
 
 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi lokasi penelitian 

 Kecamatan Denpasar Selatan merupakan bagian paling selatan atau hilir 

dari Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki luas wilayah 49,99 

Km2, atau 4.999,00 Ha. Kecamatan Denpasar Selatan memiliki jumlah penduduk 

yang cukup padat yaitu 279.640 Jiwa. Terdapat empat desa dan enam kelurahan di 

Kecamatan Denpasar Selatan yaitu Desa Sanur Kaja, Desa Sanur Kauh, Desa 

Sidakarya, Desa Pemogan, Kelurahan Sanur, Kelurahan Renon, Kelurahan Panjer, 

Kelurahan Sesetan, Kelurahan Serangan dan Kelurahan Pedungan. 

Adapun batas – batas Kecamatan Denpasar Selatan sebagai berikut: 

a. Utara : Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Timur  

b. Barat : Kecamatan Kuta dan Denpasar Barat 

c. Selatan : Samudra Indonesia 

d. Timur : Selat Badung  

 Berada pada ketinggian 0 – 75 M dari permukaan laut, serta tata         

kegunaan tanahnya meliputi tanah sawah 935 Ha, tanah tegal/huma 230 Ha, tanah 

pekarangan 2.591 Ha, tanah tambak/kolam 9 Ha, tanah sementara tidak    

diusahakan 68 Ha, tanah hutan 538 Ha, tanah perkebunan 21 Ha, tanah kuburan 10 

Ha dan tanah lainnya 954 Ha. 
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2. Karakteristik subyek penelitian 

Karakteristik subjek penelitian yang disajikan dalam hal ini adalah 

berdasarkan usia dan tingkat pendidikan ibu hamil yang berjumlah 48 responden 

sebagai berikut: 

a. Karakteristik subyek penelitian berdasarkan usia pada ibu hamil di Kecamatan 

Denpasar Selatan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini. 

Tabel 2 

Karakteristik Subyek Penelitian Berdasarkan Usia pada Ibu Hamil di 

Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021 

 

No Usia (tahun) Frekuensi (orang) % 

1.  17-25  22        45,8 

2. 26-35  24        50 

3. 36-45  2 4,2 

 Jumlah 48         100 

Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas usia ibu hamil yaitu berada pada                 

usia 24-30 tahun sebanyak 30 orang (62,5%) 

b. Karakteristik subyek penelitian berdasarkan tingkat pendidikan pada ibu hamil 

di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini 

Tabel 3 

Karakteristik Subyek Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Ibu 

Hamil di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021 

 

No Tingkat Pendidikan Frekuensi (orang) % 

1.  SD 1 2,1 

2. SMP 6           12,5 

3. SMA/SMK 25           52 

4. Diploma 2 4,2 

5. Sarjana 14           29,2 

 Jumlah 48         100 
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Tabel 3 menunjukkan bahwa mayoritas tingkat pendidikan ibu hamil yaitu berada 

pada tingkat SMA/SMK sebanyak 25 orang (52%). 

3. Hasil pengamatan terhadap objek penelitian 

a. Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Pemeliharaan Kesehatan Gigi Dan Mulut di 

Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini 

Tabel 4 

Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Pemeliharaan Kesehatan Gigi Dan Mulut 

di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021. 

 

No Tingkat pengetahuan Frekuensi (orang) % 

1. Baik 19 39,6 

2. Cukup 27 56,2 

3. Kurang 2 4,2 

 Jumlah 48 100 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa persentase paling tinggi Pengetahuan Ibu Hamil 

Tentang Pemeliharaan Kesehatan Gigi Dan Mulut di Kecamatan Denpasar Selatan         

Tahun 2021 yaitu dengan kategori cukup sebanyak 27 orang (56,2%). 

4. Hasil analisis data  

Data yang diperoleh dari hasil penelitian Pengetahuan Ibu Hamil Tentang 

Pemeliharaan Kesehatan Gigi Dan Mulut di Kecamatan Denpasar Selatan         

Tahun 2021 dapat dianalisis sebagai berikut: 

a. Persentase ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan baik  

Ʃ Ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan baik 

Ʃ Ibu hamil
x100% 

=
19

48
x100% 

= 39,6% 
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Jadi, persentase pengetahuan ibu hamil tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan 

mulut dengan kategori baik di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021 yaitu 

sebesar 39,6%. 

b. Persentase ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan cukup  

Ʃ Ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan cukup 

Ʃ Ibu hamil
x100% 

=
27

48
x100% 

= 56,2% 

Jadi, persentase pengetahuan ibu hamil tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan 

mulut dengan kategori cukup di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021 yaitu 

sebesar 56,2%. 

c. Persentase ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan kurang  

Ʃ Ibu hamil yang memiliki tingkat pengetahuan kurang 

Ʃ Ibu hamil
x100% 

=
2

48
x100% 

= 4,2% 

Jadi, persentase pengetahuan ibu hamil tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan 

mulut dengan kategori kurang di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2021 yaitu 

sebesar 4,2%. 

d. Rata-rata pengetahuan ibu hamil tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan 

mulut 

Ʃ seluruh nilai pengetahuan ibu hamil 

Ʃ Ibu hamil
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=
3640

48
 

= 76  

Rata-rata tingkat pengetahuan ibu hamil tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan 

mulut adalah 76 dengan kategori baik. 

B. Pembahasan 

Hasil penelitian dan analisis data mengenai pengetahuan ibu hamil tentang 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan 

tertinggi berada pada kategori cukup, yaitu sebanyak 27 orang (56,2%), kategori 

baik sebanyak 19 orang (39,6%) dan hanya dua orang ibu hamil (4,2%) mempunyai 

tingkat pengetahuan dengan kategori kurang. Hal ini kemungkinan disebabkan 

karena kurangnya minat ibu hamil untuk mencari informasi tentang pemeliharaan 

kesehatan gigi dan mulut karena dianggap tidak berpengaruh terhadap 

kehamilannya. Sesuai dengan pendapat Susanti (2013), yang menyatakan bahwa 

tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku ibu hamil dapat mempengaruhi kesehatan 

gigi dan mulut karena pada masa kehamilan, kesehatan gigi dan mulut hampir 

dilupakan dan dianggap tidak berhubungan dengan kehamilan. Menurut pendapat 

Mubarak, dkk (2007), juga menyatakan bahwa informasi dapat mempengaruhi 

pengetahuan. Informasi dapat membantu mempercepat seseorang untuk 

memperoleh pengetahuan baru. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber 

akan mempengaruhi tingkat pengetahuan sesorang. Seseorang yang banyak 

memperoleh informasi akan cenderung memiliki pengetahuan yang luas. Hasil 

penelitian pada ibu hamil dengan pengetahuan kategori baik kemungkinan 

disebabkan karena sebagian ibu hamil menyadari pentingnya menjaga kesehatan 

gigi dan mulut pada masa kehamilan sehingga berminat untuk lebih banyak 
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mempelajari dan mencari informasi tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Mubarak, dkk (2007), minat mempengaruhi 

pengetahuan karena 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. Hasil ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2019) menunjukkan 

hasil test terhadap Tingkat Pengetahuan Tentang Cara Memelihara Kebersihan Gigi 

dan Mulut Pada Ibu Hamil yang Berkunjung ke Puskesmas Pembantu Dauh Puri 

Denpasar Barat Tahun 2019, mendapatkan hasil yang paling banyak berada pada 

kategori cukup yaitu 16 orang (53,3%), kategori baik sebanyak 11 orang (36,7%) 

dan hanya tiga orang (10%) mempunyai tingkat pengetahuan dengan kategori 

kurang. Hasil ini dapat dikatakan sejalan kemungkinan disebabkan karena faktor-

faktor yang mempengaruhi pengetahuan diantaranya adalah minat dan informasi 

yang dimiliki oleh responden peneliti memiliki persamaan dengan responden 

Yulianti (2019). Menurut Yulianti (2019), hasil penelitiannya lebih banyak 

responden mendapatkan pengetahuan kategori cukup disebabkan karena kurangnya 

minat para ibu hamil untuk belajar secara mandiri tentang cara memelihara 

kebersihan gigi dan mulut dari berbagai media elektronik maupun media sosial 

yang tersedia. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata tingkat pengetahuan 

ibu hamil tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut di Kecamatan Denpasar 

Selatan adalah sebesar 76 termasuk kategori baik. Hasil ini tidak sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2019) yang diketahui bahwa rata-rata 

tingkat pengetahuan ibu hamil yang berkunjung di Puskesmas Pembantu Dauh Puri 
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Denpasar Barat adalah sebesar 72,6 dan termasuk kriteria cukup. Hal ini disebabkan 

karena pada hasil analisis soal kuesioner terdapat beberapa pertanyaan yang 

dijawab benar oleh ke 48 ibu hamil. Soal kuesioner pada butir ke empat tentang 

manfaat untuk memelihara kesehatan gigi pada masa kehamilan. Soal kuesioner 

pada butir ke sembilan tentang syarat bulu sikat gigi yang baik. Soal kuesioner pada 

butir ke 11 dan 12 tentang makanan yang dapat merusak gigi dan makanan yang 

berserat dan berair. Hal ini kemungkinan disebabkan karena sebagian ibu hamil 

sudah pernah mendapatkan penyuluhan sehingga banyaknya informasi dan 

pengalaman yang diperoleh tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut 

pada masa kehamilan. Sesuai dengan pendapat Notoatmodjo (2012), pengetahuan 

dapat diperoleh dari pengalaman yang sudah di dapat sebelumnya 


