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BAB IV 
METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menutut Sugiyono (2014:21), 

metode analisis deskriptif merupakan statistik yang digunakan dalam menganalisis 

data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah didapatkan dan 

dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku umum atau generalisasi dengan melihat karakteristik populasi anak kelas 

IV dan V Sekolah Dasar Negeri 1 Sangkaragung mengenai pengetahuan tentang 

cara menyikat gigi. 

 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di SDN 1 Sangkaragung yang terletak di 

Kecamatan Jembrana Provinsi Bali. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan April tahun 2022. 

 
C. Unit Analisis dan Responden Penelitian 

1. Unit analisis 

Jumlah unit analisis ini adalah seluruh anak kelas IV dan V SDN 1 

Sangkaragung dengan total populasi sebanyak 51 orang. 
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2. Responden penelitian 

Penelitian pada kali ini menggunakan seluruh populasi kelas IV dan V pada 

SDN 1 Sangkaragung Kecamatan Jembrana Provinsi Bali tahun 2022 dengan total 

populasi yaitu sebanyak 51 orang. 

 
D. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Penelitian kali ini akan dilakukan dengan pengambilan data primer dan 

sekunder. Data primer didapatkan dari hasil pengukuran tingkat pengetahuan anak 

kelas IV dan V sekolah dasar tentang cara menyikat gigi berdasarkan hasil 

kuesioner. Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui data absen anak 

kelas IV dan V, jenis kelamin anak kelas IV dan V, serta gambaran umum mengenai 

SDN 1 Sangkaragung Kecamatan Jembrana. 

2. Cara pengumpulan data 

Data pengetahuan tentang menyikat gigi dikumpulkan dengan cara 

membagikan soal kepada anak kelas IV dan V, dengan jumlah butir soal sebanyak 

20 soal yang terdiri dari lembar soal dan lembar jawaban yang diberikan kepada 

anak kelas IV dan V untuk dijawab dan diisi hingga batas waktu yang telah 

ditentukan. Jika anak mengalami kesulitan dalam menjawab kuesioner, peneliti 

akan membantu anak dalam membimbing menjawab kuesioner melalui pertemuan 

tatap muka di sekolah. Kemudian hasil dari kuesioner yang telah dijawab oleh anak 

dikumpulkan kembali kepada peneliti.  
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3. Instrumen pengumpulan data 

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data yang terkait dengan 

tingkat pengetahuan tentang cara menyikat gigi anak kelas IV dan V                         

SDN 1 Sangkaragung Kecamatan Jembrana Provinsi Bali yaitu dengan 

menggunakan lembar soal kuesioner dan lembar jawaban dalam bentuk hard copy. 

 
E. Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

Data yang diperoleh dengan cara yaitu : 

a. Editing adalah melihat data hasil kuesioner pengetahuan tentang cara menyikat 

gigi melalui lembar kuesioner pengetahuan menyikat gigi. 

b. Coding adalah pemberian angka pada setiap pertanyaan pada kuesioner dan 

diubah dalam bentuk kode sebagai menyederhanakan judul kolom.  

c. Tabulating adalah pengelompokan data setelah editing dan coding dilakukan 

dengan memasukan data pada tabel yang telah ditentukan dari kuesioner yang 

telah ditentukan skornya. 

2. Pengolahan analisis data 

Analisis data yang dilakukan secara statistik dengan analisis univariat dengan 

menggambarkan kumpulan data yang berupa frekuensi, nilai dengan frekuensi 

terbanyak, nilai minimum dan nilai maksimum dari variabel penelitian sebagai 

berikut : 

a. Data pengetahuan cara menyikat gigi 

Data pengetahuan tentang menyikat gigi dianalisis berdasarkan dari hasil 

kuesioner anak kelas IV dan V tentang bagaimana teknik menyikat gigi yang baik 
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dan benar, alat-alat yang digunakan dalam menyikat gigi, dan waktu serta frekuensi 

menyikat gigi. Pernilaian ukur dengan 3 kriteria : baik, cukup, dan kurang. 

Cara pengukurannya : 

1) Anak dengan pengetahuan tentang cara menyikat gigi kriteria baik : 

=
∑ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑘

∑ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
× 100% 

2) Anak dengan pengetahuan tentang cara menyikat gigi kriteria cukup : 

=
∑ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔

∑ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
× 100% 

3) Anak dengan pengetahuan tentang cara menyikat gigi kriteria kurang : 

=
∑ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔

∑ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
× 100% 

4) Rata-rata pengetahuan tentang cara menyikat gigi : 

=
∑ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑡𝑎ℎ𝑢𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

∑ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 

5) Anak perempuan dengan pengetahuan tentang cara menyikat gigi dengan 

kriteria baik:  

=
∑ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑘

∑ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛
× 100% 

6) Anak perempuan dengan pengetahuan tentang cara menyikat gigi dengan 

kriteria cukup :  

=
∑ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔

∑ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛
× 100% 
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7) Anak perempuan dengan pengetahuan tentang cara menyikat gigi dengan 

kriteria kurang:  

=
∑ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔

∑ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛
× 100% 

8) Anak laki-laki dengan pengetahuan tentang cara menyikat gigi dengan 

kriteria baik:  

=
∑ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝐿𝑎𝑘𝑖 − 𝐿𝑎𝑘𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑘

∑ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛  𝐿𝑎𝑘𝑖 − 𝐿𝑎𝑘𝑖
× 100% 

9) Anak laki-laki dengan pengetahuan tentang cara menyikat gigi dengan 

kriteria cukup:  

=
∑ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝐿𝑎𝑘𝑖 − 𝐿𝑎𝑘𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔

∑ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛  𝐿𝑎𝑘𝑖 − 𝑙𝑎𝑘𝑖
× 100% 

10) Anak laki-laki dengan pengetahuan tentang cara menyikat gigi dengan 

kriteria kurang:  

=
∑ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝐿𝑎𝑘𝑖 − 𝐿𝑎𝑘𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔

∑ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝐿𝑎𝑘𝑖 − 𝐿𝑎𝑘𝑖
× 100% 


