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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Lokasi penelitian  

a. Geografi  

SDN 8 Peguyangan Kaja terletak di Jalan Antasura Peguyangan Kaja 

Denpasar Utara Propinsi Bali, dengan batas wilayah sebagai berikut:  

1) Batas Utara  : Rumah Peduduk 

2) Batas Barat  : Rumah penduduk 

3) Batas Selatan : Pura 

4) Batas Timur : Rumah Peduduk 

 

b. Demografi  

Jumlah keseluruhan siswa SDN 8 Peguyangan Kaja Denpasar Utara yaitu 

292 orang dengan jumlah siswa laki-laki 150 orang dan siswa perempuan 142 

orang. Jumlah kelas  IV dan V Sebanyak 60 orang yang terdiri dari 33 laki-laki 

dan 27 perempuan. Sarana dan Prasarana  

   Sarana dan prasarana yang terdapat di SDN 8 Peguyangan terdiri dari 

satu ruang UKGS/UKS, satu ruang kepala sekolah, satu ruang tata usaha, satu 

ruang perpustakaan, satu gudang, satu kantin, dua toilet, satu aula, empat wastafel 

di depan kelas. 

  

2. Karakteristik subyek penelitian  

Karakteristik SDN 8 Peguyangan Kaja Denpasar Utara Tahun 2018 

berdasarkan jenis kelamin.  
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Tabel 3. 

Karakteristik SDN 8 Peguyangan Kaja Denpasar Utara  

Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tahun 2018 

 

               Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah SDN 8 Peguyangan Kaja Denpasar 

Utara lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 33 orang  

(55%) 

 

3. Hasil pengamatan terhadap subyek penelitian  

      Persentase SDN 8 Peguyangan Kaja Denpasar Utara yang memiliki 

perilaku menyikat gigi dengan kriteria sangat baik, baik, cukup, dan perlu 

bimbingan sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No       Jenis kelamin          Frekuensi                 Persentase(%) 

1               Laki-laki                 33                                   55 

2               Perempuan               27                                  45 

                 Jumlah                    60                                100 
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Tabel 4. 

Distribusi Frekuensi Perilaku Menyikat Gigi SDN 8 Peguyangan Kaja 

Denpasar Utara  

Tahun 2018 

 

Kriteria Perilaku                       Frekuensi                                 Persentase  (%)                                                                   

 Sangat Baik                                   7                                                11,7 

Baik                                                8                                                 13,3 

Cukup                                            11                                                18,3 

 Perlu Bimbingan                           34                                                56,7 

Jumlah                                            60                                                100 

      

Tabel 4 menunjukkan perilaku menyikat gigi pada SDN 8 Peguyangan Kaja 

Denpasar Utara terbanyak pada kriteria perlu bimbingan (56,7%), paling sedikit 

kriteria sangat baik (11,7%).  

4. Rata-rata perilaku menyikat gigi  

 Rata – rata perilaku menyikat gigi pada SDN 8 Peguyangan Kaja Denpasar 

Utara Tahun 2018 adalah 52,7 dengan  kriteria perlu bimbingan.  

5. Hasil analisis data  

a. Frekuensi responden yang berperilaku menyikat gigi dengan kriteria sangat 

baik. 

∑ responden yang berperilaku menyikat gigi dengan kriteria sangat baik 

∑ seluruh responden
x 100% 

7

60
 𝑥 100% 

 = 11,7%  

b. Frekuensi responden yang berperilaku mnyikat gigi dengan kriteria baik. 

∑ responden yang berperilaku menyikat gigi dengan kriteria baik 

∑ seluruh responden
x 100% 
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8

60
𝑥 100% 

= 13,3%  

c. Frekuensi responden yang berperilaku menyikat gigi dengan kriteria cukup. 

∑ responden yang berperilaku menyikat gigi dengan kriteria cukup 

∑ seluruh responden
x 100% 

11

60
 𝑥 100% 

= 18,3%  

d. Frekuensi responden yang berperilaku menyikat gigi dengan kriteria perlu 

bimbigan. 

∑ responden yang berperilaku menyikat gigi dengan kriteria perlu bimbingan 

∑ seluruh responden
x 100% 

34

60
 𝑥 100% 

= 56,7%  

e. Rata-rata perilaku menyikat gigi  

∑ nilai perilaku menyikat gigi responden 

∑ seluruh responden
 

3.160

60
  

= 52,7 
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B. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan di SDN 8 Peguyangan Kaja Denpasar dengan 60 

reponden. Sebanyak 33 (55%) responden laki-laki dan 45 (45%) responden 

perempuan. Hasil penelitian ini menyatakan dari 60 responden sebanyak 34 

(56,7%) responden yang berperilaku menyikat gigi dengan kriteria perlu 

bimbingan, 11 (18,3%) responden berperilaku menyikat gigi dengan kriteria 

cukup, 8 (13,3%) responden berperilaku menyikat gigi dengan kriteria baik, tujuh 

(11,7%) responden berperilaku menyikat gigi sangat baik. Rata-rata perilaku 

menyikat gigi 52,7 dengan kriteria perlu bimbingan. Hasil penelitian ini penilaian 

menyikat gigi terdiri dari empat aspek yang dinilai yaitu alat menyikat gigi, 

frekuensi menyikat gigi, waktu menyikat gigi, dan cara menyikat gigi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dari 60 orang siswa yang diteliti 47 orang  

(78,3%) salah menyikat gigi pada permukaan yang menghadap ke lidah dan 

permukaan yang menghadap ke langit-langit sebanyak 48 orang siswa (80%) , hal 

ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya mendapatkan bimbingan langsung 

oleh orang tua dirumah maupun guru disekolah tentang cara menyikat gigi yang 

baik dan benar, hal ini juga di sebabkan karena diliat dari teknik atau cara 

menyikat gigi yang salah pada permukaan yang menghadap ke lidah dan 

permukaan yang menghadap ke langit-langit. Pernyataan ini sesuai dengan 

pendapat Green dalam Notoatmojo (2003), bahwa perilaku kesehatan seseorang 

dipengaruhi oleh tiga faktor penting yaitu faktor predisposisi yang mencakup 

pengetahuan responden kurang mendapatkan upaya promotif dari petugas 

kesehatan, tidak mengetahui cara memelihara kesehatan gigi dan mulut yang baik 

dan benar serta gerakan menyikat gigi yang kurang tepat, faktor pendukung yang 
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mencakup ketersediaan saran dan prasarana kesehatan, dan yang terakhir adalah 

faktor pendorong seperti sarana dan prasarana, serta perilaku dan sikap tenaga 

kesehatan, namun penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Suanda dan 

Sumerti dalam jurnal kesehatan gigi (2014), bahwa sebagaian besar responden 

memiliki perilaku menyikat gigi yang salah pada bagian gigi yang menghadap 

langit – langit dan lidah, hal ini disebabkan gerakan menyikat gigi pada bagian 

langit-langit dan lidah tergolong sulit bagi anak-anak. Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa dari 60 orang siswa yang diteliti 44 orang siswa (73,3%) 

berkumur lebih dari satu kali. Hal ini kemungkinan disebabkan karena responden 

tidak mengetahui kandungan fluor di dalam pasta gigi yang dapat berguna untuk 

mencegah gigi berlubang. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Srigupta (2004) 

bahwa Fluor merupakan suatu zat yang terkandung dalam pasta gigi yang 

berfungsi untuk memperkuat gigi, menjaga dan mencegah terjadinya kerusakan 

gigi.  

Perilaku sehat dalam masyarakat bukan hanya diperlukan pengetahuan, 

sikap positif dan dukungan positif, serta diperlukan contoh sebagai acuan 

misalnya orang tua yang memberi dorongan kepada anaknya utnuk berperilaku 

menyikat gigi yang baik dan benar. Kebiasaan menjaga kesehatan gigi dan mulut 

sebagai bentuk perilaku yan didasari oleh pengetahuan akan mempengaruhi baik 

atau buruknya suatu kesehatan gigi dan mulut (Notoatmojo, 2003).  

 

 

 

 

 


