
BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi lokasi penelitian 

a. Geografi 

Kabupaten Bangli merupakan Kabupaten di Bali yang tidak memiliki 

wilayah pantai. Letak geografis Kabupaten Bangli adalah diantara 115
o
13’43” 

sampai 115
o
27’24” Bujur Timur dan 08

o
08’30” sampai 08

o
31’07” Lintang Selatan 

dengan ketinggian 0-1000 meter dari permukaan laut. Secara administrasi 

Kabupaten Bangli terbagi menjadi empat wilayah kecamatan dan 72 

desa/kelurahan yaitu, Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku, dan Kintamani. Dari 

empat wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bangli, yang dijadikan tempat 

penelitian hanya pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Bangli, Susut, dan 

Kintamani. Ibu kota Kabupaten Bangli adalah kawasan perkotaan Bangli. 

Kabupaten Bangli memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Kabupaten Buleleng 

Sebelah Timur  : Kabupaten Karangasem 

Sebelah Selatan  : Kabupaten Klungkung 

Sebelah Barat  : Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung 

Luas wilayah Kabupaten Bangli adalah 52.081 Ha atau 9,25% dari luas wilayah 

Provinsi Bali (563.666 Ha). Luas wilayah Kecamatan Bangli yaitu 56,3 km
2
, 

Kecamatan Susut yaitu 49,3 km
2
, Kecamatan Kintamani yaitu 366,9 km

2
, dan 

Kecamatan Tembuku yaitu 48,3 km
2
. 
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Secara fisik, Bangli di bagian selatan merupakan daerah dataran rendah 

dan bagian utara merupakan pegunungan. Kabupaten Bangli sebagian besar 

daerahnya merupakan dataran tinggi, hal ini berpengaruh terhadap keadaan iklim 

di wilayah ini. Keadaan iklim dan perputaran atau pertemuan arus udara yang 

disebabkan karena adanya pegunungan di daerah ini yang menyebabkan curah 

hujan tinggi di Bangli (BPS Kabupaten Bangli, 2021). 

b. Demografi  

Menurut Badan Pusat Statistika Kabupaten Bangli (2021), jumlah 

penduduk di Kabupaten Bangli pada tahun 2020 sebanyak 258.721 jiwa, dengan 

persebaran penduduk pada Kecamatan Susut sebanyak 48.682 jiwa (18,82%), 

Kecamatan Bangli sebanyak 54.438 jiwa (21,04%), Kecamatan Tembuku 

sebanyak 43.138 jiwa (16,67%), dan Kecamatan Kintamani sebanyak 112.463 

jiwa (43,47%). 

2. Karakteristik subjek penelitian 

Tabel 2 

Karakteristik Responden Ibu Hamil di Kabupaten Bangli  

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Frekuensi  Persentase (%) 

1 SD 3 11 

2 SMP 4 15 

3 SMA 9 33 

4 Diploma 6 22 

5 S1 5 19 

Jumlah 27 100 
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Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil yang diteliti 

memiliki tingkat pendidikan SMA yaitu sembilan orang (33%) dan paling sedikit 

dengan tingkat pendidikan SD yaitu tiga orang (11%). 

3. Hasil pengamatan variabel penelitian 

Hasil penelitian pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi di 

Kabupaten Bangli tahun 2021 diperoleh berdasarkan jawaban kuesioner dengan 

hasil seperti pada tabel di bawah ini : 

a. Persentase tingkat pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi di Kabupaten 

Bangli tahun 2021 dengan kriteria baik, cukup, dan kurang. 

Tabel 3 

Persentase Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Menyikat Gigi di 

Kabupaten Bangli Tahun 2021 dengan Kriteria Baik, Cukup, dan Kurang 

 

No Kriteria Pengetahuan Frekuensi  Persentase (%) 

1 Baik 14 52 

2 Cukup 10 37 

3 Kurang 3 11 

Jumlah 27 100 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa persentase tingkat pengetahuan ibu hamil 

tentang menyikat gigi di Kabupaten Bangli tahun 2021 paling banyak memiliki 

kriteria baik yaitu sebanyak 14 orang (52%) dan paling sedikit dengan kriteria 

kurang yaitu sebanyak 3 orang (11%). 
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b. Rata-rata tingkat pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi di Kabupaten 

Bangli tahun 2021 

Tabel 4 

Rata-Rata Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Menyikat Gigi di 

Kabupaten Bangli Tahun 2021 

 

Tingkat Pengetahuan Frekuensi Skor 

Baik      (76-100) 14 1.245 

Cukup   (56-75) 10 725 

Kurang  (≤ 56) 3 165 

Total 27 2.135 

Rata-rata  79 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengetahuan ibu hamil 

tentang menyikat gigi di Kabupaten Bangli tahun 2021 yaitu 79 dengan kriteria 

baik. 

c. Rata-rata tingkat pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi di Kabupaten  

Bangli tahun 2021 berdasarkan tingkat pendidikan. 

Tabel 5 

Rata-Rata Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Menyikat Gigi di 

Kabupaten Bangli Tahun 2021 Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Tingkat Pendidikan Frekuensi Skor Rata-Rata 

SD 3 165 55 

SMP 4 290 73 

SMA 9 675 75 

Diploma 6 530 88 

S1 5 475 95 

Total 27 2.135 79 
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Tabel 5 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengetahuan ibu hamil 

tentang menyikat gigi di Kabupaten Bangli tahun 2021 berdasarkan tingkat 

pendidikan yaitu nilai rata-rata yang terendah adalah tingkat pendidikan SD yaitu  

55 dengan kriteria kurang, dan nilai rata-rata tertinggi adalah tingkat pendidikan 

S1 yaitu 95 dengan kriteria baik. 

4. Analisis data 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara statistik univariat 

digunakan untuk mengetahui persentase dan rata-rata. Adapun hasil analisis 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Persentase tingkat pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi. 

1) Persentase tingkat pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi dengan 

 kriteria baik 

 
    u  amil dengan tingkat pengeta uan kriteria  aik

    u  amil  ang diperiksa
   100                                

 
14

27
   100                           

= 52% 

2) Persentase tingkat pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi dengan 

kriteria cukup 

  
    u  amil dengan tingkat pengeta uan kriteria  ukup

    u  amil  ang diperiksa
   100                          

 
10

27
   100                           

= 37% 
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3) Persentase tingkat pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi dengan 

kriteria kurang 

 
    u  amil dengan tingkat pengeta uan kriteria kurang

    u  amil  ang diperiksa
   100                                   

 
3

27
   100                                    

= 11% 

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

 
   ilai tingkat pengeta uan semua i u  amil 

    u  amil  ang diperiksa
                                                       

 
2 135

27
                                                        

= 79 

c. Rata-rata tingkat pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi berdasarkan 

 tingkat pendidikan 

1) Rata-rata tingkat pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi dengan tingkat  

pendidikan SD 

 
   ilai semua i u  amil dengan tingkat pendidikan S 

    u  amil dengan tingkat pendidikan S 
                                        

 
165

3
                                         

= 55 

2) Rata-rata tingkat pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi dengan tingkat  

pendidikan SMP 

 
   ilai semua i u  amil dengan tingkat pendidikan S  

    u  amil dengan tingkat pendidikan S  
                                        

 
290

4
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= 73 

3) Rata-rata tingkat pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi dengan tingkat  

pendidikan SMA 

 
   ilai semua i u  amil dengan tingkat pendidikan S   

    u  amil dengan tingkat pendidikan S  
                                        

 
675

9
                                         

= 75 

4) Rata-rata tingkat pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi dengan tingkat 

 pendidikan Diploma 

 
   ilai semua i u  amil dengan tingkat pendidikan  iploma

    u  amil dengan tingkat pendidikan  iploma
                                        

 
530

6
                                         

= 88 

5) Rata-rata tingkat pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi dengan tingkat  

pendidikan S1 

 
   ilai semua i u  amil dengan tingkat pendidikan S1

    u  amil dengan tingkat pendidikan S1
                                        

 
475

5
                                         

= 95 
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B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisa data penelitian terhadap 27 ibu hamil di 

Kabupaten Bangli tahun 2021 tentang tingkat pengetahuan menyikat gigi 

menunjukkan bahwa persentase ibu hamil yang memiliki pengetahuan tentang 

menyikat gigi dengan kriteria baik sebanyak 14 orang (52%), ibu hamil yang 

memiliki pengetahuan tentang menyikat gigi dengan kriteria cukup sebanyak 10 

orang (37%), dan ibu hamil yang memiliki pengetahuan tentang menyikat gigi 

dengan kriteria kurang sebanyak tiga orang (11%). Penelitian ini menunjukkan 

sebagian besar ibu hamil memiliki pengetahuan tentang menyikat gigi dengan 

kriteria baik yaitu 14 orang (52%), hal ini dimungkinkan karena informasi yang 

diperoleh dari media cetak seperti majalah dan dari media elektronik seperti 

internet, televisi, dan radio. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Mubarak 

dkk (2007), bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah 

faktor informasi, kemudahan memperoleh informasi dapat membantu 

mempercepat seseorang untuk mengetahui hal-hal baru. Hasil penelitian ini juga 

sesuai dengan hasil penelitian Nursafitri (2019), bahwa persentase ibu rumah 

tangga yang memiliki tingkat pengetahuan menyikat gigi terbanyak dengan 

kriteria baik sebanyak 33 orang (47,14%) dikarenakan ibu rumah tangga di Desa 

Kampung Kusamba pada umumnya memperoleh informasi tentang kesehatan gigi 

dan mulut dari berbagai media cetak maupun media elektronik. 

Rata-rata tingkat pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi di 

Kabupaten Bangli tahun 2021 yaitu sebesar 79 dengan kriteria baik, hal ini 

dimungkinkan karena ibu hamil telah memperoleh informasi melalui edukasi oleh 

mahasiswa pada saat KKN IPE tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut 
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secara umum, disamping itu juga memperoleh informasi dengan membaca dan 

mendengar melalui media cetak dan media elektronik. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan pendapat Notoatmodjo (2011), bahwa pengetahuan adalah hasil dari tahu 

dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek 

tertentu, pengetahuan umumnya datang dari penginderaan yang terjadi melalui 

panca indera manusia yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan 

raba. Diketahui masih ada 14 orang responden yang belum mengetahui syarat 

sikat gigi yang baik, sebanyak 16 orang belum mengetahui berapa kali gerakan 

yang tepat saat menyikat gigi, dan sebanyak 14 orang belum mengetahui alat 

bantu menyikat gigi yang baik untuk membersihkan sela-sela gigi. Hal ini 

dimungkinkan karena ibu-ibu hamil di Kabupaten Bangli belum pernah 

mendapatkan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut secara mengkhusus 

dari tenaga kesehatan gigi setempat.  

Rata-rata tingkat pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi di 

Kabupaten Bangli tahun 2021 berdasarkan tingkat pendidikan untuk tingkat 

pendidikan SD yaitu 55 dengan kriteria kurang, tingkat pendidikan SMP yaitu 73 

dengan kriteria cukup, tingkat pendidikan SMA yaitu 75 dengan kriteria cukup, 

tingkat pendidikan Diploma yaitu 88 dengan kriteria baik, dan tingkat pendidikan 

S1 yaitu 95 dengan kriteria baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa ibu hamil 

dengan tingkat pendidikan Diploma dan S1 memiliki tingkat pengetahuan dengan 

kriteria baik, hal ini dimungkinkan karena faktor pendidikan, ibu hamil dengan 

tingkat pendidikan tinggi memiliki wawasan dan kemampuan lebih baik dalam 

menyerap informasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Mubarak dkk 

(2007), bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah faktor 
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pendidikan dimana semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah orang 

tersebut menerima informasi, makin banyak seseorang menerima informasi, pada 

akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. Hasil penelitian ini 

juga sejalan dengan hasil penelitian Sumartini (2019), yaitu kader posyandu 

dengan tingkat pendidikan Sarjana diperoleh rata-rata pengetahuan tentang 

menyikat gigi paling tinggi yaitu dengan kriteria baik, sedangkan rata-rata 

pengetahuan tentang menyikat gigi berdasarkan tingkat pendidikan SD dengan 

kriteria kurang. 

 


