
 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi lokasi penelitian 

Kabupaten Klungkung adalah kabupaten terkecil di Provinsi Bali, 

Indonesia. Ibu kotanya berada di Semarapura. Klungkung berbatasan dengan 

Kabupaten Bangli di sebelah utara, Kabupaten Karangasem di timur, Kabupaten 

Gianyar di barat dan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Sepertiga wilayah 

Kabupaten Klungkung (112,16 km²) terletak di pulau Bali dan dua pertiganya 

(202,84 km²) merupakan kepulauan, yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan dan 

Nusa Ceningan. Jumlah penduduk yang tercatat pada tahun 2016 di wilayah 

Kabupaten Klungkung adalah 231.430 orang. Di Kecamatan  Nusa Penida terdapat 

16 desa/kelurahan dengan jumlah penduduknya adalah 67.143 orang, di 

Kecamatan Banjarangkan terdapat 13 desa/kelurahan dengan jumlah penduduknya 

adalah 50.705 orang, di Kecamatan Klungkung terdapat 18 desa/kelurahan dengan 

jumlah penduduknya adalah 68.494 orang, dan di Kecamatan Dawan terdapat 12 

desa/kelurahan dengan jumlah penduduknya adalah 45.088 orang. 

2. Karakteristik subyek penelitian 

Karakteristik responden penelitian ini meliputi pendidikan terakhir, 

pekerjaan, dan umur. Penelitian ini dilakukan pada 45 responden yang memenuhi 

kriteria penelitian. Adapun karakteristik responden disajikan pada tabel berikut: 

 

 

 



25 
 

Tabel 2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan  

Ibu Hamil di Kabupaten Klungkung Tahun 2021 

 

No. Pendidikan f % 

1 SD 3 6,7 

2 SMP 8 17,8 

3 SMA 22 48,9 

4 D-III 2 4,4 

5 S-1 8 17,8 

6 S-2 2 4,4 

 Jumlah 45          100 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan 

terakhir SMA sebanyak 22 orang (48,9%). 

Tabel 3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan  

Ibu Hamil di Kabupaten Klungkung Tahun 2021 

 

No. Pekerjaan f % 

1 Tidak bekerja 24 53,4 

2 Wiraswasta 5 11,1 

3 Guru 4 8,9 

4 Karyawan swasta 9 20 

5 Pedagang 1 2,2 

6 Bidan 1 2,2 

7 Penjahit 1 2,2 

 Jumlah 45          100 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak bekerja sebanyak 

24 orang (53,4%). 
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Tabel 4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur  

Ibu Hamil di Kabupaten Klungkung Tahun 2021 

 

No Umur f % 

1 18 tahun 1 2,2 

2 23 tahun 4 8,9 

3 24 tahun 5 11,1 

4 25 tahun 5 11,1 

5 26 tahun 4 8,9 

6 28 tahun 4 8,9 

7 29 tahun 3 6,7 

8 30 tahun 1 2,2 

9 32 tahun 2 4,4 

10 33 tahun 4 8,9 

11 34 tahun 6 13,4 

12 35 tahun 4 8,9 

13 38 tahun 2 4,4 

 Jumlah 45          100 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa mayoritas responden berumur 34 tahun 

sebanyak 6 orang (13,4%). 

 

3. Hasil pengamatan terhadap subyek penelitian berdasarkan variabel 

penelitian 

a. Distribusi frekuensi ibu hamil yang memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan 

kesehatan gigi dan mulut dengan kriteria baik, cukup, dan kurang dapat disajikan 

pada tabel berikut: 
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Tabel 5 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Hamil Tentang  

Pemeliharaan Kesehatan Gigi dan Mulut  

di Kabupaten Klungkung Tahun 2021 

 

No Kriteria Tingkat Pengetahuan f % 

1 Baik 11 24,4 

2 Cukup 27             60 

3 Kurang 7 15,6 

 Total 45           100 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa pengetahuan ibu hamil tentang pemeliharaan 

kesehatan gigi dan mulut di Kabupaten Klungkung paling banyak berada pada 

kriteria cukup yaitu sebanyak 27 orang (60%).  

b. Distribusi frekuensi ibu hamil yang memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan 

kesehatan gigi dan mulut dengan kriteria baik, cukup, dan kurang berdasarkan 

pendidikan dapat disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 6 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Pemeliharaan  

Kesehatan Gigi dan Mulut Berdasarkan Pendidikan  

di Kabupaten Klungkung Tahun 2021 

 

Kategori Tingkat  Pengetahuan 

Pendidikan Baik Cukup Kurang Total 

 f % f % f % f % 

SD 0 0 2 4,4 1 2,2 3 6,7 

SMP 2 4,4 4 8,9 2 4,4 8 17,8 

SMA 6 13,3 13 28,9 3 6,7 22 48,9 

D-III 1 2,2 1 2,2 0 0 2 4,4 

S-1 1 2,2 6 13,3 1 2,2 8 17,8 

S-2 1 2,2 1 2,2 0 0 2 4,4 

Total 45  100 
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Tabel 6 menunjukkan bahwa 22 responden memiliki pendidikan SMA dan 

13 diantaranya memiliki pengetahuan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut 

dengan kriteria cukup. 

c. Distribusi frekuensi ibu hamil yang memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan 

kesehatan gigi dan mulut dengan kriteria baik, cukup, dan kurang berdasarkan 

pekerjaan dapat disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 7 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Pemeliharaan  

Kesehatan Gigi dan Mulut Berdasarkan Pekerjaan  

di Kabupaten Klungkung Tahun 2021 

 

Kategori Tingkat  Pengetahuan 

Pekerjaan Baik Cukup Kurang Total 

 f % F % f % f % 

Tidak 

bekerja 
6 13,3 11 24,4 7 15,6 24 53,4 

Wiraswasta 0 0 4 8,9 1 2,2 5 11,1 

Guru 1 2,2 3 6,7 0 0 4   8,9 

Karyawan 

swasta 
3 6,7 5 11,1 1 2,2 9  20 

Pedagang 1 2,2 0 0 0 0 1   2,2 

Bidan 0 0 1 2,2 0 0 1   2,2 

Penjahit 0 0 1 2,2 0 0 1   2,2 

Total 45 100 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa 24 orang (54,3%) responden tidak bekerja dan 

sebelas orang diantaranya memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan 

gigi dan mulut dengan kriteria cukup. 
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d. Distribusi frekuensi ibu hamil yang memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan 

kesehatan gigi dan mulut dengan kriteria baik, cukup, dan kurang berdasarkan usia 

dapat disajikan pada tabel berikut: 

 

Tabel 8 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Pemeliharaan  

Kesehatan Gigi dan Mulut Berdasarkan Umur  

di Kabupaten Klungkung Tahun 2021 

 

Kategori Tingkat  Pengetahuan 

Umur Baik Cukup Kurang Total 

 f % f % f % f % 

18 tahun 0 0 1 2,2 0 0 1 2,2 

23 tahun 0 0 1 2,2 3 6,7 4 8,9 

24 tahun 3 6,7 2 4,4 0 0 5 11,1 

25 tahun 1 2,2 4 8,9 0 0 5 11,1 

26 tahun 1 2,2 2 4,4 1 2,2 4 8,9 

28 tahun 0 0 3 6,7 1 2,2 4 8,9 

29 tahun 1 2,2 2 4,4 0 0 3 6,7 

30 tahun 0 0 1 2,2 0 0 1 2,2 

32 tahun 1 2,2 1 2,2 0 0 2 4,4 

33 tahun 0 0 4 8,9 0 0 4 8,9 

34 tahun 2 4,4 3 6,7 1 2,2 6 13,4 

35 tahun 2 4,4 1 2,2 1 2,2 4 8,9 

38 tahun 0 0 2 4,4 0 0 2 4,4 

Total 45  100 

Tabel 8 menunjukkan bahwa responden terbanyak berusia 34 tahun, yaitu 

enam orang (13,4%) dan tiga diantaranya memiliki pengetahuan tentang 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut dengan kriteria cukup. 

e. Rata-rata pengetahuan ibu hamil tentang cara pemeliharaan kesehatan gigi dan 

mulut di Kabupaten Klungkung tahun 2021 adalah 67,7 termasuk kriteria cukup. 
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4. Hasil analisis data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai pengetahuan ibu hamil 

tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut di Kabupaten Klungkung tahun 

2021 di analisis sebagai berikut: 

a. Distribusi tingkat pengetahuan ibu hamil tentang pemeliharaan kesehatan gigi 

dan mulut di Kabupaten Klungkung Tahun 2021. Persentase kriteria pengetahuan 

ibu hamil tentang kesehatan gigi dan mulut di Kabupaten Klungkung tahun 2021 

yaitu: 

1) Kriteria baik 

=
 ∑  Ibu hamil pengetahuan baik

∑ ibu hamil
x 100% 

     = 
11

45
 x 100%  

      = 24,4% 

2) Kriteria cukup 

=
 ∑  ibu hamil pengetahuan cukup

∑ ibu hamil
x 100% 

     = 
27

45
 x 100%  

     = 60% 

3) Kriteria kurang 

=
 ∑  ibu hamil pengetahuan kurang

∑ ibu hamil
x 100% 

     = 
7

45
 x 100% 

      = 15,6% 
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b. Rata-rata pengetahuan ibu hamil tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut 

di Kabupaten Klungkung tahun 2021 dapat dianalisis sebagai berikut: 

=
 ∑  seluruh nilai responden

∑ responden
 

=  
3050

45
  

= 67,7 (kriteria cukup) 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa pengetahuan ibu 

hamil terbanyak berada pada kriteria cukup, yakni sebanyak 27 orang (60%), ibu 

hamil yang memiliki pengetahuan dengan kriteria baik sebanyak 11 orang (24,4%) 

dan hanya tujuh orang ibu hamil (15,6%) memiliki pengetahuan kriteria kurang. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan ibu hamil 

berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak pada pendidikan SMA dengan kriteria 

cukup sebanyak 13 orang (28,9%), baik sebanyak enam orang (13,3%), dan kriteria 

kurang sebanyak tiga orang (6,7%), pengetahuan ibu hamil berdasarkan pendidikan 

terakhir S-1 dengan kriteria cukup sebanyak enam orang (13,3%), kriteria baik dan 

kurang masing-masing sebanyak satu orang (2,2%), pengetahuan ibu hamil 

berdasarkan pendidikan terakhir SMP dengan kriteria cukup sebanyak empat orang 

(8,9%), kriteria baik dan kurang masing-masing sebanyak dua orang (4,4%), 

pengetahuan ibu hamil berdasarkan pendidikan terakhir SD dengan kriteria cukup 

sebanyak dua orang (4,4%), kriteria kurang sebanyak satu orang (2,2%), 

pengetahuan ibu hamil berdasarkan pendidikan terakhir D-III dan S-2 dengan 

kriteria baik masing-masing sebanyak satu orang (2,2%), kriteria cukup masing-

masing satu orang (2,2%). Hasil penelitian ini berbeda dengan pendapat Douglas 
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(2015) dalam Adriansyah, Saputri, dan Rahmayani (2017), yang menyebutkan 

bahwa semakin tinggi pendidikan ibu hamil akan semakin baik pula pengetahuan 

kesehatannya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan ibu hamil berdasarkan 

pekerjaan terbanyak pada ibu hamil yang tidak bekerja dengan kriteria cukup 

sebanyak 11 orang (24,4%), kriteria kurang sebanyak tujuh orang (15,6%) dan 

kriteria baik sebanyak 6 orang (13,3%), pengetahuan ibu hamil berdasarkan 

pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan kriteria cukup sebanyak lima orang 

(11,1%), kriteria baik sebanyak tiga orang (6,7%), kriteria kurang sebanyak satu 

orang (2,2%), pengetahuan ibu hamil berdasarkan pekerjaan sebagai wiraswasta 

dengan kriteria cukup sebanyak empat orang (8,9%), kriteria kurang sebanyak satu 

orang (2,2%), pengetahuan ibu hamil berdasarkan pekerjaan sebagai guru dengan 

kriteria cukup sebanyak tiga orang (6,7%), kriteria baik sebanyak satu orang 

(2,2%), pengetahuan ibu hamil berdasarkan pekerjaan sebagai pedagang dengan 

kriteria baik sebanyak satu orang (2,2%), pengetahuan ibu hamil berdasarkan 

pekerjaan sebagai bidan dengan kriteria cukup sebanyak satu orang (2,2%), 

pengetahuan ibu hamil berdasarkan pekerjaan sebagai penjahit dengan kriteria 

cukup sebanyak satu orang (2,2%). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian menurut Michelle (2010) dalam Adriansyah, Saputri, dan Rahmayani 

(2017), yang menyebutkan bahwa ibu hamil yang bekerja biasanya memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang tinggi yang diperoleh dari lingkungan 

pekerjaannya dan media-media serta fasilitas pendukung yang ada di tempat kerja 

mereka. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan ibu hamil berdasarkan 

umur dengan mayoritas terbanyak adalah umur 34 tahun sebanyak tiga orang 

(6,7%) dengan kriteria cukup, kriteria baik sebanyak dua orang (4,4%) dan kriteria 

kurang sebanyak satu orang (2,2%), umur ibu hamil 24 tahun sebanyak tiga orang 

(6,7%) dengan kriteria baik, kriteria cukup sebanyak dua orang (4,4%), umur ibu 

hamil 25 tahun dengan kriteria cukup sebanyak empat orang (8,9%), kriteria baik 

sebanyak satu orang (2,2%), umur ibu hamil 23 tahun dengan kriteria kurang 

sebanyak tiga orang (6,7%), kriteria cukup sebanyak satu orang (2,2%), umur ibu 

hamil 26 tahun dengan kriteria cukup sebanyak dua orang (4,4%), kriteria baik 

sebanyak satu orang (2,2%) dan kriteria kurang sebanyak satu orang (2,2%), umur 

ibu hamil 28 tahun dengan kriteria cukup sebanyak tiga orang (6,7%) dan kriteria 

kurang sebanyak satu orang (2,2%), umur ibu hamil 33 tahun dengan kriteria cukup 

sebanyak empat orang (8,9%), umur ibu hamil 35 tahun dengan kriteria baik 

sebanyak dua orang (4,4%), kriteria cukup sebanyak satu orang (2,2%) dan kriteria 

kurang sebanyak satu orang (2,2%), umur ibu hamil 29 tahun dengan kriteria cukup 

sebanyak dua orang (4,4%) dan kriteria baik sebanyak satu orang (2,2%), umur ibu 

hamil 32 tahun dengan kriteria cukup sebanyak satu orang (2,2%) dan kriteria baik 

sebanyak satu orang (2,2%), umur ibu hamil 38 dengan kriteria cukup sebanyak dua 

orang (4,4%), umur ibu hamil 18 tahun dengan kriteria cukup sebanyak satu orang 

(2,2%), umur ibu hamil 30 tahun dengan kriteria cukup sebanyak satu orang (2,2%). 

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Mubarak, dkk., (2007) dalam 

Lusi, Utami, dan Nauli (2014), yang menyebutkan bahwa semakin bertambahnya 

umur seseorang maka psikologis atau mental taraf berpikir seseorang akan semakin 

matang dan dewasa, sehingga juga akan mempengaruhi tingkat pengetahuannya. 
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Hal ini mungkin terjadi karena terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan. Menurut Notoatmodjo (2014), pengetahuan dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari umur, 

pendidikan, pekerjaan, pengalaman, dan jenis kelamin. Faktor eksternal terdiri dari 

faktor sosial budaya, lingkungan dan informasi. 

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa rata-rata pengetahuan ibu 

hamil tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut di Kabupaten Klungkung 

tahun 2021 adalah sebesar 67,7 dan termasuk kriteria cukup. Hal ini dapat terjadi 

sebab banyak faktor yang mempengaruhi seseorang. Notoatmodjo (2014), 

menyebutkan pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari umur, pendidikan, 

pekerjaan, pengalaman, dan jenis kelamin. Faktor eksternal terdiri dari faktor sosial 

budaya, lingkungan dan informasi. 

Menurut Kemenkes RI (2012), yang menyebutkan bahwa setiap tenaga 

pelayanan kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kesadaran ibu 

hamil tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut.  Hal ini sesuai dengan pendapat 

Notoatmodjo (2012), yang menyebutkan bahwa pengetahuan seseorang biasanya 

diperoleh dari pemberian penyuluhan kesehatan dalam upaya meningkatkan 

pengetahuan yang dapat dipengaruhi oleh faktor metode, faktor materi atau 

pesannya, pendidik atau petugas yang melaksanakannya, dan alat bantu atau media 

yang dipakai agar mencapai suatu hasil yang yang optimal, maka faktor-faktor 

tersebut harus bekerjasama secara harmonis atau biasanya diperoleh dari 

pengalaman yang berasal dari berbagai macam sumber, misalnya media massa, 

media elektronik, buku petunjuk, petugas kesehatan, media poster, kerabat dekat, 
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dan sebagainya.  

 Menurut hasil penelitian Prasetyawati, Prasasti, dan Widodorini (2011), 

yang menunjukkan bahwa perilaku yang meliputi pengetahuan, sikap, dan tindakan 

menentukan status kebersihan rongga mulutnya. Status kebersihan gigi dan mulut 

dapat menentukan besar kecilnya resiko terserang penyakit gigi dan mulut.   

 


