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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Metode dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitiatif. Metode kuantitatif disebut 

juga dengan metode positivistic karena metode ini berlandaskan pada filsafat 

positivism. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah 

ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode 

penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

(Nurdin and Hartati 2019). 

Analisis faktor adalah metode analisis mulivariat yang didasarkan pada korelasi 

antar variabel. Analisis faktor dapat digunakan untuk memberika deskripsi yang relatif 

sederhana melalui reduksi jumlah variabel yang disebut faktor. Analisis faktor 

digunakan untuk mereduksi data atau meringkas dari variabel yang banyak kemudian 

diubah menjadi sedikit variabel baru yang disebut faktor dan masih memuat sebagian 

besar informasi yang terkandung dalam variabel asli (supranto, 2004). Penelitian ini 

ingin menguji faktor-faktor determinan kejadian stunting pada balita di Kecamatan 

Wonosegoro, oleh sebab itu penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif teknik 

multivariat dengan metode analisis faktor.  

3.2  Identifikasi Variabel dan Indikator Penelitian 

Variabel adalah objek yang akan dijadikan penelitian baik yang berbentuk 

abstrak maupun real. Variabel merupakan sesuatu yang berbeda atau bervariasi, 

penekanan kata sesuatu diperjelas dalam definisi simbol atau konsep yang diasumsikan 

sebagai seperangkat nilai-nilai. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, 

menjelaskan atau menerangkan variabel lain. Variabel ini menyebabkan perubahan 

pada variabel terikat, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau 

diterangkan oleh variabel lain tetapi tidak dapat mempengaruhi variabel lain. (Nurdin 

and Hartati 2019). Dalam penelitian ini peneliti membuat variabel dan indikator 

penelitian sebagai berikut. 

 Tabel 3.1 Variabel & Indikator Penelitian 
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Variabel Indikator 

Balita 1. Panjang badan dibanding umur (PB/U) 

2. Tinggi badan dibanding umur (TB/U) 

3. Pengukuran Indeks Masa Tubuh menurut umur 

(IMT/U) 

Stunting 1. Pendidikan orang tua 

2. Pengetahuan  

3. Ekonomi  

4. Pola asuh anak 

5. Air bersih & sanitasi  

6. Perkawinan usia anak 

Teori Tindakan Sosial 1. Tindakan Tradisional 

2. Tindakan Afektif 

3. Tindakan rasional instrumental 

4. Tindakan rasional nilai 

 

3.3 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah kerangka kerja sistematis yang digunakan untuk 

melaksanakan penelitian. Desain penelitian menberikan gambaran tentang prosedur 

untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab suluruh 

pertanyaan penelitian (Nurdin and Hartati 2019). Dalam penelitian ini peneliti membuat 

desain penelitian yang disajikan dalam tabel sebagai berikut. 

 Tabel 3.2 Desain Penelitian 

Rumusan Masalah Teori/Konsep Hipotesis Analisis Data 

faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi 

terhadap kejadian 

stunting pada balita di 

Kecamatan 

Wonosegoro 

Kabupaten Boyolali? 

1. Stunting Sub 

Indikator: 

 Pendidikan 

 Pengetahuan  

 Ekonomi 

 Air bersih & 

Sanitasi  

 Pola asuh 

anak 

 Perkawinan 

usia anak 

 Faktor pendidikan 

merupakan faktor 

paling 

berpengaruh 

terjadinya 

stunting. 

Berdasarkan data 

Kecamatan 

Wonosegoro 

dalam angka 2020, 

sebagian besar 

penduduk 

Kecamatan 

Berdasarkan data 

tersebut penelitian ini 

menggunakan hipotesis 

deskriptif, datanya 

berbentuk interval dan 

ratio maka pengujian 

hipotesis  menggunakan 

t-test one sample. 
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2. Tindakan Sosial 

Max Weber sub 

indikator: 

 Tindakan 

tradisional 

 Tindakan 

afektif 

 Tindakan 

rasional 

instrumental 

 Tindakan 

rasional 

nilai 

Wonosegoro 

memiliki 

pendidikan 

tertinggi sekolah 

dasar/sederajat 

yaitu sebanyak 

32,43% atau 

sejumlah 12.680 

penduduk. 

 Perkawinan usia 

anak juga menjadi 

penyebab 

terjadinya 

stunting. 

Berdasarkan data 

KUA Wonosegoro 

usia nikah dibawah 

19 tahun untuk 

perempuan 

berjumlah 83 

orang pada tahun 

2021. 

 Pola asuh anak 

menjadi penyebab 

stunting karena 

para orang tua 

disana sudah 

memiliki kebiasan 

untuk tidak 

memberikan ASI 

ekslusif kepada 

bayi ketika bayi 

sudah mulai 

makan. Dimana 

seharusnya ASI 

diberikan kepada 

bayi hingga 

usianya 2 tahun. 

 Faktor ekonomi 

juga menjadi 
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penyebab stunting. 

Keluarga dengan 

status ekonomi 

baik bisa 

mendapatkan 

pelayanan umum 

yang lebih baik 

juga, yaitu 

pendidikan, 

pelayanan 

kesehatan, dan 

sebagainya. 

 Air bersih & 

sanitasi kurang 

baik juga 

berpengaruh 

terhadap stunting. 

Di wilayah 

wonosegoro pada 

musim kemarau 

permasalahan yang 

terjadi yaitu 

kekurangan air 

bersih, sehingga 

hal ini juga akan 

berpengaruh pada 

kesehatan. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel dalam suatu penelitian perlu ditetapkan dengan tujuan agar 

penelitian yang dilakukan benar-benar mendapatkan data sesuai yang diharapkan. 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto 2002). Menurut (Sugiyono 

2001), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa populasi 

merupakan jumlah keseluruhan unit analisis yang akan di teliti karakteristik atau ciri-

cirinya. Dengan demikian populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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keluarga yang memiliki balita stunting yang ada di Kecamatan Wonosegoro berjumlah 

62 orang. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Purnomo 2017). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampel jenuh atau 

Complete Enumeration yaitu teknik penentuan sampel dengan semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. teknik ini digunakan oleh peneliti karena jumlah populasi 

ada dalam jangkauan peneliti dan jumlahnya terbatas yaitu 62 orang. 

3.5 Unit Amatan dan Unit Analisis 

Satuan amatan adalah sesuatu yang dijadikan sumber untuk memperoleh data 

dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang satuan analisis. Oleh karena 

itu, yang menjadi unit amatan dalam penelitian ini adalah keluarga yang memiliki anak 

balita stunting di Kecamatan Wonosegoro. Kemudian dengan unit analisa adalah satuan 

tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian (Nurdin and Hartati 2019). Unit 

Analisis dalam penelitian ini adalah faktor-faktor determinan anak lahir stunting. 

3.6 Metode Pengambilan Data 

a. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh 

(Arikunto 2002). Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. 

Sumber data dibagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan 

pertama) (Nurdin and Hartati 2019). Data primer diperoleh dari menyebar kuesioner 

kepada keluarga yang memiliki anak balita stunting di Kecamatan Wonosegoro 

yang bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada 

(Nurdin and Hartati 2019). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder 

adalah membaca berbagai literatur, jurnal, artikel serta situs di internet yang 

berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut (Nurdin and Hartati 2019) metode pengumpulan data merupakan 

teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan atau 

mengumpulkan data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 teknik penelitian, 

diantaranya : 

1. Wawancara 
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Menurut (Nurdin and Hartati 2019) wawancara merupakan suatu cara 

pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal. Wawancara 

digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam. 

Berdasarkan penjelasan para ahli dapat disimpulkan bahwa, interview atau 

wawancara merupakan metode pengambilan data dengan bertukan informasi dan ide 

melalui tanya jawab antara penyelidik dengan subyek atau responden dalam suatu 

topik tertentu. Wawancara sebagai metode penelitian ini digunakan untuk mencari 

data kepada responden ketika peneliti melakukan penyebaran kuesioner dan 

wawancara terjadi apabila responden tidak memahami isi dari kuesioner tersebut. 

2. Angket/kuesioner  

Metode angket atau kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian 

pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan jenis kuesioner campuran yaitu perpaduan 

teknik kuesioner terbuka dan tertutup. Kuesioner campuran ini berguna untuk 

memperoleh informasi secara mendalam sekaligus memberikan data berupa angka. 

Untuk memperoleh data, angket disebarkan kepada responden (orang-orang yang 

menjawab atas pertanyaan yg diajukan untuk kepentingan penelitian), responden 

dalam penelitian ini yaitu keluarga yang memiliki anak stunting. Teknik angket 

digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kejadian stunting 

pada balita di Kecamatan Wonosegoro. Berikut disajikan tabel mengenai pedoman 

instrumen dalam penelitian ini.  

Tabel 3.3 Pedoman Instrumen Penelitian 

Rumusan 

masalah 

Indikator Item pertanyaan Pengumpulan data 

apa saja faktor-

faktor penyebab 

kejadian 

stunting pada 

balita di 

Kecamatan 

Wonosegoro 

Kabupaten 

Boyolali? 

Pendidikan  tingkat pendidikan  

a. SD 

b. SMP 

c. SMA 

d. Perguruan 

tinggi 

1. Angket/kuesio

ner 

2. Wawancara 

 Ekonomi  Pekerjaan (utama & 

Sampingan) 
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 Pendapatan per-bulan 

 Pengeluaran per-bulan 

 Anggota lain yang 

bekerja 

 Pengetahuan  Pengertian stunting 

 Penyebab stunting 

 Dampak stunting 

 Strategi pencegahan 

stunting 

 

 Air bersih & 

Sanitasi 

 Ketersediaan air bersih 

 Cara memperoleh air 

bersih 

 Tindakan dalam 

menjaga kebersihan 

 

 Pola asuh anak  Pengertian ASI 

Eksklusif 

 Pemberian ASI 

Eksklusif beserta 

alasanya 

 Berhenti pemberian ASI 

Eksklusif 

 Tindakan lain selain 

pemberian ASI 

Eksklusif 

 

 Perkawinan 

usia anak 

 Usia saat menikah 

 Jumlah anak 

 Usia anak 

 

 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka, menurut (Nazir 1998) teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur- literatur, catatan-catatan, 

dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis 

yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data 

sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan 

prakteknya di lapangan. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan 
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browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti 

terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah 

informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan  dan 

berguna untuk solusi suatu permasalahan (Nurdin and Hartati 2019). Dalam penelitian 

ini menggunakan analisis data secara deskriptif yaitu teknik analisis yang digunakan 

dalam menganalisis data dengan membuat gambaran data-data yang terkumpul tanpa 

membuat generalisasi dari hasil penelitian tersebut (Nurdin and Hartati 2019). 

Kemudian melakukan analisa faktor yaitu analisa tentang saling ketergantungan dari 

beberapa variable yang diteliti menjadi sejumlah faktor yang lebih sedikit atau 

sederhana (Dillon. WR and M. Goldstein 1984).  

1. Uji Validitas & Realibitas 

Pengujian validitas dan reliabilitas adalah suatu proses untuk menguji butir-

butir/item pertanyaan yang ada dalam sebuah instrumen Suatu instrumen penelitian 

dikatakan valid (sah), jika pertanyaan pada instrumen itu dapat mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh instrumen (Purnomo 2017). Validitas didefinisikan sebagai 

ukuran seberapa cermat alat ukur tes melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 1997:120). 

Cara mengukur validitas item sering dilakukan dalam berbagai bentuk pengukuran 

yaitu dengan menguji antara skor item dengan skor total item. Menurut Suryabrata 

(1990:46), reliabilitas alat ukur menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan 

alat ukur tersebut dapat dipercaya. Pendekatan yang diguankan dalam uji reliabilitas 

adalah pendekatan Alpha Cronbach. Apabila Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6 maka 

data penelitian dianggap cukup baik dan reliable untuk digunakan sebagai input dalam 

proses penganalisaan data (Malthora, 1996). 

a) Uji Validitas 

Rumus untuk uji validitas item/butir pertanyaan pada instrumen penelitian 

menggunakan teknik korelasi  Product Moment-Pearson yang hasilnya kemudian 

dikoreksi dengan menggunakan teknik Part Whole. Rumus korelasi Product Moment-

Pearson, adalah sebagai berikut: 

 

2 2 2 2

( )( )

( ) ( )

N XY XY Y
rxy

N X X N Y Y

   


             

Keterangan : rxy  =  koefisien korelasi antara X dan Y 

                      X  = nilai variabel bebas/antara (preditor Y) 
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                       Y  = nilai variabel terikat 

             ∑XY  = jumlah product dari X dan Y 

Setelah dilakukan uji validitas dengan menggunakan teknik Perason Corelation 

Product Moment dengan program SPSS, hasilnya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4 Hasil Perhitungan Uji Validitas 

Variabel Indikator R Hitung R Tabel Keterangan 

Pendidikan PEND 1 0,254 Valid 

Ekonomi E1 

E2 

E3 

E4 

0,915 

0,914 

0,132 

b 

 

0,254 

0,254 

0,254 

0,254 

 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

 

Pola Asuh PA1 

PA2 

PA3 

PA4 

0,814 

a 

0,537 

a 

 

0,254 

0,254 

0,254 

0,254 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Sanitasi S1 

S2 

S3 

0,351 

a 

0,941 

0,254 

0,254 

0,254 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Perkawinan 

Usia Anak 

PUA 516 0,254 Valid 

Pengetahuan PTHN1 

PTHN2 

PTHN3 

PTHN4 

0,571 

0,834 

0,881 

0,786 

0,254 

0,254 

0,254 

0,254 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

 

b) Uji Reliabilitas 

Rumus untuk uji reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach’s,. Adapun 

rumus Alpha Cronbach adalah sebagai berikut :  

ά = 2 





 


2

2

2

2

11
Sx

SS
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Keterangan :  

Ά                 : koefisien reliabilitas alpha 

S1
2 dan S2

2  : varian skor belahan 1 dan varian skor belahan 2 

Sx2              : varian skor skala 

 

Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Uji Realibilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Role Of Thumb Keterangan 

Pendidikan 0,631 0,6 Reliable 

Ekonomi 0,879 0,6 Reliable 

Pola Asuh -0,105 0,6 TdkReliable 

Sanitasi 0,017 0,6 TdkReliable 

Perkawinan 

Usia Anak 

0,631 0,6 Reliable 

Pengetahuan 0,779 0,6 Reliable 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2022 

 

2. Analisis faktor 

1. Uji KMO (Kaiser Meyer Olkin) 

KMO digunakan untuk mengukur kecukupan sampling. Nilai ini 

membandingkan besarmya koefisien korelasi terobservasi dengan koefisien 

korelasi parsial. Nilai KMO yang kecil menunjukan bahwa korelasi antar 

pasangan variabel tidak bisa diterangkan oleh variable lainnya dan analisis faktor 

tidak dapat dilakukan. Menurut Kaiser (1970) dalam (Widarjono 2010) penilaian 

uji KMO adalah sebagai berikut: 

0,9≤KMO≤1,0 = data sangat baik 

0,8≤KMO≤0,9 = data baik 

0,7≤KMO≤0,8 = data cukup 

0,6≤KMO≤0,7 = data kurang 

2. Pengujian dengan MSA (Measure of Sampling Adequacy) 

Analisis faktor dengan menggunakan MSA (Measure of Sampling Adequacy) 

digunakan untuk menilai kelayakan setiap variable untuk dianalisis dan mengukur 

interkorelasi antar variable dan kesesuaian dari analisis faktor. (Santoso 2002) 

mengemukakan kriteria MSA yang digunakan sebagai berikut: 
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MSA = 1 artinya variable dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variable lain 

MSA ≥ 0,5 artinya variable masih bias diprediksi dan dianalis lebih lanjut 

MSA≤ 0,5 variabel dapat dieliminasi untuk tidak disertakan dalam analisis faktor 

3. Ekstraksi Faktor 

Ektraksi faktor adalah proses mereduksi sejumlah variable menjadi set variable 

baru atau faktor yang jumlahnya lebih sedikit. Ekstraksi faktor berkaitan dengan 

penentuan jumlah faktor yang menggambarkan struktur data. (Supranto 2004) 

menyatakan bahwa terdapat 2 metode yang bias digunakan dalam analisis faktor 

yaitu Principal Component Analysis (mereduksi data dan mendapatkan jumlah 

minimum) dan Common Factor Analysis (mengidentifikasi secara teoritis dimensi 

yang bermakna).  

4. Rotasi Faktor 

Rotasi merupakan suatu upaya untuk menghasilkan faktor penimbang baru yang 

lebih mudah diinterpretasikan dimana mengalikan faktor penimbang awal dengan 

matriks transformasi yang bersifat orthogonal (Varimax) sehingga matriks 

korelasinya tidak berubah. 

 


