
  
 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi lokasi penelitian 

a. Letak geografis 

Kota Denpasar memiliki luas wilayah 127,78 km2 atau sebesar 2,18 dari luas 

wilayah Provinsi Bali, terletak pada posisi 08044’49” Lintang Selatan dan 115000’23” 

sampai 115016’27” Bujur Timur dengan ketinggian 500 meter dari permukaan laut. 

Batas wilayah Kota Denpasar di bagian utara, selatan dan Barat adalah 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. Dari keempat kecamatan tersebut, berdasarkan luas wilayah, 

Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas, yaitu 49,99 km2 (39,12%). 

Denpasar Utara memiliki wilayah sebesar 31,12 km2 (24,35%), dan Denpasar barat 

dengan luas wilayah sebesar 24,13 km2 (18,88%). Adapun Kecamatan dengan wilayah 

terkecil, yaitu Kecamatan Denpasar timur dengan luas wilayah 22,54 km2 (17,64%).  

b. Data demografi 

Hasil perhitungan geometris berdasarkan proyeksi Sensus Penduduk 2010 yang 

dibantu oleh BPS Kota Denpasar, pencerminan penduduk Kota Denpasar pada tahun 

2019 berjumlah 947.116 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 483.708 

jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 463.408 jiwa. Jumlah balita adalah sebesar 

8,27% dari seluruh total penduduk dan jumlah usila 5,5% dari seluruh total penduduk, 
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sedangkan persentase balita dan anak-anak adalah 23,3% dari seluruh total penduduk 

Denpasa. Berdasarkan data ini dapat kita lihat bahwa komposisi penduduk usia 

produktif (dewasa) lebih besar dibandingkan usia non produktif (anak-anak dan usia 

lanjut). Kepadatan penduduk memperlihatkan rata-rata jumlah penduduk per 1 km 

persegi. Samakin besar angka kepadatan berarti semakin padat penduduk yang 

mendiami suatu wilayah. Kepadatan penduduk Kota Denpasar tahun 2019adalah 7.412 

per km2, meningkat bila dibandingkan tahun 2018 sebesar 7.283 per km2. 

c. Sarana kesehatan 

Dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat, di Kota Denpasar telah dibangun 11 Puskesmas induk yang telah memiliki 

kemampuan gawat darurat serta kamampuan laboratorium dan 25 Puskesmas pembantu 

serta 11 unit puskesmas keliling. Selain itu di Kota Denpasar terdapat 6 buah rumah 

sakit public, yang dokelola oleh Kementrian Kesehatan, Pemerintah Provinsi, 

Pemerintah Kota Denpasar dan TNI/POLRI. 

2. Karakteristik subyek penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disajikan karakteristik penelitian sebagai 

berikut : 

 

Gambar 2. Karakteristik  Umur Ibu Hamil  Di Kota Denpasar Tahun 2021
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Gambar 2 menunjukan bahwa karakteristik umur ibu hamil di Kota Denpasar 

tahun 2021 paling banyak, yaitu umur 20 sampai 25 tahun sebanyak 14 orang  dan yang 

paling sedikit, yaitu umur 36 sampai 40 tahun sebanyak 1 orang. 

      

        Gambar 3. Karakteristik  Tingkat Pendidikan Ibu Hamil  Di Kota Denpasar Tahun 2021 

Gambar 3 menunjukan bahwa karakteristik tingkat pendidikan ibu hamil di Kota 

Denpasar paling banyak, yaitu SMA dan paling sedikit adalah Diploma. 

             Tabel 2 

Karakteristik Jumlah Ibu Hamil Disetiap Kecamatan Di Kota Denpasar 

 Tahun 2021 

 

Kecamatan 

Responden 

f % 

Denpasar Timur 18 54,54 

Denpasar Barat 1 3,03 

Denpasar Utara 1 3,03 

Denpasar Selatan 13 39,39 

Total 33 100% 

16
(49%)

3
(9%)

14
(42%)

TINGKAT PENDIDIKAN

SMA Diploma Sarjana
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Tabel 2 menunjukan bahwa sebagian besar ibu hamil berada pada Kecamatan 

Denpasar Timur sebanyak 18 orang atau 54,54% dan paling sedikit berada pada 

Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Utara sebanyak 1 orang atau 3,03%. 

3. Hasil penelitian 

a. Distribusi persentase gambaran pengetahuan  ibu hamil  tentang  gingivitis di Kota  

Denpasar tahun 2021, dengan kriteria baik, cukup, dan kurang. 

         Tabel 3 

Distribusi Persentase Gambaran Pengetahuan Ibu hamil Tentang Gingivitis  

Di Kota Denpasar Tahun 2021 Dengan Kriteria Baik, Cukup, Kurang 

 

Kriteria f (Orang) Persentase % 

1 2 3 

Baik 22 66,66 

Cukup 9 27,27 

Kurang 2 6,06 

Total 33 100% 

Tabel 3 menunjukan sebagian besar pengetahuan ibu hamil dengan kriteria baik, 

yaitu berjumlah 22 orang (66,66%) dan kriteria kurang hanya sebanyak 2 orang (6,06).  

b. Rata-rata  gambaran  pengetahuan  ibu  hamil  tentang  gingivitis di Kota Denpasar  

tahun 2021. 
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Tabel 4 

Rata-rata Gambaran Pengetahuan Ibu hamil Tentang Gingivitis  

Di Kota Denpasar Tahun 2021 

 

Kriteria f (Orang) Jumlah Nilai Rata-rata 

1 2 3 4 

Baik 22 1.900 86,36 

Cukup 9 635 70,55 

Kurang 2 110 55 

Total 33 2.645 80,15 

 

Tabel 4 menunjukan bahwa rata-rata pengetahuan ibu hamil tentang gingivitis, 

yaitu sebesar 80,15 dengan kriteria baik. 

c. Distribusi  persentase  gambaran  pengetahuan  ibu  hamil  tentang  gingivitis  ber-  

dasarkan tingkat pendidikan di Kota Denpasar tahun 2021 

Tabel 5 

Distribusi Persentase Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Tentang 

Gingivitis Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Kota Denpasar Tahun 2021 

 

 

Tingkat 

Pendidikan 
                     Tingkat Pengetahuan  Jumlah 

 Baik Cukup Kurang  

 f % f % f % F 

SMA 5 31,25 9 56,25 2 12,5 16 

Diploma 3 100 0 0 0 0 3 

Sarjana 14 100 0 0 0 0 14 

  Jumlah  22 66,66 9 27,27 2 6,06 33 
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Tabel 5 menunjukan bahwa seluruh ibu hamil yang berpendidikan Sarjana dan 

Diploma memiliki pengetahuan tentang gingivitis dengan kriteria baik. Sedangkan 

sebagian besar ibu hamil yang berpendidikan SMA dengan kriteria cukup yaitu 

sebanyak 9 orang (56,25%), dan terdapat sebagian kecil dengan kriteria kurang 

sebanyak 2 orang (12,5%). 

4. Hasil analisis data 

Hasil analisis data secara deskriptif terhadap 33 ibu hamil di Kota Denpasar 

tahun 2021 sebagai berikut : 

a. Persentase  gambaran  pengetahuan  ibu  hamil  tentang  gingivitis dengan  kriteria 

baik sebagai berikut :  

Kriteria baik : 
22

33
𝑥 100% = 66,66% 

b. Persentase  gambaran  pengetahuan  ibu  hamil  tentang  gingivitis  dengan kriteria  

cukup sebagai berikut : 

Kriteria cukup :
9

33
𝑥 100% = 27,27% 

c. Persentase  gambaran  pengetahuan  ibu  hamil  tentang  gingivitis  dengan kriteria 

kurang sebagai berikut : 

Kriteria kurang : 
2

33
𝑥 100% = 6,06% 

d. Rata-rata gambaran pengetahuan ibu hamil tentang gingivitis, yaitu : 

Rata-rata =  
2,645

33
 = 80,15 

e. Distribusi  persentase  gambaran  pengetahuan  ibu  hamil  tentang  gingivitis  ber- 

dasarkan tingkat pendidikan, yaitu : 
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1) Kriteria baik : 

SMA : 
5

16
𝑥 100% = 31,25% 

Diploma : 
3

3
𝑥 100% = 100% 

Sarjana : 
14

14
𝑥 100% = 100% 

2) Kriteria cukup  : 

SMA : 
9

16
𝑥 100% = 56,25% 

Diploma : 
0

3
𝑥 100% = 0% 

Sarjana : 
0

14
𝑥 100% = 0% 

3) Kriteria kurang : 

SMA : 
2

16
𝑥 100% = 12,5% 

Diploma : 
0

3
𝑥 100% = 0% 

Sarjana :   
0

14
 𝑋 100% = 0% 

B. Pembahasan 

Berdasarkan analisa hasil penelitian diketahui pengetahuan ibu hamil tentang 

gingivitis di Kota Denpasar tahun 2021, yaitu kriteria baik berjumlah 22 orang 

(66,66%), kriteria cukup berjumlah 9 orang (27,27%), dan kriteria kurang sebanyak 2 

orang (6,06%). Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena sebelum dilakukan 

penelitian, responden  telah diberikan penyuluhan dari mahasiswa KKN IPE Poltekkes 

Denpasar kelompok 7 Denpasar 2 dan responden memiliki minat untuk mengikuti 
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kegiatan penyuluhan. Hal ini sejalan dengan Notoatmodjo (2012) bahwa penyuluhan 

adalah suatu kegiatan mendidik  kepada individu ataupun kelompok, memberi 

informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan 

perilaku hidup yang seharusnya. Hakekatnya penyuluhan merupakan suatu kegiatan non 

formal dalam rangka mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik seperti 

yang di cita-citakan. Dan menurut Gie (2014) pengertian yang paling mendasar dari 

minat adalah minat artinya sibuk, tertarik, atau terlibat dengan suatu kegiatan karena 

menyadari pentingnya kegiatan itu. 

Dari hasil penelitian diperoleh  rata-rata pengetahuan ibu hamil tentang gingivitis 

yaitu  80,15 dengan kriteria baik. Hal ini disebabkan karena responden memiliki minat 

untuk mendengarkan penyuluhan dengan baik sehingga rata-rata pengetahuan ibu hamil 

mendapat kriteria baik. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Mubarak, Khoirul, dan 

Supardi (2007) bahwa minat   sebagai   suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi 

terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang  untuk  mencoba   dan   menekuni   suatu 

hal  dan  pada  akhirnya diperoleh  pengetahuan yang lebih mendalam. 

Gambaran pengetahuan ibu hamil tentang gingivitis berdasarkan tingkat 

pendidikan, yaitu tingkat pendidikan SMA yang memiliki kriteria baik sebanyak 5 

orang (31,25%), kriteria cukup sebanyak 9 orang (56,25%), dan kriteria kurang 

sebanyak 2 orang (12,5%). Seluruh ibu hamil dengan tingkat pendidikan Diploma 

memiliki kriteria baik yaitu sebanyak 3 orang (100%), demikian pula seluruh ibu hamil 

dengan pendidikan Sarjana memiliki kriteria baik sebanyak 14 orang (100%), tidak 

ada yang memiliki tingkat pengetahuan  dengan kriteria cukup maupun  kriteria 

kurang. Dari hasil analisa diketahui yang paling banyak memiliki kriteria baik
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 berdasarkan tingkat pendidikan adalah Sarjana sebanyak 14 orang (100%) dan 

Diploma sebanyak 3 orang (100%). Hal ini kemungkinan  disebabkan karena 

responden yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dapat menerima informasi 

lebih baik dari pada responden yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah, serta 

minat dari ibu hamil terhadap informasi tentang Gingivitis. Hal ini sejalan dengan 

pendapat dari Mubarak, Khoirul dan Supardi (2007) bahwa  terdapat tujuh  faktor  yang  

mempengaruhi pengetahuan, dalam hal ini faktor yang mempengaruhi adalah 

pendidikan. Tidak dapat  dipungkiri  bahwa  semakin  tinggi  pendidikan  seseorang  

maka  mereka  lebih  mudah dapat menerima informasi, sehingga semakin banyak 

pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya apabila seseorang memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap 

penerimaan, informasi dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heldin, Shirley, dan Juliantari (2017) , 

dimana  gambaran pengetahaun ibu hamil tentang gingivitis dengan kriteria baik 

berdasarkan tingkat pendidikan yang paling banyak adalah responden dengan 

pendidikan Sarjana dan Diploma. 

 


