
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  dengan desain survey. 

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian 

dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Tujuan dari 

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan 

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

hubungan antar fenomena yang diselidiki (Savira and Suharsono, 2019). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMPN 1 Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi 

Bali. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April tahun 2022. 

 

C. Unit analisis dan responden penelitian 

1. Unit analisis 

Unit Analisis Penelitian ini adalah Pengetahuan dan Keterampilan 

menyikat gigi pada siswa SMPN 1 Denpasar. 
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2. Responden penelitian 

Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah 46 siswa SMPN 1 

Denpasar yang memenuhi kriteria Inklusi dan Ekslusi. 

a. Kriteria inklusi 

Bersedia menjadi responden, dengan usia siswa sekolah menengah 

pertama 12-15 tahun. Responden bebas dari covid-19 dan sudah menerima vaksin 

selama dua kali dan tidak mengalami gejala batuk,pilek dan demam selama 2 

minggu terakhir ini. 

b. Kriteria ekslusi 

Tidak bersedia menjadi responden karena sedang demam,batuk dan pilek 

atau pernah mengalami gejala tersebut selama 2 minggu terakhir. 

 

D. Jenis dan cara pengumpulan data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data primer 

dan sekunder. Data primer adalah hasil menjawab soal tentang pengetahuan dan 

keterampilan menyikat gigi. Data sekunder adalah daftar nama siswa SMPN 1 

Denpasar. 

2. Cara pengumpulan data 

Peneliti mengumpulkan daftar nama siswa melalui pihak sekolah(wali 

kelas) sebelum dilakukan penelitian. Setelah itu peneliti melakukan 

pemberitahuan terlebih dahulu dan menjelaskan tujuan penelitian kepada 

responden melalui grup whatsapp dan juga melalui zoom meeting. Selanjutnya, 

peneliti menjelaskan kepada siswa cara mengisi kuisoner tersebut dan juga 

menjelaskan bahwa siswa akan diminta untuk melakukan sikat gigi di depan 
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peneliti, setelah itu memberikan kesempatan kepada responden untuk bertanya 

apabila ada yang belum dimengerti.  

Data pengetahuan menyikat gigi dikumpulkan dengan cara memberikan 

kuisoner kepada responden dalam bentuk google form yang berjumlah 20 soal 

dengan bobot skor lima setiap soalnya. Data keterampilan dikumpulkan dengan 

cara meminta siswa menyikat gigi dan peneliti melakukan pengamatan melalui 

zoom meeting dan videocall whatsapp serta bertemu langsung jika siswa 

berhalangan hadir atau tidak bisa hadir dalam room zoom dan tidak bisa dihubungi 

melalui videocall whatsapp dan peneliti akan menilai melalui lembar penilaian 

keterampilan yang berisi sepuluh soal penilaian keterampilan dengan bobot skor 

sepuluh untuk setiap soalnya. 

3. Instrument pengumupulan data 

a. Tingkat pengetahuan cara menyikat  gigi dan mulut menggunakan kuisoner 

dalam bentuk google form yang berisi 20 soal dengan bobot skor lima untuk 

setiap soalnya. 

b. keterampilan menyikat gigi menggunakan : 

1) Lembar penilaian keterampilan yang berisi sepuluh soal penilaian keterampilan 

dengan bobot skor sepuluh untuk setiap soalnya. 

2) Sikat Gigi 

3) Gelas Kumur 

4) Phantom 

5) Pasta Gigi 
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E. Teknik pengolahan dan analisis data 

1. Teknik pengolahan data 

Menurut Arikunto (2010) Langkah-langkah pengolahan data adalah 

sebagai berikut 

a. Editing 

Kegiatan penelitian yang dilakukan  dalam Langkah persiapan ini 

diantaranya adalah mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi,mengecek 

kelengkapan data, dalam artian memeriksa isi instrument pengumpulan data, 

mengecek macam isian data. Tahapan persipan ini harus dilakukan dengan 

maksud agar data siap dan rapi untuk dilakukan pengolahan data lebih lanjut. 

b. Coding 

Coding yaitu merubah data yang dikumpulkan diubah ke bentuk yang 

lebih ringkas dengan menggunakan kode-kode(0=salah, 1=benar) sehingga lebih 

mudah dan sederhana. 

c. Transfering 

Memindahkan jawaban atau kode ke dalam master tabel. 

d. Tabulating 

Data yang telah diberi kode kemudian disusun dan ditampilkan dalam 

bentuk tabel.  

2. Analisis data 

 Data yang sudah dikumpulkan, dianalisis dengan statistiska univariat 

digunakan untuk mengetahui persentase dan rata-rata. Nilai setiap responden 

untuk mengukur pengetahuan menyikat gigi ditentukan dengan cara memberi skor 

lima pada jawaban yang benar. Responden akan mendapat nilai 100 jika 
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responden tersebut mampu menjawab semua pertanyaan dengan benar. 

Keterampilan menyikat gigi responden akan dinilai melalui pengamatan dan 

dengan cara memberikan skor sepuluh jika gerakkan menyikat gigi benar pada 

lembar penilaiain keterampilan menyikat gigi saat responden melakukan gerakan 

sikat gigi. Responden akan mendapat nilai 80-100 dengan kriteria sangat baik, 

bila responden bisa melakukan gerakkan menyikat gigi dengan benar. 

a. Menghitung Persentase siswa SMP Negeri 1 Denpasar yang memiliki 

pengetahuan menyikat gigi dengan kriteria baik, sedang dan kurang sebagai 

berikut 

1) Persentase siswa SMP yang memiliki kriteria baik 

=∑ siswa yang memiliki pengetahuan dengan kriteria baik X 100% 

   ∑siswa yang diperiksa 

 

 

2) Persentase siswa SMP yang memiliki kriteria sedang 

 
=∑ siswa yang memiliki pengetahuan dengan kriteria sedang X 100% 

   ∑siswa yang diperiksa 

 

3) Persentase siswa SMP yang memiliki kriteria kurang 

 
=∑ siswa yang memiliki pengetahuan dengan kriteria sedang X 100% 

   ∑siswa yang diperiksa 

 

 

b. Menghitung Rata-rata tingkat pengetahuan  

Rata-rata = ∑Nilai Seluruh Responden 

   ∑Responden 

 

 

c. Menghitung Persentase Siswa SMP Negeri 1 Denpasar yang memiliki 

ketrampilan menyikat gigi dengan kriteria sangat baik, baik, cukup dan perlu 

bimbingan sebagai berikut  
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1) Persentase keterampilan menyikat gigi siswa SMP dengan kriteria sangat baik 

=∑ siswa SMP dengan keterampilan menyikat gigi kriteria sangat baik X 100% 

   ∑siswa yang diperiksa 

 

2) Persentase keterampilan menyikat gigi siswa SMP dengan kriteria baik 

 
=∑ siswa SMP dengan keterampilan menyikat gigi kriteria baik X 100% 

   ∑siswa yang diperiksa 

 

3) Persentase keterampilan menyikat gigi siswa SMP dengan kriteria cukup 

=∑ siswa SMP dengan keterampilan menyikat gigi kriteria cukup X 100% 

   ∑siswa yang diperiksa 

 

4) Persentase keterampilan menyikat gigi siswa SMP dengan kriteria perlu 

bimbingan 

=∑ siswa SMP dengan keterampilan menyikat gigi kriteria perlu bimbingan X 100% 

   ∑siswa yang diperiksa 

 

 

d. Menghitung rata-rata Keterampilan Menyikat gigi 

Rata-rata = ∑Nilai Seluruh Responden  

∑Responden 


