
 
 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi lokasi penelitian 

a. Geografis 

  Kecamatan Mengwi merupakan salah satu dari enam Kecamatan di 

Kabupaten Badung yang keadaan geografisnya berada di Desa Cemangi sampai 

dengan ujung utara di Desa Kuwum, dengan luas 82,00 km2, terdiri dari 5 

Kelurahan, 15 Desa, 187 Banjar Dinas/Lingkungan dan 38 Desa Adat, 211 Banjar 

Adat. 

Batas Kecamatan Mengwi meliputi : 

➢ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Abiansemal 

➢ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Utara dan Samudra 

Indonesia 

➢ Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan 

➢ Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tabanan 

  Luas Kecamatan Mengwi merupakan dataran rendah yang terbentang dari 

Utara ke Selatan dengan ketinggian 500 mdl dari permukaan air laut, beriklim tropis 

dengan curah hujan 200-300 mm selama 6 bulan dan suhu rata-rata harian 28C 

terbadi menjadi 3 (tiga) kawasan pembangunan dengan 20 (dua puluh) desa 

meliputi : Mengwi Utara merupakan kawasan pertanian dalam arti luas dengan 

dominasi aktivitas perkebunan dan tanaman pangan, wisata alam, peternakan, 

kerajinan dan konservasi. Mengwi Tengah merupakan kawasan Pusat 

Pemerintahan, dengan domisili aktivitas pertanian, pariwisata budaya, peternakan, 
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industri kerajinan, perdagangan dan jasa. Mengwi Selatan merupakan kawasan 

pertanian tanaman pangan dan penunjang pariwisata dengan domisili aktivitas 

penunjang pariwisata, perikanan, industri kecil dan jasa.  

b. Demografis 

 Jumlah penduduk di Kecamatan Mengwi sebanyak 117.274 jiwa, dengan 

laki-laki sebanyak 57.233 jiwa (49,75%) dan perempuan sebanyak 59.421 jiwa 

(50,25%). 

2. Karakteristik subyek penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian terhadap 50 orang dari 25 pasangan suami istri 

di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Tahun 2021, maka dapat disajikan 

karakteristik seperti bawah ini: 

a. Karakteristik berdasarkan tingkat pendidikan pada pasangan suami istri di 

Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Tahun 2021 dapat disajikan pada gambar 

dibawah ini : 

 

 
 

Gambar 2 Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Pasangan Suami Istri 

di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Tahun 2021 
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 Gambar 2 menunjukkan bahwa karakteristik berdasarkan tingkat pendidikan 

pada pasangan suami istri dengan tingkat pendidikan menengah lebih banyak yaitu 

berjumlah 28 orang (56%) dan yang paling sedikit pasangan suami istri dengan 

tingkat pendidikan dasar yaitu berjumlah 5 orang (10%). 

b. Karakteristik berdasarkan pekerjaan pada pada pasangan suami istri di 

Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Tahun 2021 dapat disajikan pada gambar 

dibawah ini : 

 

 
 

Gambar 3 Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan Pada Pasangan Suami Istri di 

Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Tahun 2021 

 

 Gambar 3 menunjukkan bahwa karakteristik berdasarkan pekerjaan pada 

pasangan suami istri dengan pekerjaan Swasta lebih banyak yaitu berjumlah 20 

orang (40%) dan yang paling sedikit pasangan suami istri dengan  pekerjaan PNS 

yaitu berjumlah 4 orang (8%). 
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3. Hasil pengamatan terhadap objek penelitian 

 Penelitian ini berdasarkan pada data hasil dari jawaban kuesioner yang telah 

diberikan pada pasangan suami istri di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung 

sebanyak 50 orang dari 25 pasangan suami istri. Berdasarkan hasil penelitian pada 

pasangan suami istri di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung diperoleh hasil 

seperti tabel dibawah ini : 

a. Persentase pasangan suami istri berdasarkan tingkat pengetahuan di 

Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Tahun 2021 

 

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Pasangan Suami Istri Berdasarkan Tingkat 

Pengetahuan di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung  

Tahun 2021  

 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Baik 

Cukup 

Kurang 

28 

22 

0 

56 

44 

0 

Total 50 100 

  

 Tabel 2 menunjukkan bahwa pasangan suami istri dengan kategori terbanyak 

terdapat pada kategori tingkat pengetahuan baik yaitu sebanyak 28 orang (56%) dan 

tidak ada yang memiliki tingkat pengetahuan dengan kategori kurang (0%). 
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b. Rata-rata tingkat pengetahuan pada pasangan suami istri di Kecamatan 

Mengwi, Kabupaten Badung Tahun 2021 

 

Tabel 3 

Rata-Rata Tingkat Pengetahuan Pada Pasangan Suami Istri di Kecamatan 

Mengwi, Kabupaten Badung Tahun 2021 

 

Tingkat Pengetahuan Frekuensi Skor 

Baik 

Cukup 

Kurang 

28 

22 

0 

2365 

1560 

0 

Total 50 3.925 

Rata-rata  78,5 

 

 Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengetahuan pasangan suami 

istri di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Tahun 2021 yaitu 78,5 dengan 

kategori baik. 

c. Rata-rata tingkat pengetahuan pada pasangan suami istri berdasarkan tingkat 

pendidikan di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Tahun 2021  

 

Tabel 4 

Rata-rata Tingkat Pengetahuan Pada Pasangan Suami Istri Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung  

Tahun 2021  

 

Tingkat Pendidikan Frekuensi Skor Rata-rata 

Pendidikan dasar 

Pendidikan menengah 

Pendidikan tinggi 

5 

28 

17 

345 

2170 

1410 

69 

77,5 

82,94 

Total 50 3925 78,5 

 

 Tabel 4  menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengetahuan pasangan suami 

istri berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung 
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Tahun 2021 yaitu pasangan suami istri dengan tingkat pendidikan dasar hanya 

memperoleh nilai 69 dengan kategori cukup dan pasangan suami istri dengan 

tingkat pendidikan tinggi memiliki rata-rata 82,94 dengan kategori baik. 

d. Rata-rata tingkat pengetahuan pada pasangan suami istri berdasarkan pekerjaan 

di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Tahun 2021  

 

Tabel 5 

Rata-rata Tingkat Pengetahuan Pada Pasangan Suami Istri Berdasarkan 

Pekerjaan di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Tahun 2021  

 

Pekerjaan Frekuensi Skor Rata-rata 

PNS 

Swasta 

Wiraswsta 

Tidak bekerja 

4 

20 

14 

12 

345 

1630 

1080 

870 

86,25 

81,5 

77,14 

72,5 

Total 50 3925 78,5 

 

 Tabel 5 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengetahuan pasangan suami 

istri berdasarkan pekerjaan di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Tahun 2021 

yaitu pasangan suami istri dengan pekerjaan PNS memiliki rata-rata 86,25 dengan 

kategori baik dan pasangan suami istri yang tidak bekerja hanya memperoleh nilai 

72,5 dengan kategori cukup. 

4. Analisis data 

 Data yang diperoleh dianalisis secara univariat yaitu berupa persentase dan 

rata-rata. Adapun hasil analisis tersebut sebagai berikut : 

a. Persentase pasangan suami istri di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung 

dengan tingkat pengetahuan kategori baik, cukup, dan kurang sebagai berikut : 

1) Persentase pasangan suami istri di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung 

dengan tingkat pengetahuan kategori baik 
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Baik =  Σ pasangan suami istri dengan tingkat pengetahuan kategori baik

Σ pasangan suami istri yang diperiksa
 x 100%

 

Baik = 
28

50
 x 100% 

        = 56% 

2) Persentase pasangan suami istri di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung 

dengan tingkat pengetahuan kategori cukup 

Cukup =
Σ pasangan suami istri dengan tingkat pengetahuan kategori cukup 

Σ pasangan suami istri yang diperiksa
 x 100% 

Cukup = 
22

50
  x 100% 

  = 44% 

3) Persentase pasangan suami istri di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung 

dengan tingkat pengetahuan kategori kurang 

Kurang = 
Σ pasangan suami istri dengan tingkat pengetahuan kategori kurang 

Σ pasangan suami istri yang diperiksa
  x 100% 

Kurang = 
0

50
  x 100% 

   = 0% 

b. Rata-rata tingkat pengetahuan tentang pemeliharan kesehatan gigi dan mulut 

pada pasangan suami istri di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung sebagai 

berikut : 

Rata-rata = 
Σ nilai pengetahuan seluruh pasangan suami istri  

Σ pasangan suami istri yang diperiksa
   

   = 
3925

50
 

 = 78,5 
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c. Rata-rata tingkat pengetahuan tentang pemeliharan kesehatan gigi dan mulut 

pada pasangan suami istri di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung berdasarkan 

tingkat pendidikan sebagai berikut :  

1) Rata-rata tingkat pengetahuan tentang pemeliharan kesehatan gigi dan mulut 

pada pasangan sumai istri berdasarkan pendidikan dasar  

Rata-rata = 
Σ nilai pengetahuan seluruh pasangan suami istri berdasarkan pendidikan dasar 

Σ pasangan suami istri yang diperiksa
   

                = 
345

5
 

                = 69 

2) Rata-rata tingkat pengetahuan tentang pemeliharan kesehatan gigi dan mulut 

pada pasangan sumai istri berdasarkan pendidikan menengah 

Rata-rata = 
Σ nilai pengetahuan seluruh pasangan suami istri berdasarkan pendidikan menengah 

Σ pasangan suami istri yang diperiksa
 

                = 
2170

28
 

                = 77,5 

3) Rata-rata tingkat pengetahuan tentang pemeliharan kesehatan gigi dan mulut 

pada pasangan sumai istri berdasarkan pendidikan tinggi 

Rata-rata =  
Σ nilai pengetahuan seluruh pasangan suami istri berdasarkan pendidikan tinggi 

Σ pasangan suami istri yang diperiksa
 

                = 
1410

17
  

                = 82,94 

4) Rata-rata tingkat pengetahuan tentang pemeliharan kesehatan gigi dan mulut 

pada pasangan sumai istri berdasarkan pendidikan dasar, menengah, tinggi 

Rata-rata = 
Σ nilai pengetahuan seluruh pasangan suami istri berdasarkan pendidikan dasar, menengah, tinggi 

Σ pasangan suami istri yang diperiksa
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                = 
345+2170+1410

50
 

                = 78,5 

d. Rata - rata tingkat pengetahuan tentang pemeliharan kesehatan gigi dan mulut 

pada pasangan sumai istri di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung berdasarkan 

pekerjaan sebagai berikut : 

1) Rata-rata tingkat pengetahuan tentang pemeliharan kesehatan gigi dan mulut 

pada pasangan sumai istri berdasarkan pekerjaan sebagai PNS  

Rata-rata = 
Σ nilai pengetahuan seluruh pasangan suami istri berdasarkan pekerjaan sebagai PNS 

Σ pasangan suami istri yang diperiksa
   

                = 
345

4
 

                = 86,25 

2) Rata-rata tingkat pengetahuan tentang pemeliharan kesehatan gigi dan mulut 

pada pasangan sumai istri berdasarkan pekerjaan sebagai Swasta 

Rata-rata = 
Σ nilai pengetahuan seluruh pasangan suami istri berdasarkan pekerjaan sebagai swasta 

Σ pasangan suami istri yang diperiksa
 

                = 
1630

20
 

                = 81,5 

3) Rata-rata tingkat pengetahuan tentang pemeliharan kesehatan gigi dan mulut 

pada pasangan sumai istri berdasarkan pekerjaan sebagai Wiraswasta 

Rata-rata = 
Σ nilai pengetahuan seluruh pasangan suami istri berdasarkan pekerjaan sebagai wiraswasta

Σ pasangan suami istri yang diperiksa
 

                = 
1080

14
 

                = 77,14 
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4) Rata-rata tingkat pengetahuan tentang pemeliharan kesehatan gigi dan mulut 

pada pasangan sumai istri berdasarkan pekerjaan tidak bekerja 

Rata-rata = 
Σ nilai pengetahuan seluruh pasangan suami istri berdasarkan pekerjaan tidak bekerja

Σ pasangan suami istri yang diperiksa
 

                = 
870

12
 

                = 72,5 

5) Rata-rata tingkat pengetahuan tentang pemeliharan kesehatan gigi dan mulut 

pada pasangan sumai istri berdasarkan pekerjaan  

Rata-rata = 
Σ nilai pengetahuan seluruh pasangan suami istri berdasarkan pekerjaan PNS, Swasta, Wiraswasta, Tidak bekerja

Σ pasangan suami istri yang diperiksa
 

                = 
345+1630+1080+870

50
 

                = 78,5 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian  

 Berdasarkan hasil penelitian terhadap 50 orang dari 25 pasangan suami istri di 

Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Tahun 2021, menunjukkan bahwa dari 25 

pasangan suami istri di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang memiliki 

tingkat pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut dengan 

kategori baik sebanyak 28 orang (56%), pasangan suami istri yang memiliki 

pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut dengan kategori cukup 

sebanyak 22 orang (44%) dan tidak ada yang memiliki tingkat pengetahuan dengan 

kategori kurang (0%). Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan 

suami istri memiliki tingkat pengetahuan dengan kategori baik yaitu 28 orang 

(56%). Hal ini kemungkinan disebabkan karena pasangan suami istri telah 

mendapatkan informasi yang diperoleh melalui media massa (cetak dan elektronik) 

maupun dari petugas kesehatan secara langsung akan pentingnya menjaga 
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kesehatan gigi dan mulut sehingga termotivasi untuk mengetahui hal-hal yang 

berhubungan dengan cara memelihara kesehatan gigi dan mulut. Hal ini sesuai 

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

pengetahuan adalah faktor informasi, kemudahan untuk memperoleh suatu 

informasi dapat membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh 

pengetahuan yang baru. Meskipun sebagian besar pasangan suami istri memiliki 

tingkat pengetahuan dengan kategori baik, namun terdapat 22 orang (44%) 

pasangan suami istri memiliki tingkat pengetahuan dengan kategori cukup. Hal ini 

kemungkinan disebabkan karena pasangan suami istri kurang minat dalam 

memperoleh pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut secara 

mandiri yang dapat diperoleh melalui media sosial. Media merupakan alat atau  

sasaran  untuk  menyampaikan  pesan  kepada sasaran atau orang yang dituju, bisa 

melalui media masa (televisi, radio, surat kabar dan majalah). Menurut Asosiasi 

Pendidikan Nasional (National Education Association/ NEA) dalam buku Arief 

Sadiman, dkk (2014), media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak 

maupun audiovisual serta peralatannya. Media hendaknya dapat dimanipulasi, 

dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Adapun batasan yaitu bahwa media adalah 

segala sesuatu yang apat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta 

perhatian pasangan suami istri sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

 Rata-rata pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada 

pasangan suami istri di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Tahun 2021 yaitu 

sebesar 78,5 dengan kategori baik. Hal ini kemungkinan disebabkan karena faktor 

pendidikan pada pasangan suami istri di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung 
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yang kebanyakan berpendidikan menengah yaitu SMA dan berpendidikan tinggi 

yaitu Diploma, S1 dan S2. Hal ini sesuai dengan pendapat (Mubarak, 2007), 

menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula 

mereka menerima informasi, dan pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan 

yang dimilikinya. Meskipun sebagian besar pasangan suami istri memiliki rata-rata 

tingkat pengetahuan dengan kategori baik, namun diketahui masih ada 17 orang 

(34%) yang belum mengetahui frekuensi menyikat gigi yang tepat, sebanyak 22 

orang (44%) yang belum mengetahui cara menyikat gigi dengan tepat, dan 

sebanyak 17 orang (34%) belum mengetahui alat bantu menyikat gigi untuk 

membersihkan sisa makanan pada sela-sela gigi. Hal ini kemungkinan terjadi 

karena kurangnya kesadaran pasangan suami istri dalam menjaga kesehatan gigi 

dan mulutnya. Minat atau keinginan agar gigi dan mulutnya tetap sehat akan 

menimbulkan keinginan dalam hal pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, karena 

dengan adanya minat akan timbul motivasi dari individu untuk memelihara 

kesehatan gigi dan mulutnya. Hal ini sesuai dengan pendapat (Mubarak, 2007), 

menyatakan minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni suatu hal 

dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. 

 Rata-rata pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada 

pasangan suami istri di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Tahun 2021 

berdasarkan tingkat pendidikan dengan rata-rata nilai paling tinggi 82,94 yaitu 

pendidikan tinggi dengan kategori baik dan rata-rata nilai paling rendah  69 yaitu 

pendidikan dasar dengan kategori cukup. Hal ini kemungkinan disebabkan karena 

pasangan suami istri dengan pendidikan tinggi memiliki wawasan dan kemampuan 

yang lebih baik dalam menyerap dan memperoleh informasi khususnya mengenai 
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pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Hal ini sesuai dengan pendapat (Erfandi, 

2009), menyatakan bahwa pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi 

pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi dan 

dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan 

informasi baik dari orang lain maupun media massa. Namun seseorang dengan 

pendidikan rendah tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah pula. Peningkatan 

pengetahuan tidak mutlak diperoleh dari pendidikan formal akan tetapi dapat 

diperoleh dari pendidikan nonformal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

(Jerti, 2015) memperoleh hasil penelitian dengan tingkat pendidikan tinggi dengan 

tingkat pengetahuan baik 79,1%. Pengetahuan yang dilandasi oleh tingkat 

pendidikan yang tinggi lebih bertahan lama dibandingkan dengan tingkat 

pendidikan rendah. 

 Rata-rata pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada 

pasangan suami istri di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Tahun 2021 

berdasarkan pekerjaan dengan rata-rata paling tinggi yaitu 86,25  pekerjaan PNS 

dengan kategori baik dan rata-rata paling rendah yaitu 72,5  tidak bekerja dengan 

kategori cukup. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pekerjaan membuat 

intensitas interaksi individu dengan individu lainnya semakin luas, sehingga 

keterpaparan individu terhadap informasi juga semakin besar. Hal ini sesuai dengan 

pendapat (Mubarak,2007), menyatakan bahwa lingkungan pekerjaan dapat 

menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung. 

 


