
BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi Lokasi Penelitian 

a. Kondisi geografi 

Kabupaten Karangasem yang terletak di ujung Timur Pulau Bali 

danmerupakan salah satu dari 9 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, 

mempunyai batas wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara  - Laut Jawa 

b. Sebelah Selatan - Samudera Indonesia 

c. Sebelah Barat  - Kabupaten Klungkung, Bangli, Buleleng 

d. Sebelah Timur - Selat Lombok 

Secara geografis Kabupaten Karangasem berada pada posisi 8000’00’’– 

8041’37,8’’Lintang Selatan dan 115035’9,8’’– 115054’8,9’’Bujur Timur. Luas 

Kabupaten Karangasem adalah 839,54 Km atau 14,90 % dari luas Provinsi Bali 

(5.632,86 Km). Dari seluruh luas wilayah tersebut, sekitar 7.070 Ha.(8,42 %) 

merupakan lahan persawahan, sedangkan bukan lahan sawah76.884 Ha (91,58%). 

Wilayah Kabupaten Karangasem mempunyai topographi sangat bervariasi, berupa 

dataran, perbukitan, pegunungan (termasuk Gunung Agung). Karangasem 

mempunyai pantai dengan panjang 87 Km, yang sebagian diantaranya merupakan 

potensi dan telah ditetapkan sebagai kawasan wisata. Secara administratif 

Kabupaten Karangasem (tahun 2009) terdiri dari dari 8 kecamatan, dengan 78 

desa/kelurahan (75 desa definitif, 3 kelurahan), 532 banjar dinas, 52 lingkungan. 
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Sedangkan secara adat, Kabupaten Karangasem terdiri dari 189 desa adat dengan 

605 banjar adat. 

b. Sarana pelayanan kesehatan 

  Undang- undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan 

bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, 

preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah 

daerah, dan/atau masyarakat.  

  Kabupaten Karangasem memiliki sarana sebagai penunjang pelayanan 

untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Karangasem. 

Diantaranya terdapat 12 buah puskesmas, dimana satu puskesmas memiliki status 

akreditasi Madya, empat puskesmas memiliki status akreditasi Dasar dan tujuh 

puskesmas belum terakreditasi. Selain itu terdapat 71 buah puskesmas pembantu. 

Adapun jumlah posyandu di Kabupaten Karangasem adalah 682 buah, polindes satu 

buah, poskesdes 80 buah dan posbindu sebanyak 67 buah. Kabupaten Karangasem 

juga memiliki 3 Rumah Sakit diantaranya satu rumah sakit berakreditasi Paripurna, 

satu rumah sakit berakreditasi Perdana dan satu rumah sakit belum memiliki status 

akreditasi. 

 

2. Karakteristik Subyek Penelitian 

Karakteristik subyek penelitian yang disajikan dalam hal ini adalah umur 

dan tingkat pendidikan kepala keluarga berdasarkan data keluarga binaan KKN IPE 

kelompok 1 Karangasem I pada Kecamatan Abang, Karangasem, Bebandem, Selat, 
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Kubu dan Rendang Tahun 2021 yang berjumlah 48 orang responden sebagai 

berikut: 

Tabel 2 

Distribusi Persentase Karakteristik Umur Kepala Keluarga 

Di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 

No Umur f (orang) Persentase % 

1 2 3 4 

1 18-28 17 35,4 

2 29-39 15 31,3 

3 40-50 14 29,2 

4 51-57 2 4,2 

Total 48 100% 

 

Tabel 2. Menunjukkan bahwa mayoritas kepala keluarga yang ada di 

Kabupaten Karangasem berdasarkan umur kepala keluarga yaitu berada pada umur 

18-28 tahun yaitu sebanyak 17 orang (35,4%), dan yang paling sedikit pada umur 

51-57 tahun yaitu sebanyak dua orang (4,2%). 

Tabel 3 

Distribusi Persentase Karakteristik Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga  

Di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 

No 
Tingkat 

Pendidikan 
f (orang) Persentase % 

1 2 3 4 

1 SD 8 16,7 

2 SMP 4 8,3 

3 SMA 26 54,2 

4 Diploma 3 6,3 

5 S-1 7 14,6 

Total 48 100% 

 

Tabel 3. Menunjukkan bahwa mayoritas kepala keluarga yang ada di 
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Kabupaten Karangasem berdasarkan tingkat pendidikan yaitu berada pada tingkat 

pendidikan SMA yaitu sebanyak 26 orang (54,2%), dan yang paling sedikit pada 

tingkat pendidikan Diploma yaitu sebanyak tiga orang (6,3%). 

 

3. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian data terhadap 48 kepala keluarga tentang cara 

memelihara kesehatan gigi dan mulut tahun 2021 maka diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

a. Distribusi persentase pengetahuan kepala keluarga tentang cara memelihara 

kesehatan gigi dan mulut di Kabupaten Karangasem tahun 2021, dengan kriteria 

baik, cukup dan kurang. 

Tabel 4 

Distribusi Persentase Tingkat Pengetahuan Kepala Keluarga  

Tentang Cara Memelihara Kesehatan Gigi dan Mulut  

Di Kabupaten Karangasem 

Tahun 2021 

Kriteria Tingkat 

Pengetahuan 
f (Orang) Persentase % 

1 2 3 

Baik 32 66,7 

Cukup 13 27,1 

Kurang 3 6,2 

Total 48 100% 

 

Tabel 4 menunjukan bahwa persentase kepala keluarga yang memiliki 

pengetahuan tentang cara memelihara kesehatan gigi dan mulut di Kabupaten 

Karangasem adalah dengan kriteria baik sebanyak 32 orang (66,7%), kriteria cukup 

sebanyak 13 orang (27,1%) dan tiga orang (6,2%) mempunyai tingkat pengetahuan 

dengan kategori kurang. 
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b. Rata-rata pengetahuan kepala keluarga tentang cara memelihara kesehatan gigi 

dan mulut di Kabupaten Karangasem tahun 2021. 

Tabel 5 

Rata-Rata Pengetahuan Kepala Keluarga Tentang  

Cara Memelihara Kesehatan Gigi dan Mulut  

Di Kabupaten Karangasem 

Tahun 2021 

Kriteria f (Orang) Jumlah Nilai Rata-rata 

1 2 3 4 

Baik 32 2.560 80 

Cukup 13 835 64,2 

Kurang 3 120 40 

Total 48 3.515 73,2 

 

Tabel 5 menunjukan bahwa rata-rata pengetahuan pada kepala keluarga 

tentang cara memelihara kesehatan gigi dan mulut tahun 2021 adalah 73,2 terhitung 

kategori baik. 

c. Distribusi frekuensi pengetahuan kepala keluarga tentang cara memelihara 

kesehatan gigi dan mulut berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten 

Karangasem tahun 2021. 
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Tabel 6 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Kepala Keluarga Tentang Cara 

Memelihara Kesehatan Gigi Dan Mulut  Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Karangasem 

Tahun 2021 

No Tingkat 

Pendidikan 

Tingkat Pengetahuan Jumlah 

  Baik Cukup Kurang  

  F % F % f % f 

1 SD 4 50 1 12,5 3 37,5 8 

2 SMP 2 50 2 50 0 0 4 

3 SMA 17 65,4 9 34,6 0 0 26 

4 Diploma 2 66,7 1 33,3 0 0 3 

5 S-1 7 100 0 0 0 0 7 

Jumlah 32 66,7 13 27,1 3 6,2 48 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan kepala keluarga di 

Kabupaten Karangasem berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu dengan kriteria baik 

adalah S-1 (100%), dengan kriteria baik dan cukup adalah SMP (50%), dan dengan 

kriteria kurang adalah SD (37,5%). 

 

4. Hasil Analisis Data 

Hasil analisis data secara deskriptif terhadap 48 kepala keluarga di Kabupaten 

Karangasem Tahun 2021 sebagai berikut: 

a. Persentase gambaran kepala keluarga tentang cara memelihara kesehatan gigi 

dan mulut dengan kriteria baik di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 sebagai 

berikut: 

Kriteria baik :
32

48
𝑥 100% = 66,7% 

b. Persentase gambaran kepala keluarga tentang cara memelihara kesehatan gigi 
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dan mulut dengan kriteria cukup di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 sebagai 

berikut: 

Kriteria cukup :
13

48
𝑥 100% = 27,1% 

c. Persentase gambaran kepala keluarga tentang cara memelihara kesehatan gigi 

dan mulut dengan kriteria kurang di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 sebagai 

berikut: 

Kriteria kurang :
3

48
𝑥 100% = 6,2% 

d. Rata-rata pengetahuan kepala keluarga tentang cara memelihaa kesehatan gigi 

dan mulut di Kabupaten Karangasem tahun 2021 sebagai berikut: 

Rata-rata :
3.515

48
 = 73,2 

e. Distribusi persentase gambaran pengetahuan kepala keluarga tentang cara 

memelihara kesehatan gigi dan mulut berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu: 

1) Kriteria baik: 

SD :
4

8
𝑥 100% = 50% 

SMP :
2

4
𝑥 100% = 50% 

SMA :
17

26
𝑥 100% = 65,4% 

Diploma :
2

3
𝑥 100% = 66,7% 

S-1 :
7

7
𝑥 100% = 100% 

2) Kriteria cukup: 

SD     :
1

8
𝑥 100% = 12,5% 

SMP    :
2

4
𝑥 100% = 50% 



30 
 

SMA    :
9

26
𝑥 100% = 34,6% 

Diploma :
1

3
𝑥 100% = 33,3% 

S-1     :
0

7
𝑥 100% = 0% 

3) Kriteria kurang: 

SD     :
3

8
𝑥 100% = 37,5% 

SMP    :
0

4
𝑥 100% = 0% 

SMA    :
0

26
𝑥 100% = 0% 

Diploma :
0

3
𝑥 100% = 0% 

S-1     :
0

7
𝑥 100% = 0% 

 

B. Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan kepala keluarga 

tentang cara memelihara kesehatan gigi dan mulut di Kabupaten Karangasem 

tahun 2021, yaitu terbanyak pada kriteria baik, yakni sebanyak 32 orang (66,7%), 

kriteria cukup sebanyak 13 orang (27,1%) dan hanya tiga orang (6,2%) 

mempunyai tingkat pengetahuan dengan kategori kurang. Hasil penelitian ini 

kemungkinan disebabkan karena sebagian besar kepala keluarga sadar akan 

pentingnya perilaku memelihara kesehatan gigi dan mulut yang didasari 

pengetahuan dan mencari infomasi di berbagai media cetak atau elektronik, 

sehingga kepala keluarga mampu memelihara kesehatan gigi dan mulutnya 

dengan pengetahuan yang mereka miliki. Hal ini sejalan dengan pendapat Bloom 

dalam Notoatmodjo (2013) yang menyatakan bahwa pengetahuan merupakan 
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suatu dari tiga domain yang mempengaruhi perilaku manusia. Pengetahuan 

memiliki peranan yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang, 

karena dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh 

pengetahuan akan lebih langgeng dari perilaku yang tidak didasari oleh 

pengetahuan. 

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa rata-rata pengetahuan 

kepala keluarga tentang cara memelihara kesehatan gigi dan mulut di Kabupaten 

Karangasem Tahun 2021 adalah sebesar 73,2 dengan kriteria baik. Hal ini 

kemungkinan disebabkan karena kepala keluarga mencari informasi dari berbagai 

fasilitas, seperti: buku, majalan, koran, televisi dan media elektronik lainnya, dan 

menyimak informasi tersebut dengan seksama sehingga kepala keluarga 

mendapat pengetahuan dan tahu bagaimana cara memelihara kesehatan gigi dan 

mulut. Hal ini sesuai dengan pendapat Donsu (2017) Pengetahuan merupakan 

suatu hasil dari rasa ingin keingintahuan melalui proses sensoris, terutama pada 

mata dan telinga terhadap objek tertentu. pengetahuan merupakan domain yang 

terpenting dalam terbentuknya perilaku terbuka atau open behavior. Panca indra 

manusia guna penginderaan terhadap objek, yakni pengelihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa dan perabaan. Pada waktu penginderaan untuk menghasilkan 

pengetahuan dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Sunariati (2020), yang 

dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar dimana diperoleh rata-rata 

tingkat pengetahuan dengan kriteria baik. Hanya saja beberapa hal yang belum 

diketahui yaitu terkait dengan penyebab radang gusi, kerusakan gigi  dimulai dari 

permukaan gigi yang paling luar, dan  kandungan pasta gigi yang digunakan pada 
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waktu menyikat gigi. hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya pemahaman 

tentang penyebab radang gusi, kerusakan gigi  dimulai dari permukaan gigi yang 

paling luar, dan  kandungan pasta gigi yang digunakan pada waktu menyikat gigi 

pada saat mendapat informasi. Ini sesuai dengan pendapat Notoatmodjo (2012), 

ada enam tingkatan pengetahuan yang dicapai dalam domain kognitif, salah 

satunya adalah memahami. Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan 

mengerti dan menjelaskan secara benar tentang informasi yang didapat dan 

diketahui. 

Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat 

pengetahuan kepala keluarga tentang cara memelihara kesehatan gigi dan mulut 

di Kabupaten Karangasem tahun 2021 berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu 

dengan kriteria baik adalah S-1 (100%), dengan kriteria baik dan cukup adalah 

SMP (50%), dan dengan kriteria kurang adalah SD (37,5%). Ini mungkin 

disebabkan karena semakin tinggi pendidikan kepala keluarga, maka cara berpikir 

kepala keluarga lebih luas sehingga dapat memberikan keputusan yang tepat 

dalam menentukan sesuatu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Depkes RI dalam 

Wawan dan Dewi (2010), yang menyatakan bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh 

faktor internal yaitu pedidikan, pekerjaan dan umur. Pendidikan dapat 

mempengaruhi perilaku seseorang terhadap pola hidup terutama dalam motivasi 

sikap. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin mudah untuk 

penerimaan informasi. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Sunariati 

(2020), dimana tingkat pengetahuan berdasarkan tingkat pendidikan yang paling 

banyak adalah tingkat pendidikan yang paling tinggi yaitu Sarjana. 

 


