
 

 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi lokasi penelitian 

  Kabupaten Gianyar merupakan salah satu kabupaten dari sembilan 

kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Bali. Kabupaten Gianyar terdiri dari 

tujuh kecamatan, 64 desa, enam kelurahan, 504 banjar/dusun. Kabupaten Gianyar 

memiliki luas wilayah 368 km
2
 atau sekitar 6,53% dari luas wilayah Provinsi Bali.  

  Kecamatan Sukawati merupankan salah satu kecamatan di Kabupaten 

Gianyar dengan jumlah penduduk yaitu 122.698 jiwa dan luas wilayah 55,02 km
2
. 

Terdiri dari 12 desa yaitu Desa Batubulan, Desa Batubulan Kangin, Desa 

Ketewel, Desa Guwang, Desa Celuk, Desa Singapadu, Desa Singapadu Tengah, 

Desa Singapadu Kaler, Desa Sukawati, Desa Batuan, Desa Batuan Kaler dan 

Kemenuh.  

  Kecamatan Ubud merupankan salah satu kecamatan di Kabupaten Gianyar 

dengan jumlah penduduk yaitu 94.629 jiwa dan luas wilayah 42,38 km
2
. Terdiri 

dari dari delapan desa yaitu Desa Lodtunduh, Desa Peliatan, Desa Mas, Kelurahan 

Ubud, Desa Sayan, Desa Singakerta, Desa Kedewatan, dan Desa Petulu (Profil 

Kesehatan Kabupaten Gianyar, 2019). 
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2. Karakteristik subjek penelitian 

  Karakteristik ibu hamil berdasarkan tingkat pendidikan di lokasi KKN IPE 

Poltekkes Kemenkes Denpasar Kelompok 4 Gianyar I Kabupaten Gianyar Tahun 

2021 dapat dilihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Karakteristik Ibu Hamil Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lokasi 

KKN IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar Kelompok 4 Gianyar I 

Kabupaten Gianyar Tahun 2021 

  Gambar 2 menunjukkan bahwa dari 45 responden yang diteliti paling 

banyak ibu hamil dengan pendidikan tinggi sebanyak 23 orang dan paling sedikit 

dengan pendidikan dasar sebanyak tiga orang.  

3. Hasil pengamatan terhadap subjek penelitian 

   Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil seperti pada table dibawah ini 

: 
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a. Persentase tingkat pengetahuan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada 

ibu hamil di Lokasi KKN IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar Kelompok 4 

Gianyar I Kabupaten Gianyar Tahun 2021. 

Tabel 2 

Distribusi Persentase Tingkat Pengetahuan Pemeliharaan Kesehatan Gigi dan 

Mulut Ibu Hamil  

No Kategori tingkat 

pengetahuan 

Frekuesi  Persentase  

(%) 

1 Baik 27 60 

2 Cukup  15 33,33 

3 Kurang  3 6,67 

 Jumlah  45 100 

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 45 ibu hamil, persentase tingkat 

pengetahuan ibu hamil paling banyak dengan kategori baik yaitu 27 orang (60%) 

dan paling sedikit dengan kategori kurang yaitu tiga orang (6,67%). 

 

 

 

 

 



 

26 

 

b. Persentase ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan pemeliharaan 

kesehatan gigi dan mulut di lokasi KKN IPE Poltekkes Kemenkes Denpaar tahun 

2021 berdasarkan tingkat pendidikan. 

Tabel 3 

Distribusi Persentase Tingkat Pengetahuan Pemeliharaan Kesehatan Gigi dan 

Mulut Ibu Hamil Berdasarkan Pendidikan                                        

No 
Kategori tingkat 

pendidikan  

Kategori Tingkat Pengetahuan 
Total 

Baik Cukup Kurang 

∑ (%) ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%) 

1 Pendidikan Dasar 1 33,33 0 0 2 66,67 3 100 

2 Pendidikan Menengah 10 52,63 8 42,11 1 5,26 19 100 

3 Pendidikan Tinggi 16 69,57 7 30,43 0 0 23 100 

 Jumlah 27  15  3  45  

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 45 ibu hamil, persentase tingkat 

pengetahuan berdasarkan tingkat pendidikan paling banyak yaitu pendidikan 

tinggi dengan kategori baik sebanyak 16 orang (69,57%) dan tidak ada ibu hamil 

yang memiliki tingkat pendidikan dasar dengan kategori cukup (0%) dan 

pendidikan tinggi dengan kategori kurang (0%). 

c. Rata – rata tingkat pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan 

mulut pada ibu hamil di lokasi KKN IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar  

Kelompok 4 Gianyar I Kabupaten Gianyar Tahun 2021 adalah 78,44 dengan 

kategori cukup. 

4. Hasil analisis data 

a. Menghitung persentase ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut dengan kategori : 

1) Baik =  
                                

           
 × 100% 
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= 
  

  
 × 100% 

= 60 % 

2) Cukup =  
                                  

           
 × 100% 

= 
  

  
 × 100% 

= 33,33 % 

3) Kurang =  
                                  

           
 × 100% 

= 
 

  
 × 100% 

= 6,67 % 

b. Menghitung persentase ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut berdasarkan tingkat pendidikan: 

1) Pendidikan dasar 

a) Baik =  
                                          

                            
 × 100% 

= 
 

 
 × 100%  

= 33,33 % 

b) Cukup = 
                                            

                            
 × 100% 

= 
 

 
 × 100% 

= 0 % 

c) Kurang = 
                                             

                            
 ×100% 
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= 
 

 
 × 100% 

= 66,67 % 

2) Pendidikan menengah 

a) Baik = 
                                             

                               
 × 100%  

= 
  

  
 × 100% 

= 52, 63 % 

b) Cukup = 
                                               

                               
 × 100% 

= 
 

  
 × 100% 

= 42,11 % 

c) Kurang = 
                                               

                               
 × 100% 

= 
 

  
 × 100% 

= 5,26 % 

3) Pendidikan Tinggi 

a) Baik = 
                                           

                             
 × 100% 

= 
  

  
 × 100% 

= 69,57 % 

b) Cukup = 
                                             

                             
 × 100% 

= 
 

  
 × 100% 
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= 30,43 % 

c) Kurang = 
                                             

                             
 × 100% 

= 
 

  
 × 100% 

= 0 % 

c. Menghitung rata-rata tingkat pengetahuan responden : 

Rata – rata tingkat pengetahuan =  
                         

          
  

=  
      

  
 

= 78,44 

B. Pembahasan 

   Berdasarkan hasil penelitian terhadap 45 ibu hamil di lokasi KKN IPE 

Poltekkes Kemenkes Denpasar  Kelompok 4 Gianyar I Kabupaten Gianyar Tahun 

2021, diketahui bahwa persentase ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut paling banyak berada pada kategori baik 

yaitu 27 orang ibu hamil (60%). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Setyawati (2017) di Puskesmas  Dlingo II Yogyakarta, 

bahwa sebagian besar pengetahuan kesehatan gigi dan mulut ibu hamil adalah 

baik yaitu sebanyak 38 responden  atau  84.4% dari 45 responden. Kemungkinan 

hal ini disebabkan kerena responden sudah pernah mendapatkan informasi 

mengenai pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada saat pelaksanaan KKN 

IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar saat diberikan penyuluhan oleh mahasiswa, 

sehingga pengetahuan yang dimiliki ibu hamil saat ini paling banyak pada 
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kategori baik. Pendapat ini didukung oleh pernyataan Mubarak  (2007), yang 

menyebutkan bahwa informasi merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi pengetahuan seseorang. Informasi dapat membantu mempercepat 

seseorang untuk memperoleh pengetahuan. 

   Berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa persentase ibu hamil 

paling banyak yaitu pendidikan tinggi dengan kategori baik sebanyak 16 orang 

(69,57%). Kemungkinan hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang, semakin 

tinggi pendidikan seseorang maka semakin baik pengetahuan yang dimiliki. 

Pendapat ini didukung oleh pernyatan Mubarak  (2007), yang menyatakan bahwa 

semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah mereka menerima 

informasi, sehingga  semakin banyak informasi yang mereka dapatkan, dan pada 

akhirnya semakin banyak pengetahuan yang dimilikinya.  

Rata – rata pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut 

pada ibu hamil di lokasi KKN IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar Kelompok 4 

Gianyar I Kabupaten Gianyar Tahun 2021 dengan kategori cukup yaitu 78,44. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yulianti (2019), di Puskesmas 

pembantu Dauh Puri Denpasar Barat terhadap 30 orang ibu hamil dimana didapat 

rata – rata pengetahuan ibu hamil dengan kategori cukup yaitu 72,6. Hal ini 

kemungkinan disebabkan karena tingkat pendidikan responden yang bervariasi, 

ada responden yang memiliki tingkat pendidikan dasar yaitu SD, tingkat 

pendidikan menengah yaitu SMA, dan tingkat pendidikan tinggi yaitu diploma 

dan sarjana yang dapat mempengaruhi responden dalam menerima informasi 

mengenai pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. 


