
BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Gambaran umum lokasi penelitian  

Kota Denpasar memiliki luas wilayah 127,78 km2(2,27 persen) dari luas 

wilayah Provinsi Bali. Kota Denpasar memiliki empat kecamatan yaitu kecamatan 

Denpasar utara, Denpasar timur, Denpasar Barat dan Denpasar Selatan. Empat 

wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Kecamatan 

Denpasar Selatan merupakan bagian paling selatan atau hilir dari Kota Denpasar. 

Kecamatan Denpasar Selatan memiliki luas wilayah 49,99 km2 (39,12 persen). 

Kecamatan Denpasar Selatan terdiri dari 4 desa dan 6 kelurahan yaitu Desa 

Sidakarya, Desa Sanur Kaja, Desa Sanur Kauh, Desa Pemogan, Kelurahan 

Sesetan, Kelurahan Pedungan, Kelurahan Serangan, Kelurahan Panjer, Kelurahan 

Renon dan Kelurahan Sanur.  

Menurut letak geografis Kecamatan Denpasar selatan berada diantara 

Lintang Selatan 08040’00”-08044”49” dan Bujur Timur 115011’23”-115015’54” 

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, sebagai berikut:  

a. Utara : Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Timur 

b. Barat  : Kecamatan Kuta dan Denpasar Barat 

c. Selatan  : Samudera Indonesia 

d. Timur  : Selat Badung  
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2. Karakteristik subjek penelitian  

Berdasarkan hasil pengumpulan data, maka dapat disajikan beberapa 

karakteristik objek penelitian sebagai berikut: 

a. Karakteristik responden berdasarkan usia pada ibu hamil di Kecamatan 

Denpasar Selatan Tahun 2021.  

Tabel 2 

Karakteristik Subyek Penelitian Berdasarkan Usia pada Ibu Hamil di Kecamatan 

Denpasar Selatan Tahun 2021 

 

No Usia  Frekuensi  % 

1 17-25 22 45,8 

2 26-35 24         50 

3 36-45  2  4,2 

Jumlah 48       100 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa usia ibu hamil di Kecamatan Denpasar 

Selatan paling banyak yaitu 24 orang ibu hamil pada usia 26-35 tahun (50%). 

b. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan pada ibu hamil di 

Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021.  

Tabel 3 

Karakteristik Subyek PenelitianBerdasarkan Tingkat Pendidikan pada Ibu Hamil 

di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021 

  

No Tingkat Pendidikan Frekuensi   % 

1 SD  1 2,1 

2 SMP      6 12,5 

3 SMA/SMK        25 52 

4 Diploma                  2              4,2 

5 Sarjana       14 29,2 

 Jumlah       48 100 
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Tabel 3 menunjukkan bahwa mayoritas tingkat pendidikan ibu hamil di 

Kecamatan Denpasar Selatan berada pada tingkat SMA/SMK sebanyak 25 orang 

ibu hamil (52%).  

3. Hasil pengamatan terhadap subjek penelitian  

Berdasarkan hasil pengamatan data terhadap 48 ibu hamil di Kecamatan 

Denpasar Selatan Tahun 2021 maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Persentase pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi dengan kategori 

sangat baik, baik, cukup, kurang, dan gagal di Kecamatan Denpasar Selatan 

Tahun 2021. 

Tabel 4 

Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Menyikat Gigi 

Dengan Kategori Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, dan Gagal di Kecamatan 

Denpasar Selatan Tahun 2021 

 

No Kategori Tingkat Pengetahuan Frekuensi % 

1 Sangat baik  8 16,7 

2 Baik 12 25 

3 Cukup 21 43,7 

4 Kurang   7 14,6 

5 Gagal   0   0 

Total 48 100 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi 

di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021 yang paling banyak yaitu 21orang 

(43,7%) dengan kategori cukup. 

b. Rata-rata tingkat pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi di Kecamatan 

Denpasar Selatan Tahun 2021. 
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Tabel 5 

 

Rata-Rata Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Menyikat Gigi di Kecamatan 

Denpasar Selatan Tahun 2021 

 

No Kategori Tingkat Pengetahuan Frekuensi Jumlah Nilai 

1 Sangat baik   8 670 

2 Baik 12 840 

3 Cukup 21 1260 

4 Kurang  7 350 

5 Gagal 0  0 

Total             48          3120 

Rata-Rata 65 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengetahuan ibu hamil di 

Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021 adalah dengan nilai rata-rata 65 dengan 

kategori cukup.  

4. Hasil analisis data  

Hasil analisis data secara deskriptif terhadap 48 ibu hamil di Kecamatan 

Denpasar Selatan Tahun 2021 sebagai berikut: 

a. Persentase pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi di Kecamatan 

Denpasar Selatan Tahun 2021. 

1) Persentase pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi dengan kategori 

sangat baik. 

= 
  Jumlah responden dengan pengetahuan sangat baik  

x 100 % 
Jumlah seluruh responden 

=
8

48
x100% 

 

=16,7% 

2) Persentase pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi dengan kategori  

baik. 
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= 
 Jumlah responden dengan pengetahuan baik  

x 100 % 
Jumlah seluruh responden 

=
12

48
x100% 

 

= 25% 

3) Persentase pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi dengan kategori 

cukup. 

= 
 Jumlah responden dengan pengetahuan cukup  

x 100 % 
Jumlah seluruh responden 

=
21

48
x100% 

 

= 43,7% 

4) Persentase pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi dengan kategori  

kurang. 

= 
 Jumlah responden dengan kategori pengetahuan kurang  

x 100 % 
Jumlah seluruh responden 

=
7

48
x100% 

 

=14,6% 

5) Persentase pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi dengan kategori 

gagal. 

= 
 Jumlah responden dengan kategori pengetahuan gagal  

x 100 % 
Jumlah seluruh responden 

=
0

48
x100% 

 

=0% 

b. Rata-rata pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi di Kecamatan Denpasar 

Selatan Tahun 2021. 

=
    Jumlah seluruh nilai responden  

Jumlah seluruh responden 

=
3120

48
= 65 
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B. Pembahasan 

Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa persentase tingkat 

pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi di Kecamatan Denpasar Selatan 

Tahun 2021 yang paling banyak dengan kategori cukup yaitu sebanyak 21 orang 

(43,7%), kategori baik sebanyak 12 orang (25%), kategori sangat baik sebanyak 

delapan orang (16,7%), kategori kurang sebanyak tujuh orang (14,6%), dan tidak 

ada ibu hamil yang mendapatkan kategori gagal. Pengetahuan dengan kategori 

cukup, kemungkinan disebabkan karena belum semua ibu hamil pernah 

memperoleh informasi ataupun penyuluhan tentang menyikat gigi. Pada kategori 

kurang, disebabkan karena ibu hamil kurang memahami informasi ataupun 

edukasi yang diberikan tentang menyikat gigi. Pada kategori sangat baik, 

kemungkinan disebabkan karena tingginya tingkat kecerdasan (IQ) pada ibu hamil 

saat memahami dan memperoleh informasi. Pada kategori baik kemungkinan 

disebabkan karena sikap positif pada ibu hamil yang menjadi dorongan dalam 

mencari informasi tentang menyikat gigi. Hasil penelitian ini didukung dengan 

pernyataan Budiman dan Riyanto (2013), ada berbagai faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan, salah satunya yaitu informasi. Faktor informasi mempengaruhi 

pengetahuan seseorang, jika sering mendapatkan informasi tentang suatu 

pembelajaran maka akan menambah pengetahuan dan wawasannya, sedangkan 

seseorang yang tidak sering menerima informasi tidak akan menambah 

pengetahuan dan wawasannya. Menurut Syah (2013), bahwa tingkat intelegensi 

atau kecerdasan (IQ) tidak dapat diragukan lagi dan sangat menentukan tingkat 

keberhasilan belajar, serta sikap yang merupakan kesiapan atau kesediaan 

seseorang untuk bertindak dalam merespon terhadap materi pembelajaran yang 
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disajikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Putiasih (2019), menunjukkan hasil test terhadap Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil 

Tentang Menyikat Gigi di Puskesmas Bebandem Tahun 2019 mendapatkan hasil 

yang paling banyak berada pada kategori cukup yaitu 18 orang (60%). Hal ini 

dikarenakan soal kuesioner yang digunakan adalah kuesioner yang sama dengan 

kuesioner Putiasih (2019), yaitu tentang pengetahuan menyikat gigi di Puskesmas 

Bebandem Tahun 2019. Menurut Syah (2013), faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan yaitu faktor internal, salah satunya minat dan motivasi. Faktor minat 

dan motivasi pada ibu hamil mempengaruhi hasil pengetahuan terhadap kuesioner 

menyikat gigi yang diberikan.  

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa rata-rata pengetahuan 

ibu hamil tentang menyikat gigi di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021 

dengan nilai rata-rata 65 dan termasuk kategori cukup. Hal ini mungkin 

disebabkan karena dari hasil analisis soal kuesioner pada butir ketujuh tentang 

kandungan pasta gigi yang dapat mencegah gigi berlubang dijawab salah oleh    

37 orang dari 48 ibu hamil. Hal ini kemungkinan karena kurangnya ibu hamil 

mengetahui kadungan fluor pada pasta gigi yang dapat mencegah gigi berlubang. 

Soal kuesioner pada butir ketiga tentang waktu yang tepat menyikat gigi setiap 

hari dijawab salah oleh 27 orang dari 48 ibu hamil. Hal ini kemungkinan karena 

kebiasaan ibu hamil menyikat gigi hanya setelah mandi pagi dan sore hari, 

sehingga ibu hamil kurang mengetahui waktu yang benar untuk menyikat gigi. 

Pada butir kelima tentang bentuk tangkai sikat gigi yang benar dijawab salah oleh 

26 orang dari 48 ibu hamil. Hal ini kemungkinan karena sebagian besar ibu hamil 

menggunakan sikat gigi dengan tangkai yang terdapat lekukan dan tidak 
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mengetahui tangkai sikat gigi yang benar. Soal kuesioner pada butir 10 tentang 

setiap berapa bulan sekali sebaiknya melakukan pemeriksaan gigi dan mulut 

dijawab salah oleh 22 orang dari 48 ibu hamil. Hal ini kemungkinan karena ibu 

hamil jarang melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada masa 

kehamilan dan cenderung ibu hamil lebih mementingkan kehamilan sehingga 

kurang perhatian terhadap kesehatan rongga mulutnya. Hasil analisis dari keempat 

soal diatas, menunjukkan bahwa kurangnya minat dan motivasi ibu hamil dalam 

mencari informasi tentang pengetahuan menyikat gigi. Kurangnya minat dan 

motivasi ibu hamil disebabkan karena pada masa kehamilan cenderung ibu hamil 

terjadi perubahan sikap, keadaan jiwa ataupun tingkah laku. Hal ini di dukung 

dengan pernyataan Susanti (2013), yang menyatakan tingkat pengetahuan, sikap, 

dan perilaku ibu hamil dapat mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut karena pada 

masa kehamilan, kesehatan gigi dan mulut hampir dilupakan, dan dianggap tidak 

berhubungan dengan kehamilan. Sehingga cenderung pada masa kehamilan ibu 

hamil mengabaikan kesehatan gigi dan mulut.  Untuk meningkatkan pengetahuan 

ibu hamil dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan tentang menyikat gigi. 

sebagai salah satunya yaitu dengan fasilitas-fasilitas media informasi seperti radio, 

televisi, koran, majalah, brosur, leaflet, dan poster yang dapat dijadikan media 

untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang menyikat gigi.  


