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DESCRIPTION OF KNOWLEDGE ABOUT GINGIVITIS IN  
PREGNANT WOMEN AT  MANGGIS DISTRICT, KARANGASEM  

REGERENCY YEAR 2022 
 

ABSTRACT 

Knowledge is the result of remembering something, including recalling events that 
were experienced either intentionally or unintentionally and occurred after people 
made contact or had observed a certain object. The purpose of this study is to know 
the description of knowledge about gingivitis in pregnant women in Manggis 
District, Karangasem Regency in 2022. This type of research is a descriptive study. 
The results shows that knowledge about gingivitis in pregnant women with good 
criteria amounted to 26 people (44.83%), very good criteria amounted to 15 people 
(25.86%), sufficient criteria amounted to ten people (17.24%), poor criteria as many 
as five people (8.62%), the criteria for failure were two people (3.45%). The 
average knowledge of gingivitis in pregnant women in Manggis District, 
Karangasem Regency in 2022 is 68.79 (enough), the average knowledge of 
pregnant women based on the highest level of education is higher education of 
78.57 while the lowest is the level of basic education. 57.14 and based on 
occupation, the highest is pregnant women who work as civil servants (PNS) at 80 
and the lowest is pregnant women who work as farmers at 60. The mode of 
knowledge about gingivitis in pregnant women was 70 as many as 26 people 
(44.83%) with good criteria. Based on the results of this study, it can be concluded 
that the level of knowledge about gingivitis in pregnant women in Manggis District, 
Karangasem Regency in 2022 with good criteria. 
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GAMBARAN PENGETAHUAN TENTANG GINGIVITIS PADA 
IBU HAMIL DI KECAMATAN MANGGIS, KABUPATEN 

KARANGASEM TAH 2022 
 

ABSTRAK 

Pengetahuan merupakan hasil dari mengingat suatu hal, termasuk mengingat 
kembali kejadian yang pernah dialami baik secara sengaja maupun tidak sengaja 
dan terjadi setelah orang melakukan kontak atau pengamatan terhadap suatu objek 
tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan 
tentang gingivitis pada ibu hamil di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem 
tahun 2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian 
menunjukkan pengetahuan tentang gingivitis pada ibu hamil dengan kriteria baik 
berjumlah 26 orang (44,83%), kriteria sangat baik berjumlah 15 orang (25,86%), 
kriteria cukup berjumlah sepuluh orang (17,24%), kriteria kurang berjumlah lima 
orang (8,62%), kriteria gagal berjumlah dua orang (3,45%). Rata-rata pengetahuan 
tentang gingivitis pada ibu hamil di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem 
tahun 2022 yaitu 68,79 (cukup), rata-rata pengetahuan ibu hamil berdasarkan 
tingkat pendidikan yang tertinggi yaitu pendidikan tinggi sebesar 78,57 sedangkan 
yang terendah yaitu tingkat pendidikan dasar sebesar 57,14 dan berdasarkan 
pekerjaan yang tertinggi yaitu ibu hamil yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) sebesar 80 sedangkan yang terendah ibu hamil yang bekerja sebagai petani 
sebesar 60. Modus pengetahuan tentang gingivitis pada ibu hamil yaitu 70 sebanyak 
26 orang (44,83%) dengan kriteria baik. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan tentang gingivitis pada ibu hamil di 
Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem tahun 2022 dengan kriteria baik. 
 

Kata kunci : pengetahuan, gingivitis, ibu hamil  
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RINGKASAN PENELITIAN 

GAMBARAN PENGETAHUAN TENTANG GINGIVITIS PADA  
IBU HAMIL DI KECAMATAN MANGGIS, KABUPATEN 

KARANGASEM TAHUN 2022  
 

OLEH : NI KADEK YULIA DWIYANTI (P07125019022)  

 
Kesehatan adalah salah satu unsur dari masyarakat yang sejahtera, yaitu 

tercapainya hak atas hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat melalui sistem 

kesehatan yang dapat menjamin terlindungnya masyarakat dari berbagai resiko 

yang dapat mempengaruhi kesehatan dan tersedianya pelayanan kesehatan yang 

bermutu, terjangkau, dan merata. Kesehatan sebagai investasi akan menghasilkan 

penduduk yang sehat dan produktif sebagai sumber daya manusia (SDM) 

pembangunan yang berkelanjutan serta memiliki daya saing global menurut Depkes 

RI (2009) dalam Windha (2018). 

Pengetahuan merupakan hasil dari mengingat suatu hal, termasuk 

mengingat kembali kejadian yang pernah dialami baik secara sengaja maupun tidak 

sengaja dan terjadi setelah orang melakukan kontak atau pengamatan terhadap 

suatu objek tertentu. Gingivitis adalah peradangan pada gusi (gingiva). Gingivitis 

sering terjadi dan bisa timbul kapan saja setelah tumbuhnya gigi. Gingivitis hampir 

selalu terjadi akibat penggosokan flossing (membersihkan gigi dengan 

menggunakan benang gigi) yang tidak benar, sehingga plak tetap ada di sepanjang 

garis gusi.  

Kehamilan merupakan peristiwa yang membahagiakan bagi seorang wanita 

di dalam pernikahan. Pada masa kehamilan terjadi beberapa perubahan baik secara 

fisik maupun fisiologi. Kehamilan merupakan suatu keadaan dimana seorang 

wanita yang didalam rahimnya terdapat embrio atau fetus. kehamilan di mulai pada 

saat masa konsepsi hingga lahirnya janin, dan lamanya kehamilan di perkirakan 

sekitar 40 minggu dan tidak melebihi 43 minggu menurut Kuswanti, (2014) dalam 

Mega Dewi (2020). Menurut Frieyadie dan Aryanti (2013) dalam Kresna Ramanda 

(2015), kehamilan adalah suatu fenomena fisiologis yang dimulai dengan 

pembuahan dan diakhiri dengan proses persalinan. Selama kehamilan, ibu dan janin 
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adalah unit fungsi yang tak terpisahkan. Meskipun terlihat dengan kondisi 

kehamilan yang sehat bukan berarti ibu dan janin dala keadaan baik-baik saja. 

Namun kurangnya informasi atau sosialisasi tentang penyakit kehamilan akan 

menyebabkan mereka baru mengetahui adanya penyakit yang menyertai 

kehamilannya setelah stadium lanjut. Menurut (Hidayati, Kuswardani, dan Gustria 

R. 2012), Kehamilan dapat memperberat gingivitis yang biasa dikenal dengan 

pregnancy gingivitis atau radang gusi selama kehamilan, yang merupakan respon 

inflamasi yang berlebih dari gingiva terhadap dental plak dan perubahan hormonal 

yang biasa terjadi selama masa kehamilan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan 

tentang gingivitis pada ibu hamil di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem 

tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survei 

yang dilaksanakan di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem tahun 2022 

yaitu Desa Manggis, Desa Ulakan, Desa Antiga, dan Desa Padangbai pada bulan 

April 2022 dengan responden sebanyak 58 orang ibu hamil yang berada di 

Kecamatan Manggis. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data 

primer dan data sekunder, data primer berupa tingkat pengetahuan tentang gingivitis 

pada ibu hamil di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem tahun 2022 yang 

dikumpulkan dengan cara membagikan kuesioner dalam bentuk google form 

dengan soal pilihan ganda yang dikirimkan melalui pesan grup whatsapp. 

Sedangkan data sekunder berupa nama ibu hamil dan nomor telepon didapat dari 

KKN IPE Poltekkes Kemenkes Denpasar Kelompok 25 Manggis 1 Tahun  2022.  

 Hasil penelitian terhadap pengetahuan tentang gingivitis pada ibu hamil di 

Kecamatan Manggis,Kabupaten Karangasem tahun 2022 yaitu sebanyak 26 orang 

(44,83%) dengan kriteria baik, 15 orang (25,86%) dengan kriteria sangat baik, 

sepuluh orang (17,24%) dengan kriteria cukup, lima orang (8,62%) dengan kriteria 

cukup, dan satu orang (3,45%) dengan kriteria gagal. Rata-rata pengetahuan tentang 

gingivitis pada ibu hamil di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem tahun 

2022 yaitu 68,79 dengan kriteria cukup. Berdasarkan tingkat Pendidikan rata-rata 

pengetahuan ibu hamil yang tertnggi yaitu pendidikan tinggi sebesar 78,57 dengan 

kriteria baik, rata-rata tingkat Pendidikan menengah sebesar 69,09 dengan kriteria 

cukup dan rata-rata tingkat Pendidikan dasar sebesar 57,14 dengan kriteria kurang. 
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Berdasarkan jenis pekerjaan tertinggi dimiliki oleh ibu hamil sebagai Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) sebesar 80 dengan kriteria sangat baik, pedagang sebesar 72,50 

dengan kriteria baik, karyawan swasta sebesar 71,11 dengan kriteria baik, 

wiraswasta dan penjahit masing-masing sebesar 70 dengan kriteria baik, Ibu Rumah 

Tangga (IRT) sebesar 65,67 dengan kriteria cukup dan petani sebesar 60 dengan 

kriteria cukup. Modus pengetahuan tentang gingivitis pada ibu hamil yaitu 70 

sebanyak karena nilai tersebut paling sering muncul yaitu sebanya 26 kali (44,83%) 

dengan kriteria baik.  

 Berdasarkan hasil penelitian gambaran pengetahuan tentang gingivitis pada 

ibu hamil di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem Tahun 2022 dengan 

jumlah responden 58 ibu hamil, dapat disimpulkan sebagian besar ibu hamil 

memiliki pengetahuan tentang gingivitis dengan kriteria baik yaitu sebanyak 26 

orang (44,83%) dan paling sedikit dengan kriteria gagal sebanyak dua orang 

(3,45%). Rata-rata tingkat pengetahuan ibu hamil tentang gingivitis yaitu sebesar 

68,79 dengan kriteria cukup. dan rata-rata pengetahuan ibu hamil berdasarkan 

tingkat pendidikan yang tertinggi yaitu pendidikan tinggi sebesar 78,57 dengan 

kriteria baik sedangkan yang terendah yaitu tingkat pendidikan dasar sebesar 57,14 

dengan kriteria kurang dan berdasarkan pekerjaan yang tertinggi yaitu ibu hamil 

yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 80 sedangkan yang 

terendah ibu hamil yang bekerja sebagai petani sebesar 60. Modus pengetahuan 

tentang gingivitis pada ibu hamil yaitu 70 sebanyak 26 orang (44,83%) dengan 

kriteria baik.  

  Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Karangasem diharapkan dapat menambah program penyuluhan tentang 

gingivitis pada ibu hamil. Puskesmas Manggis 1 diharapkan dapat menyediakan 

sarana dan prasarana yang memuat informasi tentang gingivitis pada ibu hamil serta 

petugas kesehatan khususnya petugas Poli Gigi dan Bidan di Puskesmas Manggis 

1 diharapkan berkerjasama dalam memberikan penyuluhan tentang  gingivitis pada 

ibu hamil sehingga ibu hamil dapat mempertahankan pengetahuan tentang 

gingivitis. 
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