
BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi lokasi penelitian 

 Denpasar Selatan adalah sebuah kecamatan di kota Denpasar, provinsi 

Bali, Indonesia. Menurut letak Geografis Kecamatan Denpasar Selatan berada 

antara 08 040'00" - 08 044'49" lintang Selatan dan 115 011'23"-115 015'54" bujur 

Timur. Luas wilayah Kecamatan Denpasar Selatan 4999 Ha atau 39,12 persen dari 

luas wilayah kota Denpasar.Kecamatan Denpasar Selatan dibagi menjadi empat 

desa dan enam kelurahan yaitu: Desa Pemogan, Desa Sanur Kaja, Desa Sanur 

Kauh, Desa Sidakarya, Kelurahan Panjer, Kelurahan Pedungan, Kelurahan Renon, 

Kelurahan Sanur, Kelurahan Serangan, Kelurahan Sesetan. Denpasar Selatan 

memiliki empat Puskesmas yaitu: Puskesmas I Denpasar Selatan, Puskesmas II 

Denpasar Selatan, Puskesmas III Denpasar Selatan, Puskesmas IV Denpasar 

Selatan. 

2. Karakteristik penelitian 

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur dan tingkat pendidikan 

disajikan sebagai berikut: 

a. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur di Kecamatan Denpasar 

Selatan Tahun 2021. 
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Table 2 

Karakteristik subyek penelitian berdasarkan umur di Kecamatan 

Denpasar Selatan tahun 2021. 

 

No Umur Frekuensi         (%) 

1 Remaja akhir (17 – 25) 8              20 

2 Dewasa awal (26 – 35) 25             62,5 

3 Dewasa akhir (36 – 45) 5             12,5 

4 Lansia awal (46 – 55) 1               2,5 

5 Lansia akhir (56 – 65) 1               2,5 

 Jumlah 40 100 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil penelitian umur responden di Kecamatan 

Denpasar Selatan paling banyak pada umur kisaran 26-35 tahun yaitu 25 orang 

(62,5%), dan yang paling sedikit berada pada umur kisaran 46-55 tahun dan 56-65 

tahun sebanyak satu orang (2,5%). 

a. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan pendidikan di Kecamatan 

Denpasar Selatan Tahun 2021. 

Tebel 3 

Karakteristik subyek penelitian berdasarkan pendidikan di Kecamatan 

Denpasar Selatan tahun 2021. 

 

No Pendidikan Frekuensi (%) 

1 SD 1 2,50 

2 SMP 7 17,50 

3 SMA 20 50,00 

4 Diploma 4 10,00 

5 Sarjana 8 20,00 

 Jumlah 40 100 

 

Table 3 menunjukkan bahwa dari 40 orang kepala keluarga di 

Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021, pendidikan terakhir responden paling 
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banyak yaitu SMA sebanyak 20 orang (50,00%) sedangkan yang paling sedikit 

adalah dengan pendidikan terakhir SD satu orang (2,50%). 

3. Hasil pengamatan terhadap subyek penelitian 

 

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 40 kepala keluarga di 

Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2021, tentang gambaran pengetahuan tentang 

menyikat gigi ditampilkan pada table-tabel berikut: 

a. Distribusi frekuensi kepala keluarga yang memiliki gambaran pengetahuan 

tentang menyikat gigi dengan kategori sangat baik, baik, cukup, kurang dan 

gagal, Tahun 2021 dapat dilihat pada table 4. 

Tabel 4 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Tentang Menyikat Gigi 

Kepala Keluarga Di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 

2021. 

 

No Kategori Pengetahuan Frekuensi (%) 

1 Sangat baik 10 25,00 

2 Baik 13 32,50 

3 Cukup 10 25,00 

4 Kurang 6 15,00 

5 Gagal 1 2,50 

 Jumlah 40 100 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan kepala keluarga 

mendapatkan hasil paling banyak tingkat pengetahuan dengan kategori baik yaitu 

13 orang (32,50%), dan paling sedikit dengan kategori gagal yaitu satu orang 

(2,50%). 

b. Rata-rata gambaran pengetahuan menyikat gigi pada kepala keluarga di 

Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran pengetahuan menyikat 
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gigi pada kepala keluarga di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021 sebesar 

66,5 dengan kategori cukup. 

2. Hasil analisis data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai gambaran pengetahuan 

kepala keluarga tentang menyikat gigi di Kecamatan Denpasar Selatan tahun 

2021 dianalisis sebagai berikut: 

a. Frekuensi pengetahuan kepala keluarga tentang menyikat gigi dengan 

kategori sangat baik, baik, cukup, kurang dan gagal. Selanjutnya akan disajikan 

dalam persentase dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

1) Persentase pengetahuan kepala keluarga dengan kategori sangat baik 

∑  responden dengan kategori sangat baik

∑ kepala  keluarga 
 x 100% 

10

40
 x 100% 

= 25,00% 

2) Persentase pengetahuan kepala keluarga dengan kategori baik 

∑  responden dengan kategori baik

∑ kepala  keluarga 
 x 100% 

13

40
 x 100% 

=32,50 % 

3) Persentase pengetahuan kepala keluarga dengan kategori cukup 

∑  responden dengan kategori cukup

∑ kepala  keluarga 
 x 100% 

10

40
 x 100% 

=25,00% 
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4) Persentase pengetahuan kepala keluarga dengan kategori kurang 

∑  responden dengan kategori kurang

∑ kepala  keluarga 
 x 100% 

6

40
 x 100% 

=15,00 % 

5) Persentase pengetahuan kepala keluarga dengan kategori gagal  

∑  responden dengan kategori gagal

∑ kepala  keluarga 
 x 100% 

1

40
 x 100% 

= 2,50 % 

b. Rata-rata gambaran pengetahuan tentang menyikat pada gigi kepala keluarga 

di Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2021 dapat dianalisis sebagai berikut: 

∑ seluruh nilai pengetahuan kepala keluarga

∑ kepala keluarga 
 

2,660

40
=  66,50 

Jadi, rata-rata gambaran pengetahuan tentang menyikat gigi pada kepala 

keluarga sebesar 66,5 dengan kategori cukup. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang menyikat gigi 

pada kepala keluarga paling banyak dengan kategori baik yaitu sebanyak 13 

orang (32,50%), dan paling sedikit pada kategori gagal yaitu satu orang (2,50%). 

Hal ini kemungkinan disebabkan karena responden mendapatkan informasi 

atau pengetahuan tentang menyikat gigi melalui televisi, radio dan sosial media 
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sehingga di peroleh pengetahuan yang mendalam. Pendapat ini didukung oleh 

pernyataan Mubarak (2011), bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan adalah informasi. Informasi dapat membantu mempercepat 

seseorang untuk memperoleh pengetahuan baru. Informasi yang diperoleh dari 

berbagai sumber akan mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Seseorang 

yang banyak memperoleh informasi akan cenderung memiliki pengetahuan yang 

luas. 

Rata-rata tingkat pengetahuan tentang menyikat gigi pada kepala 

keluarga di Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2021 adalah 66,50 dengan 

kategori cukup. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Eka (2019), dalam 

penelitiannya disebutkan bahwa rata – rata pengetahuan menyikat gigi pada 

kepala keluarga di Desa Kampung Kusamba tahun 2019 sebesar 67,75 dengan 

kategori cukup. Hal ini kemungkinan disebabkan karena responden belum 

pernah mendapatkan penyuluhan dan kurangnya sikap positif dan motivasi. Hal 

ini di dukung oleh pendapat Syah (2013), yang menyatakan faktor – faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan adalah sikap positif, dan motivasi, dimana sikap 

yang positif merupakan kesiapan atau ketersediaan seseorang untuk bertindak 

dalam merespon terhadap materi atau pembelajaran yang disajikan. 

 

 

 

 

 


