti tidak mencantumkan nama responden, 

tetapi lembar tersebut hanya diberi kode.  

3. Confidentiality ( Kerahasiaan )  

Confidentiality yaitu tidak akan menginformasikan data dan hasil 

penelitian berdasarkan data individual, namun data dilaporkan 

berdasarkan kelompok.  

4. Sukarela  

Peneliti bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan atau tekanan secara 

langsung maupun tidak langsung dari peneliti kepada calon responden 

atau sampel yang akan diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


