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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Kondisi lokasi penelitian 

Kabupaten Buleleng terletak di belahan utara Pulau Bali memanjang dari 

barat ke timur dan mempunyai pantai sepanjang 144 Km, secara Geografis terletak 

pada posisi 8°03’ 40” - 8°23’00” lintang selatan dan 114°25’ 55” – 115°27’ 28”  

bujur timur. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Buleleng 1.365,88 Km² 

atau 24,23% dari luas Provinsi Bali dengan jumlah penduduk per tahun 2019 

berdasarkan proyeksi Badan Pusat statistik adalan sebesar 660.600 jiwa yang terdiri 

dari penduduk laki-laki 329.000 jiwa dan penduduk perempuan 331.600 jiwa.   

Dilihat dari wilayah yang dijadikan tempat untuk melaksanakan penelitian 

ini yaitu Kecamatan Buleleng, Busungbiu, Banjar, dan Seririt, Kecamatan 

Busungbiu dengan luas wilayah 196,62 Km² merupakan kecamatan paling luas 

diantara tiga kecamatan lainnya. Kemudian, diikuti dengan Kecamatan Banjar 

dengan luas wilayah 172,60 Km², Kecamatan Seririt dengan luas wilayah 111,78 

Km², dan Kecamatan Buleleng dengan luas wilayah 46,95 Km² (Badan Pusat 

Statistik Kab. Buleleng, 2020). 

Wilayah KKN IPE Buleleng I terdiri dari 4 kecamatan dan 100 

Desa/Kelurahan, dengan rincian dalam tabel berikut. 
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Tabel 2 

Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Wilayah KKN IPE Buleleng I 

Tahun 2021 

 

No Nama Kecamatan Desa Kelurahan 

1.  Kec. Buleleng 29 17 

2.  Kec. Busungbiu 15 - 

3.  Kec. Banjar 17 - 

4.  Kec. Seririt 21 1 

Jumlah 82 18 

 

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Buleleng 

 

Batas-batas wilayah tempat dilaksanakannya penelitian ini yaitu Kecamatan 

Buleleng meliputi sebelah utara dengan Laut Bali, sebelah Selatan dengan 

Kecamatan Sukasada, sebelah barat dengan Kecamatan Banjar, dan sebelah timur 

dengan Kecamatan Sawan. Batas wilayah Kecamatan Busungbiu meliputi sebelah 

utara dengan Kecamatan Seririt, sebelah Selatan dengan Kabupaten Jembrana dan 

Tabanan, sebelah barat dengan Kecamatan Seririt, dan sebelah timur dengan 

Kecamatan banjar. Batas wilayah Kecamatan Banjar meliputi sebelah utara dengan 

Laut Bali, sebelah Selatan dengan Kecamatan Busungbiu dan Banjar, sebelah barat 

dengan Kecamatan Seririt, dan sebelah timur dengan Kecamatan Buleleng dan 

Sukasada. Batas wilayah Kecamatan Seririt meliputi sebelah utara dengan Laut 

Bali, sebelah Selatan dengan Kabupaten Jembrana dan Kecamatan Busungbiu, 

sebelah barat dengan Kecamatan Gerokgak, dan sebelah timur dengan Kecamatan 

banjar.  

2. Karekteristik subyek penelitian 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dapat disajikan karakteristik subyek 

penelitian sebagai berikut : 
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a. Karakteristik ibu hamil di wilayah KKN IPE Buleleng I berdasarkan umur 

tahun 2021. 

Tabel 3 

Karakteristik Ibu Hamil di Wilayah KKN IPE Buleleng I Berdasarkan 

Umur Tahun 2021 

 

Umur (Tahun) Frekuensi Persentase (%) 

17 – 26  17 48,6 

27 – 36  16 45,7 

37 – 46  2 5,7 

Jumlah 35 100 

 

Tabel 3 menunjukkan umur ibu hamil di wilayah KKN IPE Buleleng I  Tahun 

2021 paling banyak yaitu rentang umur 17 – 26  tahun sebanyak 17 orang (48,6%) 

dan paling sedikit yaitu rentang umur 37 – 46 tahun sebanyak 2 orang (5,7%). 

b. Karakteristik ibu hamil di wilayah KKN IPE Buleleng I berdasarkan usia 

kehamilan (trimester)  tahun 2021. 

Tabel 4 

Karakteristik Ibu Hamil di Wilayah KKN IPE Buleleng I Berdasarkan Usia 

Kehamilan Tahun 2021 

  

Usia Kehamilan (Bulan) Frekuensi Persentase (%) 

0 – 3 (trimester I)  

4 – 6 (trimester II) 

7 – 9 (trimester III) 

4 

21 

10 

11,4 

60 

18,6 

Jumlah 35 100 

 

Tabel  4 menunjukkan bahwa usia kehamilan pada ibu hamil paling banyak 

yaitu dengan usia kehamilan 4 – 6 bulan (trimester II) sebanyak 21 orang  (60%) 
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dan paling sedikit yaitu usia kehamilan 0 – 3 bulan (trimester I) sebanyak 4 orang 

(11,43%). 

c. Karakteristik ibu hamil di wilayah KKN IPE Buleleng I berdasarkan tingkat 

pendidikan tahun 2021. 

Tabel 5 

Karakteristik Ibu Hamil di Wilayah KKN IPE Buleleng I Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan Tahun 2021 

 

Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

SD 

SMP 

SMA 

D-III 

S-1 

S-2 

3 

6 

17 

1 

7 

1 

8,6  

17  

48,6  

2,9  

20  

2,9  

Jumlah 35 100  

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh 

oleh ibu hamil paling banyak adalah pendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 17 

orang (48,6%) sedangkan paling sedikit yaitu pendidikan terakhir D-III dan S-2 

yang masing-masing sebanyak 1 orang (2,9%). 

3. Hasil pengamatan terhadap subyek penelitian 

Penelitian ini berpedoman pada hasil yang didapat dari jawaban kuisioner 

yang diberikan kepada responden dalam bentuk google form. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut diperoleh sebagai berikut :   

a. Distribusi persentase ibu hamil yang memiliki pengetahuan tentang 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut dengan kategori baik, cukup, kurang, dapat 

dilihat pada Tabel 6. 
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=      × 100 % 

 

=           × 100 % 

Tabel 6 

Distribusi Persentase Tingkat Pengetahuan Tentang Pemeliharaan 

Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Ibu Hamil di Wilayah KKN IPE  

Buleleng I Tahun 2021 

 

Tingkat Pengetahuan Frekuensi Persentase (%) 

Baik 

Cukup 

Kurang 

30 

5 

0 

85,7  

14,3  

    0  

Jumlah 35 100  

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa ibu hamil dengan persentase tingkat 

pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut terbanyak adalah 

dengan kategori baik yaitu berjumlah 30 orang (85,7%) dan hanya 5 orang (14,3%) 

dengan kategori cukup.   

b. Rata-rata tingkat pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut 

pada ibu hamil di wilayah KKN IPE Buleleng I tahun 2021 yaitu 85,4 dengan 

kategori baik. 

4. Hasil analisis data 

Hasil analisis data secara deskriptif terhadap seluruh ibu hamil yang 

dijadikan keluarga binaan pada saat KKN IPE di wilayah Kabupaten Buleleng I 

yang berjumlah 35 orang yaitu sebagai berikut:   

a. Persentase tingkat pengetahuan ibu hamil dengan kategori baik  

     ∑ Responden dengan kategori baik   

∑ Seluruh responden 

30  

35 

=  85,7% 
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=      × 100 % 

 

=            × 100 % 

 

=      × 100 % 

 

=              × 100 % 

 

=            × 100 % 

 

=            

b. Persentase tingkat pengetahuan ibu hamil dengan kategori cukup 

     ∑ Responden dengan kategori cukup   

   ∑ Seluruh responden 

 5  

35 

=  14,3% 

c. Persentase tingkat pengetahuan ibu hamil dengan kategori kurang 

     ∑ Responden dengan kategori kurang   

     ∑ Seluruh responden 

 0  

35 

=  0% 

d. Rata-rata tingkat pengetahuan ibu hamil 

     ∑ Nilai seluruh responden   

    ∑ Seluruh responden 

2.990  

   35 

=  85,4 

Jadi rata-rata tingkat pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan 

mulut pada ibu hamil di wilayah KKN IPE Buleleng I tahun 2021 adalah 85,4 

dengan kategori baik. 

 

B. Pembahasan  

Hasil penelitian gambaran pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan 

gigi dan mulut pada ibu hamil di wilayah KKN IPE Buleleng I tahun 2021 
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menunjukkan bahwa dari 35 responden ibu hamil yang ikut serta dalam penelitian 

ini, paling banyak rentang umur 17 – 26  tahun yaitu 48,6% dan paling sedikit yaitu 

rentang umur 37 – 46 tahun sebanyak 5,7% dengan usia kehamilan paling banyak 

4 – 6 bulan (trimester II) yaitu 60% dan paling sedikit yaitu usia kehamilan 0 – 3 

bulan (trimester I) sebanyak 11,43%. 

 Sebagian besar tingkat pendidikan ibu hamil di wilayah KKN IPE  Buleleng 

I tahun 2021 adalah berpendidikan SMA sebanyak 48,6% dengan rata-rata tingkat 

pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut dalam kategori baik. 

Hal ini kemungkinan disebabkan karena ibu hamil yang menjadi responden 

penelitian ini sudah pernah mendapat penyuluhan dari mahasiswa Jurusan 

Kesehatan Gigi tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada saat 

berlangsungnya KKN IPE  Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun 2021.  Keadaan 

ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Notoatmodjo (2010) bahwa pendidikan 

sangat erat kaitannya dengan pengetahuan, pendidikan merupakan salah satu 

kebutuhan dasar manusia yang sangat diperlukan untuk pengembangan diri. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin mudah untuk 

menerima, serta mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Namun perlu 

ditekankan bahwa seseorang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak 

berpengetahuan rendah pula. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh dari 

pendidikan formal akan tetapi dapat diperoleh dari pendidikan non formal. 

Pengetahuan seseorang tentang suatu objek juga mendukung dua aspek yaitu aspek 

positif dan aspek negatif. Semakin banyak aspek positif dari objek yang diketahui 

akan menumbuhkan sikap makin positif terhadap objek tersebut (Erfandi, 2009). 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 35 responden ibu 

hamil, menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pemeliharaan kesehatan gigi dan 

mulut pada ibu hamil di wilayah KKN IPE Buleleng I tahun 2021 yaitu sebanyak 

85,7% dengan kategori baik dan 14,3% dengan kategori cukup. Rata-rata 

pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil yaitu 

85,4 dengan kategori baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Setyawati (2017) terhadap 45 responden mengenai tingkat 

pengetahuan ibu hamil tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, didapatkan 

bahwa 84,4% sampel yang memiliki tingkat pengetahuan dengan kategori baik dan 

15,6% dengan kategori kurang. Meski adanya sedikit perbedaan pada hasil akhir 

yang menentukan kategori responden, namun keduanya sama-sama memiliki hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa rata-rata pengetahuan tentang pemeliharaan 

kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil tergolong kategori baik.  

Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan 

ibu hamil tergolong kategori baik, namun masih ada sebanyak 14,3% dengan 

kategori cukup. Dilihat dari kuisioner yang diberikan kepada responden, terdapat 

empat pertanyaan dengan jumlah benar paling sedikit yaitu pada pertanyaan nomor  

11,13,14, dan 15. Dari 35 responden yang menjawab pertanyaan nomor 11 

sebanyak 13 responden tidak mengetahui tentang gerakan menyikat gigi bagian 

depan, pertanyaan nomor 13 sebanyak 14 responden tidak mengetahui tentang 

gerakan menyikat gigi bagian samping atau menghadap pipi, pertanyaan nomor 14 

sebanyak 18 responden tidak mengetahui tentang gerakan menyikat gigi bagian 

yang menghadap lidah dan langit-langit, serta pertanyaan nomor 15 sebanyak 20 

responden tidak mengetahui tentang berapa kali gerakan menyikat gigi pada setiap 
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permukaan gigi. Hal ini menandakan dari keempat pertanyaan tersebut tidak semua 

ibu hamil mengetahui tentang gerakan menyikat gigi yang baik dan benar. Hal 

tersebut mungkin terjadi dikarenakan adanya keterbatasan alat peraga yang 

digunakan oleh mahasiswa Jurusan Kesehatan Gigi pada saat memberikan 

penyuluhan tentang pemeliharaan Kesehatan gigi dan mulut saat KKN IPE 

Poltekkes Kemenkes Denpasar berlangsung. Maka dari itu, ibu hamil tersebut perlu 

diberikan penyuluhan tentang gerakan menyikat gigi yang baik dan benar, serta 

berapa kali gerakan menyikat gigi pada setiap permukaan gigi dengan 

menggunakan alat peraga (phantom gigi) agar ibu hamil mampu menerima 

informasi dengan baik dan bisa mempergakannya di rumah.  

 


