
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian  

Studi kepustakaan (literature rivew) berisi uraian tentang teori, temuan 

dan bahan penelitian yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan 

kegiatan penelitian. Uraian  dalam literature rivew ini diarahkan untuk menyusun 

kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan 

dalam sebelmnya pada perumusan masalah Siregar & Harahap (2019).  

Pada Studi Literatur didapatkan dari berbagai sumber baik buku, jurnal, 

internet dan pustaka. Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur rivew 

yang berfokus pada hasil penulisan yang baerkaitan dengan topik. Penulis 

melakukan studi literature setelah menentukan topik penulisan dan ditetapkan 

rumusan masalah.  

B. Penelusuran Litertur 

Pencarian artikel penelitian yang akan di review menggunakan database 

online melalui lama PubMed dan Google Scholar dengan menggunakan kata 

kunci “ Pendidikan ibu dalam pemberian MP-ASI”, dan “Pengetahuan ibu dalam 

pemberian MP-ASI” sedangkan dalam Bahasa Inggris “Mother education in 

giving complementry feeding”, and “Mother knowledge in giving breast milk ”. 

pada artikel yang digunakan yaitu artikel yang sudah terakreditasi nasional dan 



internasional. Kriteria inklusi yang digunkaan untuk mendapatkan artikel yang 

sesuai dengan topic yang digunakan pada penelitian adalah sebagi berikut.  

Tabel 3.1 Keiteria Inklusi Penelitian  

            Kriteria Inkulsi 

Rentang tahun  

 

Bahasa 

 

Jenis jurnal  

 

 

 

Jumlah sampel  

 

Desain penelitian  

 

 

Subjek  

 

10 tahun terakhir (2011-2021) 

 

Indonesia dan inggris 

 

Original artikel penelitian (bukan 

review penelitian), tidak berbayar 

dan tersedia full text 

 

Lebih dari 30 sampel  

 

Cross sectional. 

 

 

 Balita usia 6-24 bulan 

       

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan tidak melakukan penelitian 

secara langsung akan tetapi menggunkan penelitian terlebih dahulu sebagai 

sumber data.  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Cara Skrining  

 Langkah-langkah dalam penelusuran literatur yaitu : 

1. Pencarian artikel di Google Scholar dan Pubmed dengan kata kunci yang 

telah ditentukan. 

2. Kemudian, skrinning artikel untuk mendapatkan artikel yang sesuai 

dengan topik penelitian. 

identifikasi  

Identifikasi pencarian artikel 

di Google scholar dan 

pubmed dengan kata kunci 

Artikel yang 

teridentifikasi sesuai 

dengan kriteria 

inklusi (tahun) 

Hasil Screening 

Artikel full sesuai dengan topic 

studi litertur 

Artikel yang layak untuk 

direview 



3. Setelah dilakukan skrinning dan mendapat artikel yang sesuai dengan 

topik, artikel dikonsultasikan kepada pembimbing untuk dijadikan 

referensi dalam menyusun skripsi. 

4. Artikel yang sudah disetujui pembimbing dapat digunakan untuk referensi 

skripsi. 

 

C. Extraksi Data 

Extraksi data yaitu merupakan proses untuk pengambilan data dari sumber 

yang dipilih dilakukan pemorosesan data lebih lanjut. Pada data yang disajikan 

dalam bentuk tabel, sehingga pembaca dapat dengan mudah untuk memahami 

hasil penelitian pada artikel tersebut. beberapa point penting yang ada di dalam 

tabel ekstraksi tada yaitu : 

1. Refrensi (penulis,tahun) 

2. Desain penelitian (desain penelitian, tempat penelitian,lama/waktu penelitian, 

sampling)  

3. Populasi dan sampling penelitian  

4. Gambaran pelaksaan penelitian 

5. Variabel yang diukur dan cara ukur 

6. Hasil penelitian dari artikel tersebut 

 



D. Cara Menyimpulkan Hasil  

Pada hasil penelitian ini ditarik kesimpulan menganai :  

1. Hubungan pendidikan dengan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan  

2. Hubungan dari pengetahuan  dengan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 

bulan 

 


