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BAB V  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi lokasi penelitian  

Kota Denpasar adalah Ibu kota dari Provinsi Bali. Denpasar merupakan kota 

terbesar di Kepulauan Nusa Tenggara dan kota terbesar kedua di wilayah Indonesia 

Timur. Kota Denpasar adalah pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat 

pendidikan, pusat industri, dan pusat pariwisata. Kota Denpasar memiliki luas 

wilayah 127,78 km2 atau sebesar 2,18% dari luas wilayah Provinsi Bali, terletak 

pada posisi 0835’31” sampai 0844’49” Lintang Selatan dan 11500’23” sampai 

11516’27” Bujur Timur dengan ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Batas 

wilayah Kota Denpasar di bagian Utara, Selatan dan Barat berbatasan dengan 

Kabupaten Badung, sedangkan di bagian Timur berbatasan dengan              

Kabupaten Gianyar.  

Secara administrasi Kota Denpasar terdiri dari empat wilayah Kecamatan 

terbagi menjadi 27 Desa dan 16 Kelurahan. Berdasarkan dari keempat Kecamatan 

tersebut, luas wilayah, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 

49,99 km2 (39,12 persen). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,12 km2 

(24,35 persen), dan Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,13 km2 (18,88 

persen). Adapun Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar 

Timur dengan luas wilayah 22,54 km2 (17,64 persen).  

Pemerintahan Kota Denpasar secara adminnistratif terdiri dari empat 

Kecamatan dan 43 Desa/Kelurahan. Sebanyak 43 Desa/ Kelurahan yang ada 16 

buah berstatus Kelurahan dan 27 berstatus Desa. Kecamatan Denpasar Selatan 
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terdiri dari enam Kelurahan dan empat Desa, Denpasar Timur empat Kelurahan dan 

tujuh Desa, Denpasar Barat tiga Kelurahan dan delapan Desa dan Kecamatan 

Denpasar Utara tiga Kelurahan dan delapan Desa. 

Kecamatan Denpasar Utara merupakan bagian dari wilayah Kota Denpasar 

dengan luas wilayah hanya 31,12 Km2, terbagi dalam 11 Desa/Kelurahan, dan 102 

dusun/banjar. Seluruh Desa/Kelurahan di Kecamatan Denpasar Utara merupakan 

Desa/Kelurahan bukan pantai/pesisir. Menurut jenis Desa, tiga Desa/Kelurahan 

diantaranya berstatus Kelurahan, dan delapan Desa/Kelurahan berstatus Desa 

Dinas. Delapan Desa terdiri dari Desa Dangin Puri Kaja, Desa Dangin Puri Kangin, 

Desa Dangin Puri Kauh, Desa Dauh Puri Kaja, Desa Peguyangan Kaja, Desa 

Peguyangan Kangin, Desa Pemecutan Kaja, dan Desa Ubung Kaja. Tiga Kelurahan 

terdiri dari Kelurahan Peguyangan, Kelurahan Tonja, dan Kelurahan Ubung. 

Pemerintahan Kecamatan Denpasar Utara terbagi menjadi tiga Kelurahan 

dan delapan Desa, masing-masing Kelurahan atau terdiri dari delapan aparat 

Pemerintahan Kecamatan Desa/Kelurahan. Sebanyak delapan aparat pemerintahan 

terdiri dari masing masing Desa/kelurahan yaitu Kepala Desa/Lurah, Kepala 

dusun/banjar, sekretaris, kaur pemerintahan, kaur pembangunan, kaur umum, kaur 

keuangan, kaur kesra dan lainnya, sedangkan letak, status, ketinggian serta 

klasifikasi Desa/Kelurahan. Menurut letak geografis Kecamatan Denpasar Utara 

berada antara 0835'31" sampai 0844’49" lintang Selatan dan 11512'09" sampai 

11504'39" bujur timur. Jumlah penduduk Kecamatan Denpasar Utara pada tahun 

2015 mencapai 194.600 jiwa, terdiri dari 99.530 laki-laki dan 95.070 perempuan. 
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2. Karakteristik subyek penelitian  

a. Karakteristik subyek penelitian berdasarkan tingkat pendidikan pada ibu di 

Kecamatan Denpasar Utara tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2 

Karakteristik Subyek Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Ibu 

Hamil di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021 

 

No Tingkat Pendidikan Frekuensi      % 

1.  SD 3 7,9 

2.  SMP 3 7,9 

3.  SMA/SMK 13 34,2 

4.  D-III 10 26,3 

5.  S-1 9 23,7 

Jumlah 38 100 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas tingkat pendidikan ibu hamil yaitu 

berada pada tingkat SMA/SMK memiliki jumlah paling banyak                                 

yaitu 13 orang (34,2%). 

b. Karakteristik subyek penelitian berdasarkan umur pada ibu di Kecamatan 

Denpasar Utara tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3. 

 

Tabel 3 

Karakteristik Subyek Penelitian Berdasarkan Umur pada Ibu Hamil  

di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2021 

 

No Umur (tahun) Frekuensi  % 

1.  17-25  14 36,8 

2.  26-35  20 52,7 

3.  36-45 3 7,9 

4.  46-55 1 2,6 

Jumlah 38 100 
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Tabel 3 menunjukkan bahwa mayoritas umur ibu hamil yaitu berada pada  

26-35 tahun memiliki jumlah paling banyak yaitu 20 orang (52,7%). 

3. Hasil pengamatan terhadap subyek penelitian  

Frekuensi pengetahuan ibu hamil tentang karies gigi di Kecamatan 

Denpasar Utara tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4 

Frekuensi Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Karies Gigi di Kecamatan  

Denpasar Utara Tahun 2021 

 

No Kategori Frekuensi     % 

1 Baik 17 44,8 

2 Cukup 20 52,6 

3 Kurang 1 2,6 

Jumlah 38 100 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa mayoritas pengetahuan ibu hamil pada 

kategori cukup sebanyak 20 orang (52,6%).  

4. Hasil analisis data  

Data yang diperoleh dari survei pengetahuan ibu hamil tentang karies gigi 

di Kecamatan Denpasar Utara tahun 2021 dianalisis sebagai berikut: 

a. Persentase pengetahuan ibu hamil tentang karies gigi di Kecamatan Denpasar 

Utara tahun 2021 pada kategori baik, cukup dan kurang.  

1) Persentase pengetahuan ibu hamil tentang karies gigi di Kecamatan Denpasar 

Utara tahun 2021 dengan kategori baik:  

=
 Σ Ibu hamil dengan kategori pengetahuan baik

Σ ibu hamil 
x100% 

=
17

 38
 x100 % =44,8% 

Jadi, persentase pengetahuan ibu hamil tentang karies gigi di Kecamatan Denpasar 
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Utara tahun 2021 dengan kategori baik sebanyak 44,8%. 

2) Persentase pengetahuan ibu hamil tentang karies gigi di Kecamatan Denpasar 

Utara tahun 2021 dengan kategori cukup: 

=
 Σ Ibu hamil dengan kategori pengetahuan cukup

Σ ibu hamil  
x 100% 

=
20

38
x100%=52,6% 

Jadi, persentase pengetahuan ibu hamil tentang karies gigi di Kecamatan Denpasar 

Utara tahun 2021 dengan kategori cukup sebanyak 52,6%. 

3) Persentase pengetahuan ibu hamil tentang karies gigi di Kecamatan Denpasar 

Utara tahun 2021 dengan kategori kurang: 

=
 Σ Ibu hamil dengan kategori kurang

Σ ibu hamil 
x 100% 

=
1

38
x 100%=2,6% 

Jadi, persentase pengetahuan ibu hamil tentang karies gigi di Kecamatan Denpasar 

Utara tahun 2021 dengan kategori kurang sebanyak 2,6%. 

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

Utara tahun 2021. 

=
 Σ Nilai pengetahuan ibu hamil 

Σ ibu hamil 
 

=
2.933

38
=77 

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

Utara tahun 2021 adalah 77. 
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B. Pembahasan  

Hasil penelitian yang dilakukan pada 38 orang ibu hamil yang berada di 

Kecamatan Denpasar Utara tahun 2021 dapat diketahui bahwa responden yang 

memiliki tingkat pengetahuan paling banyak pada kategori cukup sebanyak 20 

orang (52,6%), kategori baik sebanyak 17 orang (44,8%) dan kategori kurang 

sebanyak satu orang (2,6%). Pada kategori baik, hal ini disebabkan karena ibu hamil 

mengetahui dan memahami tentang karies gigi dimana ibu hamil tersebut sudah 

mampu mempelajari dan menginterprestasikan dari kuesioner tentang karies gigi 

yang diberikan. Hal ini didukung oleh pernyataan Notoatmodjo (2012) yang 

menyatakan tingkat pengetahuan yaitu tahu, mengetahui, aplikasi, analisis, sintesa 

dan evaluasi. Pada kategori cukup, hal ini disebabkan karena adanya sikap positif, 

minat dan motivasi ibu hamil terhadap kuesioner tentang karies gigi yang diberikan, 

sedangkan pada kategori kurang disebabkan karena memiliki IQ dan minat yang 

kurang serta sikap negatif terhadap kuesioner tentang karies gigi yang diberikan. 

Hal ini didukung oleh pernyataan Syah (2013) yang menyatakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan adalah faktor internal yang terdiri dari aspek fisiologis  

dan aspek psikologis terbagi menjadi tingkat kecerdasan atau IQ, sikap yang positif, 

minat dan motivasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Abdat dan Ismail (2019) mengenai Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan 

Karies Dentis pada Ibu Hamil di Posyandu Baiturrahman Kota Banda Aceh, 

menunjukkan hasil pengetahuan karies gigi pada ibu hamil yang paling banyak 

berada pada kriteria sedang yaitu 21 orang (67,7%). Hal ini dikarenakan ibu hamil 

lebih mementingkan kehamilan, sehingga kurangnya perhatian terhadap kesehatan 

rongga mulut. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan ibu hamil terhadap 
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pentingnya kesehatan rongga mulut masih tergolong rendah yang didominasi 

kategori sedang,  hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan                                

oleh Abdat dan Ismail (2019). 

Rata-rata pengetahuan ibu hamil tentang karies gigi di Kecamatan Denpasar 

Utara tahun 2021 dengan nilai 77 (kategori baik). Hal ini dibuktikan dengan 

pertanyaan butir delapan tentang makanan yang harus dihindari supaya giginya 

tidak berlubang dari 38 ibu hamil sebanyak 37 orang menjawab dengan benar, pada 

pertanyaan butir satu tentang nama kerusakan yang terjadi pada jaringan keras gigi 

dari 38 ibu hamil sebanyak 36 orang menjawab dengan benar dan pada pertanyaan 

butir tiga tentang makanan yang mempercepat proses karies gigi dari 38 ibu hamil 

sebanyak 36 orang menjawab dengan benar. Hal ini disebabkan  karena ibu hamil 

sudah mengetahui dan memahami pengetahuan tentang karies gigi, serta sudah 

mampu mempelajari dan menginterprestasikan kuesioner karies gigi yang 

diberikan. Hal ini didukung oleh pernyataan Notoatmodjo (2012) yang menyatakan 

tingkat pengetahuan yaitu tahu, mengetahui, aplikasi, analisis, sintesa dan evaluasi. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat dua pertanyaan dengan jumlah 

jawaban benar paling sedikit, yaitu pada pertanyaan jenis makanan yang dapat 

membantu membersihkan gigi dan sebutan untuk sisa makanan yang menempel 

pada gigi yang mengandung bakteri. Hal ini disebabkan karena sebagian besar ibu 

hamil adalah masyarakat umum yang kurang mendapatkan sosialisasi tentang 

materi karies gigi serta ibu hamil kurang termotivasi untuk mengetahui hal-hal yang 

baru yang berhubungan dengan pengetahuan tentang karies gigi. 

 

 


