
 

 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi lokasi penelitian  

Kecamatan Ubud merupakan salah satu dari tujuh kecamatan yang ada di 

Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Kecamatan Ubud meliputi areal seluas 42,38 

km2 dihuni oleh 71.270 jiwa (tahun 2013), sehingga kepadatan penduduknya 

mencapai 1.673 jiwa per km2. Batas-batas wilayah Kecamatan Ubud meliputi 

sebelah barat dengan Kabupaten Badung; sebelah selatan dengan Kecamatan 

Sukawati; sebelah timur dengan Kecamatan Tampaksiring; serta sebelah utara 

dengan Kecamatan Tegalalang dan Payangan. Kecamatan Ubud meliputi satu 

kelurahan dan tujuh desa (Kedewatan, Lodtunduh, Mas, Peliatan, Petulu, Sayan, 

Singakerta) dengan kisaran jumlah penduduk antara 5.000 - 14.000 jiwa, dengan 

peringkat jumlah penduduk paling banyak berturut-turut Mas, Ubud, Singekerta, 

Peliatan dan Lodtunduh. (Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, 2020).  

Kecamatan Sukawati terdiri atas 12 desa yaitu Batuan, Batuan Kaler, 

Batubulan, Batubulan Kangin, Celuk, Guwang, Kemenuh, Ketewel, Singapadu, 

Singapadu Kaler, Singapadu Tengah dan Sukawati. Pada tahun 2013 jumlah 

penduduk Kota Sukawati 116.060 orang bermukim di areal seluas 55,02 km2, 

sehingga kepadatan penduduknya 2.099 jiwa per km2. Adapun batas wilayah Kota 

Sukawati meliputi sebelah selatan dengan Selat Badung; sebelah barat dengan Kota 

Denpasar dan Kabupaten Badung; sebelah utara dengan Kecamatan Ubud dan 

Tampaksiring; serta sebelah timur dengan Kecamatan Blahbatuh. (Dinas Kesehatan 

Kabupaten Gianyar, 2020). 
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2. Karakteristik subyek penelitian 

a. Karakteristik subyek penelitian berdasarkan tingkat pendidikan  pada ibu hamil 

di Kecamatan Ubud dan Sukawati Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2 

Karakteristik Subyek Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan  pada Ibu Hamil 

di Kecamatan Ubud dan Sukawati Tahun 2021 

 

No Tingkat Pendidikan Frekuensi  % 

1.  SD 3 6,7 

2. SMA/SMK 19 42,2 

3. Diploma 9 20 

4. Sarjana 14 31,1 

 Jumlah 45 100 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas tingkat pendidikan ibu hamil yaitu 

berada pada tingkat SMA/SMK sebanyak 19 orang (42,2%). 

b. Karakteristik subyek penelitian berdasarkan umur pada ibu hamil di 

Kecamatan Ubud dan Sukawati Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3. 

 

Tabel 3 

Karakteristik Subyek Penelitian Berdasarkan Umur Ibu Hamil di Kecamatan 

Ubud dan Sukawati Tahun 2021 

 

No Umur (tahun) Frekuensi  % 

1. 12-16 1 2,2 

2. 17-25 20 44,4 

3. 26-35 21 46,7 

4. 36-45 3 6,7 

 Jumlah 45 100 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa mayoritas umur ibu hamil yaitu 26-35 tahun 

sebanyak 21 orang (46,7%). 
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3. Hasil pengamatan terhadap objek penelitian 

  Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Karies di Kecamatan Ubud dan Sukawati  

Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 4. 

 

Tabel 4 

Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Karies di Kecamatan Ubud dan Sukawati  

 Tahun 2021. 

 

No Tingkat pengetahuan Frekuensi  % 

1. Baik 19 42,2 

2. Cukup 21 46,7 

3. Kurang 5 11,1 

 Jumlah 45  100 

 

  Tabel 3 menunjukkan bahwa mayoritas pengetahuan ibu hamil tentang 

karies gigi di Kecamatan Ubud dan Sukawati  Tahun 2021 yaitu berada pada 

kategori cukup sebanyak 21 orang (46,7%). 

4. Hasil analisis data  

  Data yang diperoleh dari hasil penelitian Pengetahuan Ibu Hamil Tentang 

Karies di Kecamatan Ubud dan Sukawati  Tahun 2021 dapat dianalisis sebagai 

berikut: 

a. Persentase ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan baik  

Ʃ Responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik 

Ʃ Responden
x100% 

=
19

45
x100% 

= 42,2% 

Jadi, persentase pengetahuan ibu hamil tentang karies gigi dengan kategori baik di 

Kecamatan Ubud dan Sukawati  Tahun 2021 yaitu sebesar 42,2%. 
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b. Persentase ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan cukup  

Ʃ Responden yang memiliki tingkat pengetahuan cukup 

Ʃ Responden
x100% 

=
21

45
x100% 

= 46,7% 

Jadi, persentase pengetahuan ibu hamil tentang karies gigi dengan kategori cukup 

di Kecamatan Ubud dan Sukawati  Tahun 2021 yaitu sebesar 46,7%. 

c. Persentase ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan kurang  

Ʃ Ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan kurang 

Ʃ Ibu hamil
x100% 

=
5

45
x100% 

= 11,1% 

Jadi, persentase pengetahuan ibu hamil tentang karies gigi dengan kategori kurang 

di Kecamatan Ubud dan Sukawati  Tahun 2021 yaitu sebesar 11,1%. 

d. Rata-rata pengetahuan ibu hamil   

Ʃ nilai semua responden   

Ʃresponden 
 

 

=
3353

45
= 74,5 

Jadi, rata-rata pengetahuan ibu hamil tentang karies gigi di Kecamatan Ubud dan 

Sukawati  Tahun 2021 yaitu sebesar 74,5 dan termasuk kategori cukup. 

 

B. Pembahasan  

Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan 

ibu hamil terbanyak berada pada kategori cukup yaitu 21 orang (46,7%), kategori 

baik sebanyak 19 orang (42,2%), kategori kurang sebanyak lima orang (11,1%). 
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Hal ini mungkin terjadi karena ibu hamil hanya pernah satu kali mendapatkan 

penyuluhan, yang diberikan pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata Interprofessional 

Education (KKN IPE) secara daring, beberapa ibu hamil kurang memahami 

penyuluhan yang diberikan karena lingkungan yang kurang kondusif untuk 

mendengarkan penyuluhan secara daring. Hal ini didukung dengan pernyataan 

Wawan dan Dewi dalam Cahyaningrum dan Siwi (2018), yaitu ada berbagai faktor 

yang mempengaruhi pengetahuan salah satunya  yaitu lingkungan. Lingkungan 

sekitar dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku individu maupun 

kelompok. Jika lingkungan mendukung ke arah positif, maka individu maupun 

kelompok akan berperilaku positif, tetapi jika lingkungan sekitar tidak kondusif, 

maka individu maupun kelompok tersebut akan berperilaku kurang baik. Semakin 

banyak informasi tentang kesehatan yang masuk semakin banyak pula pengetahuan 

yang didapat tentang kesehatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Abdat dan Ismail (2019) menunjukkan hasil test terhadap Hubungan 

Tingkat Pengetahuan dengan Karies Dentis pada Ibu Hamil di Posyandu 

Baiturrahman Kota Banda Aceh mendapatkan hasil yang paling banyak berada 

pada kriteria sedang yaitu 21 orang (67,7%). Hal ini mungkin terjadi karena 

sebagian besar ibu hamil masih beranggapan bahwa kehamilan tidak ada 

hubungannya dengan keadaan rongga mulut. Menurut Abdat dan Ismail (2019), hal 

ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan ibu hamil terhadap pentingnya kesehatan 

rongga mulut masih tergolong rendah, yang didominasi kategori sedang.  

Rata-rata pengetahuan ibu hamil tentang karies gigi di Kecamatan Ubud dan 

Sukawati  Tahun 2021 adalah sebesar 74,5 dengan kategori cukup. Hal ini 

disebabkan karena pada hasil analisis kuesioner terdapat beberapa pertanyaan 
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dengan jawaban benar paling sedikit. Pertanyaan tentang sebutan untuk sisa 

makanan yang menempel pada gigi dan mengandung bakteri dijawab salah oleh 29 

dari 45 ibu hamil. Hal ini kemungkinan karena sebagian besar ibu hamil 

menganggap bahwa sisa makanan yang menempel pada gigi dan mengandung 

bakteri adalah karang gigi. Pada pertanyaan tentang jenis makanan yang dapat 

membantu membersihkan gigi dijawab salah oleh 23 dari 45  ibu hamil. Hal ini 

kemungkinan karena ibu hamil menganggap kandungan fluor yang terdapat pada 

pasta gigi dapat membantu membersihkan gigi. Pada pertanyaan tentang apa 

penyebab timbulnya sariawan pada ibu hamil  dijawab salah oleh 22 dari 45 ibu 

hamil. Hal ini kemungkinan karena ibu hamil menganggap jika tidak menjaga 

kebersihan gigi dan mulutnya dapat menimbulkan sariawan. Pertanyaan tentang apa 

kerusakan yang terjadi pada jaringan keras gigi dijawab salah oleh 16 dari 45 ibu 

hamil. Hal ini kemungkinan karena ibu hamil adalah masyarakat awam yang kurang 

mengetahui tentang istilah medis. Hal ini secara keseluruhan kemungkinan terjadi 

karena kurangnya informasi yang diperoleh oleh ibu hamil mengenai karies gigi. 

Hal ini didukung oleh pernyataan Notoatmodjo dalam Cahyaningrum dan Siwi 

(2018), sumber informasi adalah segala sesuatu yang menjadi perantara dalam 

menyampaikan informasi, mempengaruhi kemampuan dan semakin banyak sumber 

informasi yang diperoleh maka semakin banyak pengetahuan yang dimiliki. Media 

informasi untuk komunikasi massa terdiri dari media cetak yaitu surat kabar, 

majalah, buku, dan untuk media elektronik, yaitu radio, TV, film dan sebagainya. 

Semakin banyak informasi tentang kesehatan yang masuk semakin banyak pula 

pengetahuan yang didapat tentang kesehatan.  
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Pada pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan bila ibu hamil muntah-

muntah dan tidak bisa menyikat gigi supaya giginya tidak berlubang,  terdapat tujuh 

dari 45 orang ibu hamil yang belum dapat menjawab dengan tepat, yang 

menandakan bahwa tidak semua ibu hamil mengetahui tentang cara yang harus 

dilakukan untuk mencegah gigi berlubang jika mengalami muntah-muntah. 

Menurut Kemenkes RI (2012), rasa mual dan muntah membuat wanita hamil malas 

memelihara kebersihan rongga mulutnya, akibatnya serangan asam pada plak yang 

dipercepat dengan adanya asam dari mulut karena mual atau muntah tadi dapat 

mempercepat proses terjadinya gigi berlubang. Hal ini dapat ditanggulangi dengan 

memberikan penyuluhan mengenai apa yang dapat dilakukan oleh ibu hamil untuk 

mencegah  terjadinya kerusakan pada gigi, seperti berkumur setelah muntah-mutah, 

agar sisa makanan di dalam mutut tidak mengendap dan menimbulkan  masalah 

kesehatan gigi dan mulut.  
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