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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam lingkup Ilmu Penyakit Gigi dan 

Mulut serta bidang Obstetri dan Ginekologi. 

 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di RSB Citra Insani Semarang dan 

klinik bersalin Mukti Rahayu Semarang pada bulan Maret sampai Mei 

2013. 

 

4.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasional dengan rancangan penelitian cross sectional. 

 

4.4 Populasi dan Sampel 

4.4.1 Populasi Target 

Populasi target penelitian ini adalah pasien wanita yang sedang 

dalam masa kehamilan. 

4.4.2 Populasi Terjangkau 

Populasi terjangkau penelitian ini adalah pasien wanita hamil yang 

melakukan pemeriksaan rutin kehamilan di RSB Citra Insani Semarang 
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atau di klinik bersalin Mukti Rahayu Semarang selama bulan Maret 

sampai Mei 2013. 

4.4.3 Sampel Penelitian 

4.4.3.1 Kriteria Inklusi 

1. Pasien bersedia untuk diikutkan dalam penelitian, dibuktikan dengan 

menandatangani informed consent. 

2. Pasien wanita hamil berusia 20-35 tahun. 

3. Usia kehamilan pasien dalam trimester 1, 2, atau trimester 3. 

4. Pasien terdaftar menjalani pemeriksaan di RSB Citra Insani Semarang 

atau di klinik bersalin Mukti Rahayu Semarang. 

5. Pasien tidak dalam keadaan hamil dengan resiko tinggi 

6. Pasien tidak pernah menerima radioterapi daerah kepala dan leher. 

7. Pasien tidak memakai protesa gigi. 

8. Pasien tidak memiliki gejala xerostomia, Sindroma Sjogren, kelainan 

kelenjar ludah, atau penyakit rongga mulut lainnya. 

9. Pasien tidak mengonsumsi obat parasimpatomimetik dan 

simpatomimetik sebelumnya. 

 

4.4.3.2 Kriteria Eksklusi 

1. Pasien mengalami mual dan muntah. 

 

4.4.4 Cara Sampling 

Subyek penelitian dipilih dengan cara consecutive sampling. 
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4.4.5 Besar Sampel 

Jumlah sampel minimal penelitian analitik numerik tidak 

berpasangan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut.27 

𝑛1 = 𝑛2 = 2 [
(𝑧𝛼 + 𝑧𝛽) 𝑠

(𝑥1 − 𝑥2)
]

2

 

Perhitungan : 

n = besar sampel 

 = kesalahan tipe I = 5 % , hipotesis dua arah maka Z = 1,96 

 = kesalahan tipe II = 20% , maka Z = 0,842 

X1 – X2 = selisih minimal yang dianggap bermakna = 0,1 

S = simpang baku gabungan ditentukan dari kepustakaan10 dengan 

rumus30 : 

𝑆 =  √
𝑠1

2 (𝑛1 − 1) + 𝑠2
2(𝑛2 − 1)

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

S = 0,09 

Besar sampel dihitung dengan menggunakan rumus : 

𝑛1 = 𝑛2 = 2 [
(𝑧𝛼 + 𝑧𝛽) 𝑠

(𝑥1 − 𝑥2)
]

2

 

𝑛1 = 𝑛2 = 2 [
(1,96 +  0,842) 0,09

(0,1)
]

2

 

𝑛1 = n2 = 12,7 

Apabila dibulatkan ke atas maka besar sampel minimal yang 

dibutuhkan adalah 13 orang. 
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4.5 Variabel Penelitian 

4.5.1 Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah usia kehamilan. 

4.5.2 Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah curah saliva. 

 

4.6 Definisi Operasional 

Tabel 4. Definisi Operasional 

No. Variabel Unit Skala 

1. Usia Kehamilan 

Kondisi pada wanita yang didiagnosis 

sedang dalam masa kehamilan 

diketahui dari pemeriksaan oleh bidan 

penanggung jawab dan dilihat dari 

data rekam medis pasien, 

dikelompokkan menjadi usia 

kehamilan trimester 1, trimester 2, dan 

trimester 3. 

- Kategorik 

(ordinal) 

2. Curah Saliva 

Aliran saliva yang diambil adalah 

unstimulated whole saliva, yaitu 

saliva yang diambil dalam keadaan 

istirahat atau saat pergerakan minimal. 

Pengumpulan saliva menggunakan 

corong dan gelas ukur, dilakukan satu 

kali, dalam waktu 5 menit, saat pasien 

selesai melakukan pemeriksaan rutin 

kehamilan. 

ml
menit⁄  Numerik 

(Rasio) 
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4.7 Cara Pengumpulan Data 

4.7.1 Bahan 

 1. Saliva 

 2. kassa 

 3. distilated water 

4.7.2 Alat 

 1. Penampung saliva 

 2. Gelas ukur 

 3. Stopwach 

 4.  Lembar Informed Consent 

4.7.3 Jenis data 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer 

berupa skala rasio yang ditentukan dari hasil pengukuran pada curah 

saliva. 

4.7.4 Cara Kerja 

Subyek dipilih sebanyak 60 wanita dengan usia 20-35 tahun dari 

pasien yang datang ke RSB Citra Insani Semarang dan klinik bersalin 

Mukti Rahayu Semarang. 45 wanita hamil dipilih berdasarkan usia 

kehamilan trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Sebagai pembanding 

dipilih 15 wanita tidak hamil yang datang di RSB Citra Insani Semarang 

atau di klinik bersalin Mukti Rahayu Semarang. 
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Pengumpulan saliva yang dilakukan adalah pengumpulan 

unstimulated whole saliva, yaitu saliva yang diambil dalam keadaan 

istirahat atau meminimalkan kegiatan . Adapun caranya sebagai berikut6 : 

a. Subyek diminta untuk tidak makan, minum, dan merokok setengah 

jam sebelum dilakukan pengambilan saliva. 

b. Subyek disarankan untuk berkumur dengan air beberapa kali dan 

relaks selama kurang lebih 5 menit. 

c. Sebelumnya, subjek diminta mengosongkan atau menelan saliva yang 

ada di dalam mulut. 

d. Penghitungan dimulai setelah subyek menelan saliva tersebut. 

Setelahnya subyek diminta sebisa mungkin meminimalkan pergerakan, 

tidak menelan, dan membuka mata selama periode pengumpulan 

saliva. 

e. Subyek diminta membiarkan saliva yang ada dalam mulut mengalir 

melalui bibir bawah ke dalam gelas ukur. 

f. Pada akhir periode pengumpulan, subyek diminta untuk meludahkan 

sisa saliva dari dalam mulut. 

g. Setiap subyek diminta melakukan percobaan selama 1 menit, 

sedangkan pengumpulan saliva yang sebenarnya dilakukan dalam 

waktu 5 menit. 

h. Hasil yang terlihat pada gelas ukur dicatat dalam tabel penelitian. 
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4.8 Alur Penelitian 

VV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 6. Alur Penelitian 

 

4.9 Analisis Data 

Data hasil penelitian adalah hasil pengukuran curah saliva. Data yang 

telah dikumpulkan akan diperiksa kelengkapan dan kebenaran datanya, 

diberi kode, ditabulasi, dan dimasukkan ke dalam komputer. Analisis data 

meliputi analisis deskriptif dan uji hipotesis. Pada analisis deskriptif, data 

Ethical clearance 

Pemilihan subyek penelitian yang memenuhi kriteria 

Pengisian Informed consent dan data pasien 

Pengukuran 

curah saliva 

wanita 

tidak hamil 

Pengukuran 

curah saliva 

wanita  

hamil 

trimester 1 

Pengukuran 

curah saliva 

wanita  
hamil 

trimester 2 

Pengukuran 

curah saliva 

wanita  
hamil 

trimester 3 

Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 

Pengumpulan data 

Tabulasi, analisis, dan kesimpulan 
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berskala kategorial seperti umur kehamilan subyek penelitian akan 

dinyatakan sebagai distribusi frekuensi dan prosentase. Data yang berskala 

kontinyu seperti curah saliva akan dinyatakan sebagai rerata dan simpang 

baku atau median bila distribusi tidak normal. Normalitas distribusi data 

dianalisis dengan uji Kolmogorov Smirnov.29 

Uji hipotesis perbedaan curah saliva pada wanita tidak hamil dengan 

wanita hamil trimester 1, trimester 2, dan trimester 3 akan dianalisis dengan 

uji One way ANOVA. Apabila data berdistribusi tidak normal maka akan 

dianalisis dengan uji non parametrik Kruskal-Wallis.29 

Perbedaan curah saliva pada wanita tidak hamil dengan wanita hamil 

trimester 1, wanita tidak hamil dengan wanita hamil trimester 2, dan wanita 

tidak hamil dengan wanita hamil trimester 3 akan dianalisis dengan uji T 

tidak berpasangan. Apabila data berdistribusi tidak normal maka akan 

dianalisis dengan uji non parametrik Mann-Whitney. Perbedaan dianggap 

bermakna apabila p<0,05.29 

Semua analisis statistik dilakukan menggunakan program statistik 

pada komputer. 

 

4.10 Etika Penelitian 

Sebelum dilakukan penelitian, peneliti mengajukan permohonan 

penelitian kepada Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro, RSB Citra Insani Semarang, dan klinik Mukti 

Rahayu Semarang untuk mendapat surat keterangan ethical clearance. 
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Lalu peneliti meminta izin melakukan penelitian kepada pasien yang 

memenuhi kriteria inklusi, dijelaskan bahwa mereka akan diikutkan dalam 

penelitian ini, dan diminta kesediaannya untuk menjadi subyek penelitian 

dengan menandatangani informed consent. Subyek penelitian diberikan 

penjelasan bahwa akan dilakukan pengukuran curah saliva. Semua biaya 

penelitian akan ditanggung oleh peneliti. 

 

4.11 Jadwal Penelitian 

Tabel 5. Jadwal penelitian 

 

Kegiatan Bulan ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Penyusunan proposal          

Pengujian proposal          

Pelaksanaan penelitian          

Pengolahan data          

Pengujian hasil akhir          

 

 

 

 
 


