
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Posyandu Paripurna Lansia di Wilayah 

Puskesmas III Denpasar Utara. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2015. 

C. Populasi dan Sampel Peneitian 

1. Populasi penelitian 

Populasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah seluruh lansia 

yang tercatat pada Posyandu Paripurna Lansia di Wilayah Puskesmas III Denpasar 

Utara yang berjumlah 208 lansia. 

2. Sampel penelitian 

Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik proportional 

random sampling. 

Kriteria sampel: 

a. Lansia yang bersedia untuk dijadikan obyek penelitian. 

b. Lansia yang masih memiliki gigi asli. 

Menurut Notoatmodjo (2002), untuk populasi kecil atau lebih kecil dari 

10.000, dapat menggunakan cara perhitungan sebagai berikut: 



25 
 

n =   

Keterangan: 

N = Besar populasi 

n = Besar sampel 

d = Tingkat kepercayaan/ ketepatan yang diinginkan (d = 0,1) 

Adapun cara untuk mendapatkan jumlah minimal sampel yang akan 

diambil adalah sebagai berikut: 

n =   

n =   

n =   

n =   

n =   

n = 67, 53 (dibulatkan menjadi 70) 

Sampel pada penelitian ini sebanyak 70 responden.  

Berdasarkan hasil di atas, maka perlu dilakukan pengambilan sampel pada 

masing-masing kelas. Menurut Hendryadi dan Suryani (2015), untuk mengambil 

jumlah sampel berdasarkan masing-masing kelas dapat menggunakan perhitungan 

sebagai berikut: 

n = x jumlah sampel yang ditentukan 
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Adapun cara untuk mendapatkan jumlah sampel pada masing-masing 

populasi adalah sebagai berikut: 

a. Populasi Banjar Dakdakan  

n = x 70 

n = 28,26 (dibulatkan menjadi 28 responden) 

b. Populasi Banjar Peninjoan  

n = x 70 

n = 28,26 (dibulatkan menjadi 28 responden) 

c. Populasi Banjar Teruna Sari  

n = x 70 

n = 13,46 (dibulatkan menjadi 14 responden) 

Tabel 2. 

Distribusi Jumlah Sampel pada Posyandu Paripurna Lansia 

 

No. Tempat Posyandu Populasi 
Jumlah 

Sampel 

1 Banjar Dakdakan, Kelurahan Peguyangan 84 28 

2 Banjar Peninjoan, Kelurahan Peguyangan Kangin 84 28 

3 Banjar Teruna Sari, Kelurahan Dauh Puri Kaja 40 14 

 Jumlah 208 70 

 

D. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

1. Jenis dan data yang dikumpulkan 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini memakai data primer 

dan sekunder. Data primer berupa hasil pemeriksaan langsung terhadap responden 
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dan data sekunder berupa daftar nama-nama lansia yang diperoleh dari pemegang 

program lansia di Puskesmas III Denpasar Utara. 

2. Cara pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap para 

lansia pada Posyandu Paripurna Lansia di Wilayah Puskesmas III Denpasar Utara, 

kemudian hasil pemeriksaan dicatat dalam kartu status pemeriksaan kesehatan 

gigi. 

3. Instrumen pengumpulan data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat oral 

diagnostik (kaca mulut, pinset, sonde, dan excavator), nier bekken, kapas, alkohol 

70%. 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Data yang terkumpul akan diolah dengan langkah-langkah berikut ini : 

a. Editing, yaitu langkah memilah-milah data yang mendukung penelitian dengan 

data yang tidak mendukung penelitian. 

b. Coding, yaitu memberikan kode-kode tertentu terhadap hasil pemeriksaan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Merubah data yang terkumpul melalui alat 

pengumpul data ke bentuk yang lebih ringkas dengan menggunakan kode berikut: 

Kriteria:      Kode: 

1) Gigi tidak berfungsi < 20 gigi   0 

2) Gigi berfungsi ≥ 20 gigi    1 
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c. Tabulating, yaitu langkah memasukkan data hasil pemeriksaan ke dalam table 

induk untuk memudahkan analisis data. 

d. Penyajian data, disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.  

2. Analisis data 

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan 

statistik univariat, yaitu menghitung frekuensi dan persentase dengan rumus: 

a. Persentase lansia yang memiliki ≥ 20 gigi berfungsi 

Jumlah responden yang memiliki ≥ 20 gigi berfungsi   

Jumlah responden yang diperiksa 

b. Persentase lansia yang memiliki gigi anterior berfungsi 

Jumlah responden yang memiliki gigi anterior berfungsi   

Jumlah responden yang diperiksa 

c. Persentase lansia yang memiliki gigi posterior berfungsi 

Jumlah responden yang memiliki gigi posterior berfungsi     

Jumlah responden yang diperiksa 

 

 

x 100% 

x 100% 

x 100% 


