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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono 

(2012) penelitian deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan 

atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang 

telah terkumpul sebagimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat 

kesimpulan yang berlaku umum. 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di wilayah KKN IPE Buleleng I yang 

terdiri dari beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Buleleng, Busungbiu, Banjar, dan 

Seririt. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan April tahun 2021. 

 

C. Unit Analisis dan Responden Penelitian 

1. Unit analisis 

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang 

menjadi keluarga binaan KKN IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun 2021. 

2. Responden penelitian 

Responden yang diambil untuk penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang 

dijadikan keluarga binaan pada saat KKN IPE di wilayah Kabupaten Buleleng I 

yang berjumlah 35 orang.  

 

D. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

1. Jenis pengumpulan data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer adalah data berupa nilai pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi 

dan mulut yang diperoleh dengan cara memberikan kuisioner dengan google form, 

kemudian dijawab oleh responden.  
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2. Cara pengumpulan data 

Data tingkat pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut 

dikumpulkan dengan cara pemberian kuisioner yang berjumlah 20 soal dalam 

bentuk google form. 

3. Instrumen pengumpulan data 

Instrumen yang digunakan adalah kuisioner atau angket yang berisikan 

pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. 

 

E. Pengolahan dan Analisa Data 

1. Teknik Pengolahan data 

Data yang telah terkumpul, selanjutnya diolah dengan mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut:  

a. Penyuntingan (editing), yaitu memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang 

dikembalikan oleh responden. Hal yang perlu diperhatikan :  

1) Kesesuaian jawaban responden dengan pertanyaan yang diajukan. 

2) Kelengkapan pengisian daftar pertanyaan. 

3)  Keajegan (consistency) jawaban responden. 

b. Pengkodean (coding), yaitu langkah merubah data yang terkumpul dengan 

menggunakan kode. Kode 1 (satu) untuk jawaban benar dan 0 (nol) untuk jawaban 

salah.  

c. Pemindahan (tabulating), yaitu langkah memasukkan data hasil pemeriksaan 

ke dalam tabel induk untuk memudahkan analisis data. 
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2. Teknik Analisa data 

Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan statistik univariat digunakan 

untuk mengetahui frekuensi, persentase dan rata-rata. Dari 20 soal yang diberikan 

kepada responden, nilai setiap responden akan ditentukan dengan cara memberi 

skor 5 pada jawaban yang benar. Sehingga mendapatkan nilai 100 jika responden 

mampu menjawab semua pertanyaan dengan benar. Persentase responden dengan 

tingkat pengetahuan masing-masing akan dihitung dengan rumus sebagai berikut :  

Frekuensi = jumlah responden yang menjawab pertanyaan sesuai dengan kategori 

yang telah ditentukan. 

a. Persentase tingkat pengetahuan ibu hamil dengan kategori baik  

     ∑ Responden dengan kategori baik   

∑ Seluruh responden   

b. Persentase tingkat pengetahuan ibu hamil dengan kategori cukup 

     ∑ Responden dengan kategori cukup    

∑ Seluruh responden   

c. Persentase tingkat pengetahuan ibu hamil dengan kategori kurang 

     ∑ Responden dengan kategori kurang   

∑ Seluruh responden   

d. Rata-rata tingkat pengetahuan ibu hamil 

     ∑ Nilai seluruh responden   

    ∑ Seluruh responden 

 


