
BAB IV  

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif 

adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama membuat 

gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif (Notoatmojo, 2012).   

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan. 

2. Waktu penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan April 

tahun 2021.  

 

C. Unit Analisis dan Responden Penelitian 

1. Unit analisis 

  Unit analisis dalam penelitian ini adalah pengetahuan karies gigi dan 

keterampilan menyikat gigi pada ibu hamil di Kecamatan Denpasar Selatan. 

2. Responden penelitian 

  Responden penelitian ini adalah ibu hamil di Kecamatan Denpasar Selatan 

yang berjumlah 40 orang. 
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D. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

1. Jenis data 

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

Data primer berupa gambaran  pengetahuan karies gigi dan keterampilan menyikat 

gigi yang diperoleh langsung dari hasil jawaban responden. 

2. Cara pengumpulan  

  Data gambaran pengetahuan karies gigi dikumpulkan secara online, yaitu 

responden mengisi jawaban yang berjumlah 10 soal uraian singkat pada link google 

form. Data keterampilan menyikat gigi dikumpulkan dengan cara memberikan 

pertanyaan yang dibuat dalam bentuk wawancara uraian singkat sebanyak 10 

pertanyaan pada link google form. 

3. Instrumen pengumpulan data 

 Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan antara lain:  

a. Data pengetahuan karies gigi dikumpulkan menggunakan lembar pertanyaan 

dalam bentuk uraian singkat sebanyak 10 soal. 

b. Data keterampilan menyikat gigi dikumpulkan menggunakan lembar pertanyaan 

wawancara dalam bentuk uraian singkat sebanyak 10 pertanyaan.  

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

 Pengolahan data dilakukan secara manual yaitu dengan cara: 

a. Editing adalah melihat hasil atau memeriksa jawaban ibu hamil. 

b. Coding (pengkodean) adalah merubah data yang terkumpul dengan 

menggunakan kode. Pada penelitian ini kode yang diberikan yaitu: 1 adalah 

jawaban benar dan 0 jawaban salah. 



43  

c. Tabulating adalah memasukkan data yang telah dikoding kedalam tabel induk. 

2. Teknik analisis data  

 Data yang telah terkumpul dan disajikan berdasarkan pengelompokan sesuai 

dengan jenis data kemudian di analisis secara statistik. Bentuk analisis univariat 

berupa frekuensi, persentase, dan rata rata terhadap seluruh data yang terkumpul, 

sebagai berikut:  

a. Tingkat pengetahuan tentang karies gigi 

Nilai setiap responden akan diberikan skor sepuluh pada jawaban yang 

benar. Jika semua pertanyaan dijawab dengan benar maka akan mendapat nilai 100. 

Cara pengukurannya dengan menggunakan rumus seperti dibawah ini:  

1) Menghitung frekuensi ibu hamil dengan pengetahuan tentang karies gigi dengan 

kategori baik, cukup, dan kurang yang selanjutnya disajikan dalam bentuk 

persentase dengan rumus sebagai berikut: 

a) Persentase ibu hamil dengan tingkat pengetahuan tentang karies gigi kategori 

baik. 

 

 

b) Persentase ibu hamil dengan tingkat pengetahuan tentang karies gigi kategori 

cukup. 

 

 

c) Persentase ibu hamil dengan tingkat pengetahuan tentang karies gigi kategori 

kurang. 

d)  

 

Ʃ Ibu hamil dengan tingkat pengetahuan kategori baik 

Ʃ Seluruh ibu hamil
x100% 

Ʃ Ibu hamil dengan tingkat pengetahuan kategori cukup 

Ʃ Seluruh ibu hamil
x100% 

Ʃ Ibu hamil dengan tingkat pengetahuan kategori kurang

Ʃ Seluruh ibu hamil
x100% 
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2) Rata-rata tingkat pengetahuan ibu hamil tentang karies gigi dengan 

menggunakan rumus, sebagai berikut: 

 

 

 
 

b. Data keterampilan menyikat gigi 

Data keterampilan menyikat gigi dianalisis berdasarkan hasil wawancara/ 

google form dengan 10 soal uraian singkat. Dengan ketentuan untuk jawaban benar 

mendapat nilai 1 dan jawaban salah mendapat nilai 0, kemudian jumlah jawaban 

benar dikali 10. Jika semua pertanyaan dijawab dengan benar maka akan mendapat 

nilai 100, dan hasilnya dikelompokan menjadi empat kategori, yaitu: sangat baik, 

baik, cukup dan perlu bimbingan. Cara pengukurannya, sebagai berikut: 

1) Menghitung frekuensi ibu hamil yang memiliki keterampilan menyikat gigi 

dengan kategori sangat baik, baik, cukup, dan perlu bimbingan yang selanjutnya 

disajikan dalam bentuk persentase dengan rumus sebagai berikut: 

a) Persentase ibu hamil dengan keterampilan menyikat gigi kategori sangat baik 

 

 

b) Persentase ibu hamil dengan keterampilan menyikat gigi kategori baik 

 

 

c) Persentase ibu hamil dengan keterampilan menyikat gigi kategori cukup 

 

 

 

Ʃ Seluruh nilai tingkat pengetahuan ibu hamil

Ʃ Seluruh ibu hamil
 

Ʃ Ibu hamil dengan keterampilan menyikat gigi kategori sangat baik

Ʃ Seluruh ibu hamil
x100% 

Ʃ Ibu hamil dengan keterampilan menyikat gigi kategori baik

Ʃ Seluruh ibu hamil
x100% 

Ʃ Ibu hamil dengan keterampilan menyikat gigi kategori cukup

Ʃ Seluruh ibu hamil
x100% 
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d) Persentase ibu hamil dengan keterampilan menyikat gigi kategori perlu 

bimbingan 

 

 
 

2) Rata-rata keterampilan menyikat gigi  

 

 
 

3) Frekuensi ibu hamil yang memiliki keterampilan menyikat gigi dengan kategori 

sangat baik, baik, cukup, perlu bimbingan berdasarkan pengetahuan tentang karies 

gigi dengan kategori baik, sedang, cukup diperoleh dari jumlah ibu hamil yang 

memiliki keterampilan menyikat gigi dengan kategori sangat baik, baik, cukup, 

perlu bimbingan berdasarkan pengetahuan tentang karies gigi dengan kategori baik, 

sedang, cukup.  

Ʃ Ibu hamil dengan keterampilan menyikat gigi kategori 

perlu bimbingan

Ʃ Seluruh ibu hamil
x100% 

Ʃ Seluruh nilai keterampilan menyikat gigi ibu hamil

Ʃ Seluruh ibu hamil
 


