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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang 

berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa yang 

ada dilapangan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016, hlm. 15). 

Metode kualitatif memiliki pendekatan yang lebih beragam dalam penelitian 

akademis ketimbang metode kuantitatif. Meskipun prosesnya sama, prosedur 

kualitatif tetap mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah-

langkah unik dalam analisis datanya, dan bersumber dari strategi penelitian yang 

berbeda-beda (Creswell, 2018, hlm. 245). 

Kesimpulan dari beberapa pengertian penelitian kualitatif menurut para ahli, 

maka penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang mempunyai 

tujuan untuk mengungkap atau pemahaman tentang kenyataan melalui berpikir 

induktif. Seiring dengan pendapat tersebut, maka alasan peneliti menggunakan 

penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, karena penelitian ini berupaya 

menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, mengutamakan proses 

bagaimana data diperoleh, sehingga data tersebut menjadi akurat dan layak 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

3.2 Desain Penelitian 

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang terjadi 

dengan objek yang alamiah dari perilaku dan peristiwa yang terjadi dan 

didasarkan pada asumsi yang berbeda dengan rancangan kuantitatif. Penelitian 

kualitatif tidak ada teori atau hipotesis yang dibangun. Data dengan penelitian 
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kualitatif bersifat deskriptif dan disajikan dalam bentuk kata-kata terutama hasil 

dari partisipan atau gambar ketimbang angka. 

Pada bidang pendidikan penelitian ini sangat penting untuk 

mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada proses pembelajaran yang bisa 

dijadikan bahan evaluasi pendidikan. Dalam penelitian deskriptif ini tidak 

melakukan manipulasi data atau memberikan sebuah perlakuan apapun terhadap 

variabel penelitian, tetapi semua keadaan dan kegiatan berjalan seperti apa 

adanya. Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan, memberi gambaran 

secara sistematis, akurat, faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena literasi kesehatan orang tua terhadap anak yang 

mengalami perilaku picky eater. 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

 

Berdasarkan diagram alur tersebut maka, proses penelitian yang dilakukan 

adalah menentukan anak usia dini yang bisa menjadi partisipan dalam penelitian 

sesuai dengan judul peneliti, kemudian melakukan perizinan dengan orang tua 

subjek guna melakukan proses observasi dan wawancara. Disituasi pandemi 

seperti ini peneliti melakukan penelitian dengan mengunjungi rumah partisipan 

dengan memenuhi protokol kesehatan, oleh sebab itu peneliti meminta perizinan 

kepada pihak RT dan Desa tempat penelitian. Selanjutnya dilakukan proses 

wawancara dengan orang tua subjek guna mendapatkan data yang diperlukan oleh 

peneliti, sekaligus meminta izin untuk dapat memulai observasi kepada anak 
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dengan rantan waktu selama 1 bulan. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan 

oleh peneliti, peneliti melakukan proses analisis data. 

 

3.3 Partisipan Penelitian 

Partisipan pada penelitian literasi kesehatan orang tua terhadap anak yang 

mengalami perilaku picky eater adalah berjumlah 3 orang tua dan 3 anak dengan 

rentang usia 4-5 tahun dan didiagnosa mengalami perilaku picky eater, dengan 

karakteristik anak yang tidak mau untuk mencoba jenis makanan baru yang 

diberikan orang tua, mengemut makanan dengan kurun waktu yang lama dan 

memuntahkan makanan nya. 

 

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi berlangsungnya penelitian adalah di daerah sekitar tempat tinggal 

peneliti. Tepatnya di Jl. Suryanegara blok kijad Rt. 09 Rw. 02 Kec. Plumbon Kab. 

Cirebon Jawa Barat dan di Desa Cempaka dan Desa Karangsari. Penelitian ini 

berlangsung selama 1 bulan pelaksanaan, terhitung sejak bulan Juni 2021 hingga 

bulan Juli 2021. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

a. Lembar Observasi 

Menurut Creswell (2017, hlm. 254), observasi kualitatif (qualitative 

observation) adalah ketika peniliti langsung turun ke lapangan untuk 

mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. 

Lembar observasi digunakan untuk memperoleh data terkait anak dengan 

perilaku picky eater. Dalam penelitian ini yang akan diobservasi adalah anak 

yang mengalami perilaku picky eater, observan dalam penelitian ini adalah 

peneliti sendiri dan akan melakukan observasi langsung dengan home visit. 

Observasi dilakukan selama 4 minggu berturut-turut dengan 3 kali observasi 

dalam satu minggu untuk setiap partisipan. 
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Tabel 3.1 Kisi-kisi instrumen lembar observasi  

Fokus 

Penelitian 

Indikator Sumber data Teknik dan alat 

pengumpulan data 

Perilaku picky 

eater pada anak 

Pandangan atau cara 

anak disaat 

memakan makanan 

Menurut Utami 

(2016, hlm.82) 

Anak Lembar observasi 

 

b. Pedoman Wawancara 

 Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi-struktur (Semi 

Structure Interview) yang memuat garis besar pertanyaan saat mewawancarai, 

tetapi saat mewawancara peneliti bisa mengajukan pertanyaan lagi sesuai 

dengan informasi yang dibutuhkan. Dalam kegiatan wawancara peneliti akan 

mewawancarai 3 orang tua yang telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya 

guna memperoleh informasi terkait proses literasi kesehatan orang tua 

terhadap anak yang mengalami picky eater. Wawancara akan dilakukan 

selama 3 hari, pada tanggal 25 Juni 2021 untuk partisipan 1, 29 Juni 2021 

untuk partisipan 2, dan 01 Juli 2021 untuk partisipan 3. Sumber data untuk 

wawancara adalah ibu dari anak yang mengalami gangguan picky eater 

dengan meminta izin terlebih dahulu kepada narasumber dalam kesediaannya 

melakukan wawancara untuk penelitian. Perizinan akan dilakukan melalui 

pesan singkat whatsapp serta adanya surat izin melakukan penelitian dari 

universitas. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi instrumen wawancara 

Fokus Penelitian Indikator Sumber data Teknik dan alat 

pengumpulan data 

Literasi kesehatan 

orang tua  

Latar belakang 

literasi kesehatan 

 

Orang tua Wawancara 

Perilaku picky eater 

pada anak 
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c. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dokumentasi berupa tulisan 

dari hasil wawancara dan lembar observasi, gambar berupa foto kegiatan 

wawancara dan observasi. Dokumentasi akan diambil selama peneliti 

melakukan kegiatan wawancara dengan orang tua dan ketika melakukan 

observasi kepada anak. Dokumentasi tersebut digunakan sebagai sumber 

informasi dari tujuan penelitian yang akan dilakukan. 

 

3.6 Teknis Analisis Data 

3.6.1  Analisis Data 

Menurut Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2016, hlm. 335) 

mengemukakan bahwa: 

“Data analysis is critical to the qualitative research process. It is to 

recognition, study and understanding of interrelationship and concept in 

your data that hypotheses and assertions can be developed and 

evaluated”. “Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses 

penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan 

konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan 

dievaluasi”. 

 

Langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu data 

reduction, data display dan conclusion drawing/verification.  

1. Reduksi data (Data reduction) 

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan seluruh data dari hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Setiap selesai mengumpulkan data yang 

diperoleh di lapangan peneliti langsung menulis dengan rinci dan 

sistematis. Peneliti akan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian agar peneliti dapat lebih mudah dapat mengambil kesimpulan.  

2. Penyajian data (Data display) 

Pada tahap ini, peneliti menyusun teks naratif dari sekumpulan informasi 

yang berasal dari hasil reduksi data, sehingga dapat memungkinkan untuk 

ditarik suatu kesimpulan. Dalam penyajian data ini dilengkapi dengan 

analisis data yang meliputi analisis hasil observasi, analisis hasil 

dokumentasi dan analisis hasil wawancara. 

 



29 

 

Alfiyah, 2021  
LITERASI KESEHATAN YANG DIMILIKI ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI PICKY EATER 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

3. Penarikan kesimpulan (Conclusion drawing/verification) 

Pada tahap penarikan kesimpulan ini yang dilakukan adalah memberikan 

kesimpulan terhadap hasil analisis dan evaluasi kegiatan yang mencakup 

pencarian makna serta pemberian penjelasan dari data yang telah 

diperoleh. 

Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: menganalisis data di lapangan yang dikerjakan selama pengumpulan data 

berlangsung, kemudian menganalisis data yang telah terkumpul dan membuat 

laporan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif yaitu jenis penelitian 

yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian-

kejadian. 

 

3.6.2 Keabsahan Data 

Menurut Sugiyono (2016, hlm. 367) uji keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif meliputi: 

1. Uji Kredibilitas 

Uji kredibilitas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data 

yang lebih mendalam mengenai subjek penelitian, dalam hal ini peneliti akan 

memberikan data untuk dibaca ulang oleh orang tua partisipan. Triangulasi 

dalam uji kredibilitas ini berupa pengecekan data dari berbagai sumber, cara 

dan waktu. Dengan demikian maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi 

teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. 

Untuk menguji krediblitas data pada triangulasi sumber dilakukan dengan 

cara mengecek ulang data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dan 

peneliti akan melakukan proses triangulasi sumber kepada orang tua dari 

IYNF, MDRS dan HQ. Sedangkan untuk triangulasi teknik dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya data diperoleh dengan wawancara kepada orang tua partisipan, lalu 

dicek dengan observasi kepada anak dan didukung dengan dokumentasi. 

Kemudian melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang 

bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Triangulasi 

waktu dilakukan dengan cara pengecekan waktu wawancara, karena waktu 
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dapat mempengaruhi kredibilitas data. Proses wawancara di pagi hari dengan 

nara sumber akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. 

2. Uji Transferability 

Dalam uji transferbality ini peneliti menguraikan secara jelas, sistematis, 

rinci dan dapat dipercaya mengenai proses literasi kesahatan yang dilakukan 

orang tua dalam perilaku picky eater anak. 

3. Uji Dependability 

Uji dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Audit dilakukan oleh auditor yang independen 

atau pembimbing.  

4. Uji Konfirmability 

Penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitian telah disepakati 

partisipan. Peneliti akan melakukan uji konfirmability dengan menunjukkan 

seluruh hasil transkip yang sudah ditambahkan. 

 

3.7 Isu Etik Penelitian 

Peneliti berusaha agar tidak menimbulkan dampak negatif secara fisik 

maupun nonfisik dalam penelitian. Penelitian dilakukan dengan melibatkan 

tiga keluarga yang berada di Desa yang berbeda, yaitu Desa Pamijahan, Desa 

Cempaka dan Desa Karangsari. Oleh karena itu, dalam proses penelitian 

peneliti berusaha untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, mengikuti 

aturan  yang telah ditetapkan dan menjadi pembiasaan dari setiap keluarga. 

Hal ini dulakukan dengan tujuan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat 

merugikan partisipan selama proses penelitian berlangsung.  

Dalam proses penelitian, peneliti akan melakukan tahap wawancara 

dengan meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu agar tidak mengganggu 

aktivitas orang tua dari partisipan dengan menunjukkan surat izin penelitian, 

selanjutnya membuat kesepakatan waktu dalam proses mengobservasi anak 

dan tidak melakukan tindak kekerasaan atau pemaksaan kepada anak sehingga 

semuanya merasa aman dan dapat disepakati bersama. Pada tahap 

pengambilan foto peneliti akan meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua 

atau pengasuh partisipan. Peneliti harus menjaga dan melindungi kerahasiaan 
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partisipan demi menjaga kode etik subjek yang diteliti kemudian data yang 

digunakan pada penelitian adalah data yang jujur dan benar sesuai dengan 

kenyataan yang terjadi di lapangan.  


