
 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi lokasi penelitian 

a. Data Geografi 

Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar (2020),  Kabupaten Gianyar 

merupakan salah satu dari sembilan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, 

terletak di Sebelah Timur Kota Denpasar. Luas wilayah 368 Km² atau sekitar 6,53% 

dari luas wilayah Provinsi Bali. Kabupaten Gianyar terdiri dari 7 kecamatan, yang 

meliputi 64 wilayah desa, 6 wilayah kelurahan, 271 desa pekraman, dan 503 banjar 

dinas/dusun. Adapun batas – batas administratif Kabupaten Gianyar adalah :  

Sebelah Utara  : Kabupaten Bangli 

Sebelah Timur  : Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli 

Sebelah Selatan : Kota Denpasar dan Selat Badung 

Sebelah Barat  : Kabupaten Badung 

 

 

Tabel 2 

Data Ketenagaan Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar 2020 

 

No. Jenis Ketenagaan Jumlah 

1 2 3 

1. Dokter umum 115 orang 

2. Dokter spesialis 230 orang 

3. Dokter gigi 62 orang 

4. Bidan 478 orang 

5. Perawat 780 orang 

6. Perawat gigi 40 orang 
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1 2 3 

7. Gizi 46 orang 

8. Kesehatan masyarakat 14 orang 

9. Kefarmasian 139 orang 

 

Tabel 3 

Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Gianyar 2020 

 

No. Fasilitas Kesehatan Jumlah 

1 2 3 

1. UPTD Puskesmas 13 unit 

2. Puskesmas Pembantu 65 unit 

3. Posyandu 566 unit 

4. UPTD Labkesmas 1 unit 

5. UPTD Instalasi Farmasi 1 unit 

6. Mobil Ambulance/Pusling   29 unit 

7. Mobil Pap Smear 1 unit 

8. RS Pemerintah 2 unit (kelas C) & kelas B 

9. Rumah Sakit Swasta 5 unit  (kelas C) 

10. Mobil desa sehat 2 unit 

11. Laboratorium Klinik 5 unit 

12. Klinik Utama   3 unit 

13. Klinik Pratama 39 unit 

14. RSIA 1 unit 

15. Optikal 10 unit 

16. Apotik 71 unit 

17. Toko Obat 21 unit 

18. Praktek Dokter Umum 227 unit 

19. Praktek Dokter Spesialis 98 unit 

20. Praktek Dokter Gigi 79 unit 

21. Praktek Bidan 277 unit 
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1 2 3 

22. Praktek Perawat  13 unit 

23. Batra (berijin) 29 unit 

24. Lembaga /Organisasi Pendukung 5 unit (PMI, PPTI, YKI, KPA 

dan BNK) 

25. Lembaga /Organisasi Profesi 10 unit (PPNI, IBI, HAKLI, 

IDI, PERSAGI, PDGI, IAI, 

PAFI, IDAI,dan POGI). 

b. Data Demografi 

Jumlah penduduk Kabupaten Gianyar pada tahun 2020 sebesar 508.100 

orang, jumlah ibu hamil sebanyak 7.895 orang, jumlah bayi sebanyak 7.177 orang, 

jumlah balita sebanyak 27.905 orang, dan jumlah gakin sebanyak 4.366 jiwa (Dinas 

Kesehatan Kabupaten Gianyar, 2020). 

Sumber utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar adalah sektor 

perdagangan, hotel dan restoran sebesar 29,24 % diikuti oleh sektor industri 

pengolahan 18,57%, Jasa 19,22%, dan pertanian 16,15%. Angkatan dan 

komunikasi 4,34%, Bangunan 5,50%, Persewaan dan keuangan 5,30%, Listrik, Gas 

dan air minum 1,10%, kecuali sektor Penggalian berkontribusi kurang dari satu 

persen. 

 Kabupaten Gianyar beriklim laut tropis sama halnya dengan wilayah lain di 

Bali secara umum, yang dipengaruhi oleh angina musim. Curah hujan di Kabupaten 

Gianyar berkisar antara 2-710 mm dengan curah hujan terbanyak adalah di Wilayah 

Kecamatan Payangan yaitu 2.904 mm, sedangkan curah hujan terkecil adalah di 

Kecamatan Gianyar dengan total curah hujan 1.473 mm. Suhu udara rata – rata  di 

Kabupaten Gianyar mencapai 26°C, dengan suhu minimum rata – rata 23°C dan 

suhu maksimum rata – rata 29°C. Kelembapan udara rata – rata 82%. Bila dilihat 
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dari perkembangan keadaan iklim di Gianyar menunjukan rata – rata suhu udara 

berkisar antara 27,00° - 28,33°C dengan kelembapan udara rata – rata 75,50% 

(Bappeda Kabupaten Gianyar, 2014). 

2. Karakteristik subyek penelitian 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dapat disajikan karakteristik subyek 

penelitian seperti berikut:  

a. Karakteristik ibu hamil di Kabupaten Gianyar berdasarkan tingkat pendidikan 

Tabel 4  

Karakteristik Ibu Hamil di Kabupaten Gianyar  

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

No. Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

Pendidikan dasar 

Pendidikan menengah 

Pendidikan tinggi  

2 

20 

23 

4,5 

44,4 

51,1 

 Jumlah 45 100 

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 45 responden yang diteliti di lokasi KKN 

IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar Kelompok 4 Gianyar 1 berdasarkan tingkat 

pendidikan, jumlah pendidikan terakhir yang ditempuh ibu hamil paling banyak 

adalah pendidikan tinggi sebanyak 23 orang (51,1%) dan jumlah pendidikan yang 

ditempuh ibu hamil paling sedikit adalah pendidikan dasar sebanyak dua orang 

(4,5%). 
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b. Karakteristik ibu hamil di Kabupaten Gianyar berdasarkan trimester kehamilan 

Tabel 5 

Karakteristik Ibu Hamil di Kabupaten Gianyar  

Berdasarkan Trimester  Kehamilan 

 

No Trimester Kehamilan Frekuensi Persentase (%) 

1 

2 

3 

Trimester I 

Trimester II 

Trimester III 

2 

10 

33 

4,5 

22,2 

73,3 

Jumlah 45 100 

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 45 responden yang diteliti di lokasi KKN 

IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar Kelompok 4 Gianyar 1 berdasarkan trimester 

kehamilan pada ibu hamil yang paling banyak pada trimester III yaitu sebanyak 33 

orang (73,3%), dan yang paling sedikit trimester I yaitu dua orang (4,5%). 

3. Hasil pengamatan terhadap obyek penelitian 

Penelitian ini berdasarkan pada data hasil dari jawaban kuesioner yang 

telah diberikan pada ibu hamil di lokasi KKN IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar 

Kelompok 4 Gianyar 1 sebanyak 45 orang.  

a. Frekuensi ibu hamil di Kabupaten Gianyar tahun 2021 yang memiliki 

pengetahuan tentang menyikat gigi dengan kategori baik, cukup, dan kurang. 

Berdasarkan hasil penelitian pada ibu hamil di lokasi KKN IPE Poltekkes 

Kemenkes Denpasar Kelompok 4 Gianyar 1 diperoleh hasil seperti tabel dibawah 

ini : 
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Tabel 6 

Distribusi  Frekuensi Ibu Hamil di Kabupaten Gianyar Tahun 2021 yang 

Memiliki Pengetahuan Tentang Menyikat Gigi dengan  Kategori Baik, 

Cukup, dan Kurang 

 

Kategori Pengetahuan Frekuensi  Persentase (%) 

Baik  22 48,9 

Cukup  18 40,0 

Kurang  5 11,1 

Jumlah  45 100 

Tabel 6 menunjukkan bahwa frekuensi ibu hamil di Kabupaten Gianyar 

tahun 2021 yang memiliki pengetahuan paling banyak yaitu sebanyak 22 orang 

(48,9%) dengan kategori baik dan yang memiliki pengetahuan paling sedikit yaitu 

sebanyak lima orang (11,1%) dengan kategori kurang. 

b. Frekuensi ibu hamil di Kabupaten Gianyar tahun 2021 yang memiliki 

pengetahuan tentang menyikat gigi dengan kategori baik, cukup dan kurang 

berdasarkan tingkat pendidikan. 

Berdasarkan hasil penelitian pada ibu hamil di lokasi KKN IPE Poltekkes 

Kemenkes Denpasar Kelompok 4 Gianyar 1 diperoleh hasil seperti tabel dibawah 

ini : 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

Tabel 7 

Distribusi Frekuensi Ibu Hamil di Kabupaten Gianyar Tahun 2021 yang 

Memiliki Pengetahuan Tentang Menyikat Gigi dengan Kategori Baik, 

Cukup, dan Kurang Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pengetahuan 

Total Baik Cukup Kurang 

F % F % F % 

Pendidikan dasar 0 0,00 1 50,00 1 50,00 2 

Pendidikan menengah 6 30,00 11 55,00 3 15,00 20 

Pendidikan tinggi 16 69,60 6 26,10 1 4,30 23 

Jumlah 22  18  5  45 

Tabel 7 menunjukkan bahwa frekuensi ibu hamil di Kabupaten Gianyar 

tahun 2021 yang memiliki pengetahuan paling banyak berdasarkan tingkat 

pendidikan yaitu sebanyak 16 orang (69,60%) dengan kategori baik pada tingkat 

pendidikan tinggi dan tidak ada yang memiliki pengetahuan dengan kategori baik 

(0,00%) pada tingkat pendidikan dasar. 

c. Frekuensi ibu hamil di Kabupaten Gianyar tahun 2021 yang memiliki 

pengetahuan tentang menyikat gigi dengan kategori baik, cukup dan kurang 

berdasarkan trimester kehamilan. 

Berdasarkan hasil penelitian pada ibu hamil di lokasi KKN IPE Poltekkes 

Kemenkes Denpasar Kelompok 4 Gianyar 1 diperoleh hasil seperti tabel dibawah 

ini : 
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Tabel 8 

Distribusi Frekuensi Ibu Hamil di Kabupaten Gianyar Tahun 2021 yang 

Memiliki Pengetahuan Tentang Menyikat Gigi dengan Kategori Baik,  

Cukup, dan Kurang Berdasarkan Trimester Kehamilan 

 

Trimester Kehamilan 

Tingkat Pengetahuan 

Total Baik Cukup Kurang 

F % F % F % 

Trimester I 0 0,00 1 50,00 1 50,00 2 

Trimester II 2 20,00 7 70,00 1 10,00 10 

Trimester III 20 60,60 10 30,30 3 9,10 33 

Jumlah 22  18  5  45 

Tabel 8 menunjukkan bahwa frekuensi ibu hamil di Kabupaten Gianyar 

yang memiliki pengetahuan yang paling banyak yaitu sebanyak tujuh orang 

(70,00%) dengan kategori cukup pada usia kehamilan trimester II dan tidak ada 

yang memiliki pengetahuan dengan kategori baik (0,00%) pada usia kehamilan 

trimester I. 

d. Rata – rata pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi di Kabupaten Gianyar 

tahun 2021 yaitu rata – rata nilai sebesar 75,04 dengan kategori cukup. 

e. Rata – rata pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi di Kabupaten Gianyar 

tahun 2021 berdasarkan tingkat pendidikan. 
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Tabel 9 

Rata – Rata Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Menyikat Gigi  

di Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Tingkat Pendidikan Frekuensi  Skor  Rata – rata  

Pendidikan dasar 2 126,6 63,30 

Pendidikan menengah 20 1401,4 70,10 

Pendidikan tinggi 23 1849,1 80,40 

Jumlah 45 3377,1 75,04 

Tabel 9 menunjukkan bahwa rata – rata pengetahuan ibu hamil di 

Kabupaten Gianyar tahun 2021 berdasarkan tingkat pendidikan  yaitu 75,04 dengan 

rata – rata nilai sebesar 80,40 dengan kategori baik pada tingkat pendidikan tinggi, 

rata – rata nilai sebesar 70,10 dengan  kategori cukup pada tingkat pendidikan 

menengah, dan rata – rata nilai sebesar 63,30 dengan kategori cukup pada tingkat 

pendidikan dasar. 

f. Rata – rata pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi di Kabupaten Gianyar 

tahun 2021 berdasarkan trimester kehamilan. 

 

Tabel 10 

Rata – Rata Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Menyikat Gigi  

di Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Berdasarkan Trimester Kehamilan 

 

Trimester Kehamilan Frekuensi  Skor  Rata – rata  

Trimester I 2 126,6 63,30 

Trimester II 10 687,2 68,72 

Trimester III 33 2563,3 77,70 

Jumlah 45 3377,1 75,04 

Tabel 10 menunjukkan bahwa rata – rata pengetahuan ibu hamil di 

Kabupaten Gianyar tahun 2021 berdasarkan trimester kehamilan yaitu 75,04 
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dengan rata – rata nilai sebesar 77,70 dengan kategori baik pada usia kehamilan 

trimester III, rata – rata nilai sebesar 68,72 dengan  kategori cukup pada usia 

kehamilan trimester II, dan rata – rata nilai sebesar 63,30 dengan kategori cukup 

pada usia kehamilan trimester I.  

4. Analisis data 

Data yang diperoleh dianalisis secara univariat yaitu berupa frekuensi 

dan rata – rata. Adapun hasil analisi tersebut sebagai berikut : 

a. Frekuensi ibu hamil yang memiliki pengetahuan tentang menyikat gigi dengan 

kategori baik 

Baik = 
 Ibu hamil dengan pengetahuan kategori baik 

X 100% 
 Ibu hamil yang diperiksa 

 

Baik = 
22 

X 100% 
45 

Baik =  48,9%  

b. Frekuensi ibu hamil yang memiliki pengetahuan tentang menyikat gigi dengan 

kategori cukup 

Cukup = 
 Ibu hamil dengan pengetahuan kategori cukup 

X 100% 
 Ibu hamil yang diperiksa 

Cukup = 
18 

X 100% 
45 

Cukup = 40,0%  

c. Frekuensi ibu hamil yang memiliki pengetahuan tentang menyikat gigi dengan 

kategori kurang 

Kurang = 
 Ibu hamil dengan pengetahuan kategori kurang 

X 100% 
 Ibu hamil yang diperiksa 

 

Kurang = 

 

5 
 

X 100% 
45 

Kurang = 11,1%  
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d. Rata – rata pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi 

Rata – rata = 
 Nilai pengetahuan seluruh ibu hamil 

 
 Ibu hamil yang diperiksa 

Rata – rata = 
3377,1  

45  

Rata – rata = 75,04  

e. Frekuensi ibu hamil yang memiliki pengetahuan tentang menyikat gigi dengan 

kategori baik berdasarkan tingkat pendidikan 

Baik = 
 Ibu hamil dengan pengetahuan baik dengan pendidikan dasar 

X 100% 
 Ibu hamil yang diperiksa dengan pendidikan dasar 

Baik = 
0 

X 100% 
2 

Baik =  0%  

Baik =  Ibu hamil dengan pengetahuan baik dengan pendidikan menengah X 100% 

 Ibu hamil yang diperiksa dengan pendidikan menengah 

Baik = 6 
X 100% 

20 

Baik =  30,00%  

Baik =  Ibu hamil dengan pengetahuan baik dengan pendidikan tinggi X 100% 

 Ibu hamil yang diperiksa dengan pendidikan tinggi 

Baik = 16 
  X 100% 

23 

Baik =  69,60%  

f. Frekuensi ibu hamil yang memiliki pengetahuan tentang menyikat gigi dengan 

kategori cukup berdasarkan tingkat pendidikan 

Cukup = 
 Ibu hamil dengan pengetahuan cukup dengan pendidikan dasar 

X 100% 
 Ibu hamil yang diperiksa dengan pendidikan dasar 

Cukup = 
1 

X 100% 
2 

Cukup =  50,00% 
 

 

Cukup =  Ibu hamil dengan pengetahuan cukup dengan pendidikan menengah X 100% 

 Ibu hamil yang diperiksa dengan pendidikan menengah 

 

Cukup = 

 

11 
 

X 100% 
20 

Cukup =  55,00% 
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Cukup =  Ibu hamil dengan pengetahuan cukup dengan pendidikan tinggi X 100% 

 Ibu hamil yang diperiksa dengan pendidikan tinggi 

Cukup = 6 
  X 100% 

23 

Cukup =  26,10%  

g. Frekuensi ibu hamil yang memiliki pengetahuan tentang menyikat gigi dengan 

kategori kurang berdasarkan tingkat pendidikan 

Kurang = 
 Ibu hamil dengan pengetahuan kurang dengan pendidikan dasar 

X 100% 
 Ibu hamil yang diperiksa dengan pendidikan dasar 

Kurang = 
1 

X 100% 
2 

Kurang =  50,00%  

Kurang =  Ibu hamil dengan pengetahuan kurang dengan pendidikan menengah X 100% 

 Ibu hamil yang diperiksa dengan pendidikan menengah 

Kurang = 3 
X 100% 

20 

Kurang =  15,00%  

Kurang =  Ibu hamil dengan pengetahuan kurang dengan pendidikan tinggi X 100% 

 Ibu hamil yang diperiksa dengan pendidikan tinggi 

   

Kurang 

Kurang = 

1 
  X 100% 

23 

Kurang  =  4,30%  

h. Rata – rata pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi berdasarkan tingkat 

pendidikan 

Rata – rata = 
 Nilai pengetahuan ibu hamil berdasarkan pendidikan dasar 

 Ibu hamil berdasarkan pendidikan dasar 

Rata – rata = 
126,6  

2  

Rata – rata = 63,30 

  

Rata – rata = 
 Nilai pengetahuan ibu hamil berdasarkan pendidikan menengah 

 Ibu hamil berdasarkan pendidikan menengah 

Rata – rata = 
1401,4 

20 

Rata – rata= 70,10 
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Rata – rata = 
 Nilai pengetahuan ibu hamil berdasarkan pendidikan tinggi 

 Ibu hamil berdasarkan pendidikan tinggi 

 

Rata – rata = 

 

1849,1 

23 

Rata – rata = 80,40 

Rata – rata =  Nilai pengetahuan ibu hamil berdasarkan pendidikan dasar + menengah + tinggi 

 Ibu hamil yang diperiksa 

Rata – rata = 
126,6 + 1401,4 + 1849,1 

45 

Rata – rata =  75,04 

i. Frekuensi ibu hamil yang memiliki pengetahuan tentang menyikat gigi dengan 

kategori baik berdasarkan trimester kehamilan 

Baik = 
 Ibu hamil dengan pengetahuan baik dengan usia kehamilan trimester I 

X 100% 
 Ibu hamil yang diperiksa dengan usia kehamilan trimester I 

Baik = 
0 

X 100% 
2 

Baik =  0%  

Baik =  Ibu hamil dengan pengetahuan baik dengan usia kehamilan trimester II X 100% 

 Ibu hamil yang diperiksa dengan usia kehamilan trimester II 

Baik = 2 
X 100% 

10 

Baik =  20,00%  

Baik =  Ibu hamil dengan pengetahuan baik dengan usia kehamilan trimester III X 100% 

 Ibu hamil yang diperiksa dengan usia kehamilan trimester III 

Baik = 20 
  X 100% 

33 

Baik = 60,60%  

j. Frekuensi ibu hamil yang memiliki pengetahuan tentang menyikat gigi dengan 

kategori cukup berdasarkan trimester kehamilan 

Cukup = 
 Ibu hamil dengan pengetahuan cukup dengan usia kehamilan trimester I 

X 100% 
 Ibu hamil yang diperiksa dengan usia kehamilan trimester I 

Cukup = 
1 

X 100% 
2 

Cukup =  50,00%  

Cukup =  Ibu hamil dengan pengetahuan cukup dengan usia kehamilan trimester II X 100% 

 Ibu hamil yang diperiksa dengan usia kehamilan trimester II 

Cukup =  7 
X 100% 

10 

Cukup =  70,00%  
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Cukup =  Ibu hamil dengan pengetahuan cukup dengan usia kehamilan trimester III X 100% 

 Ibu hamil yang diperiksa dengan usia kehamilan trimester III 

Cukup = 10 
  X 100% 

33 

Cukup = 30,30%  

k. Frekuensi ibu hamil yang memiliki pengetahuan tentang menyikat gigi dengan 

kategori kurang berdasarkan trimester kehamilan 

Kurang= 
 Ibu hamil dengan pengetahuan kurang dengan usia kehamilan trimester I 

X 100% 
 Ibu hamil yang diperiksa dengan usia kehamilan trimester I 

Kurang = 
1 

X 100% 
2 

Kurang=  50,00%  

Kurang = 
 Ibu hamil dengan pengetahuan kurang dengan usia kehamilan trimester II X 100% 

 Ibu hamil yang diperiksa dengan usia kehamilan trimester II 

Kurang = 
1 

X 100% 
10 

Kurang = 10,00%  

Kurang = 
 Ibu hamil dengan pengetahuan kurang dengan usia kehamilan trimester III X 100% 

 Ibu hamil yang diperiksa dengan usia kehamilan trimester III 

Kuran 

Kurang  = 

3 
  X 100% 

33 

Kurang = 9,10%  

l. Rata – rata pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi berdasarkan trimester 

kehamilan 

Rata – rata = 
 Nilai pengetahuan ibu hamil berdasarkan usia kehamilan trimester I 

 Ibu hamil berdasarkan usia kehamilan trimester I 

Rata – rata = 
126,6  

   2  

Rata – rata = 75,04 

Rata – rata = 
 Nilai pengetahuan ibu hamil berdasarkan usia kehamilan trimester II 

 Ibu hamil berdasarkan usia kehamilan trimester II 

Rata – rata = 
687,2 

   10 

Rata – rata = 68,72 

Rata – rata = 
 Nilai pengetahuan ibu hamil berdasarkan usia kehamilan trimester III 

 Ibu hamil berdasarkan usia kehamilan trimester III 

Rata – rata = 
2563,3 

   33 

                       = 77,70 
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Rata – rata = 
 Nilai pengetahuan ibu hamil berdasarkan usia kehamilan trimester I + II + III 

 Ibu hamil yang diperiksa 

Rata – rata = 
126,6 + 687,2 + 2563,3 

               45 

Rata – rata = 
75,04 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 45 orang ibu hamil di Kabupaten 

Gianyar tahun 2021, menunjukkan bahwa dari 45 orang ibu hamil yang memiliki 

pengetahuan tentang menyikat gigi dengan kategori baik yaitu sebanyak 22 orang 

(48,9%). Hal ini disebabkan karena ibu hamil sudah pernah diberikan penyuluhan 

tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada saat pelaksanaan KKN IPE 

Poltekkes Kemenkes Denpasar dan sebagian besar ibu hamil mungkin memiliki 

minat yang tinggi untuk berpartisipasi dan mendengarkan penyuluhan yang 

diberikan oleh mahasiswa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Santoso 

dan Sutomo (2017) yang menunjukkan bahwa pengetahuan tentang menyikat gigi 

pada ibu hamil dengan kategori baik sebanyak 31 orang (56,4%). Rata – rata 

pengetahuan ibu hamil  tentang menyikat gigi di Kabupaten Gianyar tahun 2021 

memiliki rata – rata nilai sebesar 75,04  dengan kategori cukup.  Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian Muthmainnah (2016) bahwa hampir sebagian besar 

ibu hamil memiliki tingkat pengetahuan yang cukup tentang kesehatan gigi dan 

mulut selama kehamilan yaitu sebanyak 30 orang (66,7%). Hal ini mungkin 

disebabkan karna ibu hamil hanya fokus pada kehamilannya dan kurang 

memperhatikan kesehatan gigi dan mulut. Menurut pendapat Mubarak, dkk (2007), 

bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah faktor informasi, 
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kemudahan memperoleh informasi dapat membantu mempercepat seseorang untuk 

memperoleh pengetahuan yang baru. 

Berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa frekuensi 

pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi yang memiliki pengetahuan paling 

banyak berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 16 orang (69,60%) dengan 

kategori baik pada tingkat pendidikan tinggi. Rata – rata pengetahuan ibu hamil  

tentang menyikat gigi di Kabupaten Gianyar tahun 2021 berdasarkan tingkat 

pendidikan dengan rata – rata nilai paling tinggi yaitu 80,40 dengan kategori baik 

pada tingkat pendidikan tinggi. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian 

Kristiana, (2019), bahwa berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa 

frekuensi pengetahuan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut ibu hamil yang 

berkunjung ke Puskesmas Abang I tahun 2019 paling banyak dengan kriteria 

kurang sebanyak 17 orang (56,7%) yaitu pendidikan SD, SMP, SMA. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Notoatmodjo (2010), salah satu faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan adalah pendidikan. Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan 

seseorang pada orang lain terhadap sesuatu hal agar dapat memahami. Semakin 

tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah pula menerima informasi dan pada 

akhirnya semakin banyak pula mereka menerima informasi dan semakin banyak 

pula pengetahuan yang dimilikinya.  

Berdasarkan trimester kehamilan menunjukkan bahwa frekuensi 

pengetahuan ibu hamil tentang menyikat gigi yang memiliki pengetahuan paling 

banyak berdasarkan trimester kehamilan sebanyak tujuh orang (70,00%) dengan 

kategori cukup pada usia kehamilan trimester II. Rata – rata pengetahuan ibu hamil  

tentang menyikat gigi di Kabupaten Gianyar tahun 2021 berdasarkan trimester 
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kehamilan dengan rata – rata nilai paling tinggi 77,70 dengan kategori baik pada 

usia kehamilan trimester III. Menurut Notoatmodjo (2010) dalam Muthmainnah 

(2016), pengetahuan pada ibu hamil tidak dilihat dari berapa usia kehamilannya 

tetapi dilihat dari beberapa faktor misalnya informasi dan pengalaman dalam 

kehamilan, karena pengalaman merupakan sumber pengetahuan atau merupakan 

suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Pengalaman yang lebih 

banyak, sehingga pengetahuan yang diperoleh semakin banyak. Hal ini sesuai juga 

dengan pendapat Mubarak, dkk (2007), bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan adalah faktor informasi, kemudahan memperoleh 

informasi dapat membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh 

pengetahuan yang baru karena, semakin bertambahnya usia kehamilan pada ibu 

hamil maka ibu cenderung lebih sering melakukan kunjungan ke Rumah Sakit 

maupun ke Puskesmas dan tentunya ibu hamil lebih banyak mendapatkan informasi 

mengenai kesehatan, bila ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan ke 

Puskesmas  jika ada masalah pada rongga mulutnya akan dirujuk ke poli gigi untuk 

mendapatkan pemeriksaan sekaligus penyuluhan mengenai pemeliharaan 

kesehatan gigi dan mulutnya sesuai dengan kegiatan lintas program KIA  yang 

dilaksanakan di Puskesmas tersebut.


