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ABSTRAK

Hapsari, Ghea Dewi. 165160100111002. Program Studi Pendidikan
Dokter Gigi. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya
Malang, 27 November 2019. “Efektivitas Penggunaan Stiker
Reminder Sikat Gigi Pagi Dan Malam terhadap Penurunan Oral
Hygiene Index – Simplified (OHI-S) Anak Usia 7-8 Tahun di SD
Negeri Ketawanggede Kota Malang”. Pembimbing: Dr. drg.
Muhammad Chair Effendi, SU,Sp. KGA dan drg. Edina Hartami,
Sp.KGA

Salah satu cara dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut adalah
menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum
tidur. Penggunaan metode permainan pada anak dapat membantu
meningkatkan minat anak dalam menyikat gigi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan stiker reminder
pagi dan malam terhadap penurunan oral hygiene index – simplified
(OHI-S) anak usia 7-8 tahun di SD Negeri Ketawanggede Malang.
Rancangan penelitian menggunakan non equivalent control group
design. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode total sampling
sejumlah 54 siswa yang dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok
perlakuan diberikan stiker reminder sedangkan kelompok kontrol
tidak diberikan. Kedua kelompok diberikan pre test, penyuluhan, post
test, dan pemeriksaan indeks OHI-S sebelum dan sesudah perlakuan.
Hasil perhitungan dengan menggunakan independent sample t-test
menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan kepada kedua
kelompok tersebut dan juga terjadi penurunan indeks OHI-S yang
signifikan pada kelompok perlakuan, yaitu (p<0.05). Uji korelasi
pearson product moments menunjukkan terdapat hubungan yang kuat
antara rutin menempelkan stiker reminder dengan penurunan indeks
OHI-S. Kesimpulannya adalah stiker reminder sikat gigi pagi dan
malam efektif menurunkan oral hygiene index – simplified (OHI-S)
pada anak usia 7-8 tahun SDN Ketawanggede Malang.

Kata kunci: Kebersihan Mulut, OHI-S, Stiker Reminder
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ABSTRACT

Hapsari, Ghea Dewi. 165160100111002. Study Program Bachelor of
Dentistry. Dentistry Faculty of Brawijaya University, Malang.
November 27th, 2019. "Effectiveness of Using Morning and Night
Toothbrush Reminder Stickers on the Reduction of Oral Hygiene
Index - Simplified (OHI-S) for Children Aged 7-8 Years Old in SD
Negeri Ketawanggede Malang". Supervisor: Dr. drg. Muhammad
Chair Effendi, SU, Sp. KGA and drg. Edina Hartami, Sp.KGA

One way to maintain oral hygiene is to brush your teeth twice a day,
in the morning after breakfast and at night before going to bed. The
use of play methods in children can help increase children's interest in
brushing their teeth. This study aims to determine the effectiveness of
using morning and night reminder stickers on the reduction of oral
hygiene index - simplified (OHI-S) children aged 7-8 years at SD
Negeri Ketawanggede Malang. The study design used a non
equivalent control group design. Sampling was carried out by a total
sampling method of 54 students divided into 2 groups, namely the
treatment group was given a sticker reminder while the control group
was not given. Both groups were given pre-test, counseling, post-test,
and OHI-S index examination before and after treatment. The results
of calculations using the independent sample t-test showed an increase
in knowledge to the two groups and also a significant decrease in the
OHI-S index in the treatment group, namely (p <0.05). Pearson
product moments correlation test showed there was a strong
relationship between routinely sticking the sticker reminder with a
decrease in the OHI-S index. The conclusion is that the morning and
night toothbrush reminder stickers effectively reduce oral hygiene
index - simplified (OHI-S) in children aged 7-8 years at SDN
Ketawanggede Malang.

Keywords: Oral Hygiene, OHI-S, Reminder Stickers
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut sangat penting
untuk terbentuknya tindakan dalam menjaga kebersihan gigi dan
mulut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan
adalah pendidikan, umur, lingkungan dan sosial budaya. Semakin
tinggi tingkat pendidikan dan status sosial seseorang maka tingkat
pengetahuannya akan semakin tinggi pula. Begitu juga dengan umur,
semakin bertambahnya umur seseorang maka pengetahuannya juga
semakin bertambah (Wawan, 2010). Kebersihan gigi dan mulut
dilakukan untuk mencegah penyakit gigi dan mulut, meningkatkan
daya tahan tubuh, dan memperbaiki fungsi mulut untuk meningkatkan
nafsu makan. Menjaga kebersihan gigi dan mulut pada usia sekolah
merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kesehatan pada usia
dini. Masa anak-anak khususnya usia sekolah dasar, merupakan waktu
paling rentan terhadap kemungkinan terjadinya karies gigi, sehingga
perlu diberikan pengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan
gigi, pengobatan, dan cara pencegahan (Lintang, 2015).

Riskesdas (2018) mencatat proporsi masalah gigi dan mulut
sebesar 57,6% dan yang mendapatkan pelayanan dari tenaga medis
gigi sebesar 10,2%. Adapun proporsi perilaku menyikat gigi dengan
benar sebesar 2,8%. Kebersihan gigi dan mulut anak sangat
memerlukan perhatian khusus karena berdasarkan data sebanyak 89%
anak Indonesia di bawah 12 tahun menderita penyakit gigi dan mulut.
Kondisi itu akan berpengaruh pada derajat kesehatan mereka, proses
tumbuh kembang bahkan masa depan mereka. Pada anak usia 7-8
tahun secara tahap perkembangan sudah memasuki tahapan cara
berpikir logis, masuk akal, dan semakin tersosialisasi (mampu
mempertimbangkan sudut pandang orang lain yang berbeda dan sudut
pandang mereka sendiri).

Gigi permanen yang hanya tumbuh satu kali harus dijaga dengan
baik agar tidak terjadi kerusakan. Gigi molar satu mandibula
merupakan gigi permanen yang pertama erupsi pada umur sekitar 6-7
tahun, sehingga menjadi gigi yang paling berisiko terkena karies. Bila
gigi tersebut terkena karies, dapat berakibat pencabutan, yang
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menimbulkan resiko baru seperti perubahan posisi gigi, memengaruhi
oklusi, sendi rahang, dan proses mastikasi yang berdampak pada
penyerapan nutrisi makanan (Liwe, 2015). Menjaga kebersihan gigi
harus dilakukan setiap hari sehingga gigi dan mulut terbebas dari sisa-
sisa makanan yang bisa menyebabkan kerusakan gigi. Mengajarkan
anak-anak untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut bukanlah hal
yang mudah. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga
kebersihan gigi dan mulut. Cara yang paling sederhana dalam menjaga
kebersihan gigi dan mulut adalah dengan menyikat gigi. Kebiasaan
untuk rutin menyikat gigi memerlukan proses dan diperlukan
pengajaran pada anak sejak dini karena anak-anak tidak menyukai
apabila dipaksa untuk melakukannya dan diharapkan kebiasaan ini
akan menjadikan anak tersebut merasa bersalah apabila tidak
menyikat gigi.

Kebersihan gigi dan mulut adalah tanggung jawab dari masing-
masing individu, dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut dilakukan
dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari pagi setelah sarapan dan
malam sebelum tidur secara sistematis, dan tidak ada sisa makanan
tertinggal (Ghofur, 2012). Menurut Green dan Vermillion untuk
mengukur kebersihan gigi dan mulut adalah dengan mempergunakan
suatu indeks yang disebut dengan Oral Hygiene Index Simplified
(OHI-S). OHI-S adalah angka yang menyatakan keadaan klinis atau
kebersihan gigi dan mulut seseorang yang didapat pada waktu
dilakukan pemeriksaan. Nilai dari OHI-S ini merupakan nilai yang
diperoleh dari hasil penjumlahan antara debris indeks dan kalkulus
indeks (Anwar, 2017). Pemberian tambahan pengetahuan tentang hal-
hal yang berhubungan dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut itu
perlu dilakukan sebelum menanamkan kebiasaan menyikat gigi pada
anak sehingga nantinya anak tersebut bukan hanya sekedar bisa
menyikat gigi tetapi memiliki pemahaman pula yang dapat diajarkan
ke sesamanya.

Beberapa metode telah digunakan salah satunya adalah media
booklet dalam meningkatkan pengetahuan dan permainan tebak
gambar dalam meningkatkan sikap tentang karies gigi. Booklet
dianggap kurang tepat bila tidak disiapkan secara seksama dan hati-
hati karena akan kehilangan arti, maksud, dan tujuan sebagai media
penyuluhan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap
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tentang karies gigi serta booklet tidak bisa menyebar ke seluruh
masyarakat. Permainan tebak gambar dalam mensimulasikan situasi
sosial cenderung terlalu menyederhanakan konteks sosialnya,
sehingga tidak mustahil siswa justru memperoleh kesan yang salah
serta kebanyakan permainan hanya melibatkan beberapa sasaran saja
padahal keterlibatan keseluruh sasaran penyuluhan sangat penting
agar proses penyuluhan bisa lebih efektif dan efisien (Fitriastutik,
2010).

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan suatu metode atau alat
untuk mengembangkan minat anak dalam menyikat gigi yang lebih
efektif dan efisien dengan menggabungkan fungsi booklet dan tebak
gambar. Penggunaan stiker reminder pagi dan malam diharapkan
dapat membantu anak tersebut dalam menjadikan sikat gigi sebagai
hal yang menyenangkan untuk dilakukan dan tidak merasa jenuh
karena dapat menempelkan stiker-stiker tersebut ketika akan menyikat
gigi. Namun, stiker reminder akan diberikan pada anak tersebut
setelah pengetahuannya ditingkatkan dengan dilakukannya
penyuluhan mengenai cara menjaga kebersihan gigi dan mulut.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah penggunaan stiker reminder pagi dan malam efektif
terhadap penurunan oral hygiene index – simplified (OHI-S) anak usia
7-8 tahun di SD Negeri Ketawanggede Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan
tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui efektivitas penggunaan stiker reminder
pagi dan malam terhadap penurunan oral hygiene index –
simplified (OHI-S) anak usia 7-8 tahun di SD Negeri
Ketawanggede Malang
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1.3.2 Tujuan Khusus

1.3.2.1 Untuk mengetahui oral hygiene index – simplified (OHI-
S) anak usia 7-8 tahun di SD Negeri Ketawanggede Malang
sebelum diberikan stiker reminder sikat gigi pagi dan malam

1.3.2.2 Untuk mengetahui oral hygiene index – simplified (OHI-
S) anak usia 7-8 tahun di SD Negeri Ketawanggede Malang
sesudah diberikan stiker reminder sikat gigi pagi dan malam

1.3.2.3 Untuk membandingkan oral hygiene index – simplified
(OHI-S) anak usia 7-8 tahun di SD Negeri Ketawanggede Malang
sebelum dan sesudah diberikan stiker reminder sikat gigi pagi
dan malam

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi instansi kesehatan

Hasil penelitian tentang penggunaan stiker reminder pagi dan
malam terhadap kebersihan gigi dan mulut anak dapat dijadikan
referensi untuk pendidikan kesehatan gigi, khususnya dalam upaya
preventif dan promotive

1.4.2 Bagi instansi sekolah

Hasil penelitian dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan
pengetahuan serta minat siswa SD dalam menjaga kebersihan gigi
dan mulut

1.4.3 Bagi orangtua

Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengajarkan anaknya
dalam membiasakan dirinya untuk menjaga kebersihan gigi dan
mulutnya dengan metode permainan yang menyenangkan
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1.4.4 Bagi siswa

Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengajarkan teman-
teman seusianya agar mau untuk memulai menjaga kebersihan gigi
dan mulutnya
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebersihan Gigi dan Mulut

2.1.1 Pengertian Kebersihan Gigi dan Mulut

Kebersihan mulut yang tepat penting untuk mendapatkan
kembali dan mempertahankan indera perasa yang dapat berfungsi
dengan baik. Cara menjaga kebersihan gigi dan mulut:
a. Rutin ke dokter gigi, setidaknya 2 kali dalam setahun untuk

diperiksa dan dibersihkan
b. Berkumur dengan air setiap hari. Jangan menggunakan

mouthwash yang mengandung alcohol
c. Menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride
d. Gunakan dental floss setiap hari
e. Hindari gula di antara waktu makan (Shannon, 2012)

2.1.2 Indeks OHI-S

Tingkat kebersihan rongga mulut dinilai dalam suatu kriteria
penilaian khusus yaitu Oral Hygiene Indeks Simplified (OHI-S).
Kriteria  ini  dinilai  berdasarkan  keadaan  endapan  lunak  atau
debris dan  karang  gigi  kalkulus. Pemeriksaan pada 6 gigi yaitu gigi
16, 11, 26, 36, 31, dan 46. Pada gigi 16, 11, 26, 31 yang dilihat
permukaan bukalnya sedangkan gigi 36 dan 46 permukaan
lingualnya. Indeks debris yang dipakai adalah Debris Indeks (D.I)
Greene & Vermillion (dalam Basuni, 2014) dengan kriteria sebagai
berikut:
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Tabel 1. Indeks Debris
Skor Penjelasan

0 Tidak ada debris lunak
1 Terdapat selapis debris lunak menutupi tidak lebih dari1/3

permukaan gigi

2 Terdapat selapis debris  lunak menutupi  lebih dari 1/3
permukaan gigi

tetapi tidak lebih dari 2/3 permukaan gigi
3 Terdapat selapis debris lunak menutupi lebih dari 2/3

permukaan gigi

Kriteria penilaian debris mengikuti ketentuan sebagai berikut.
a. Baik (good), apabila nilai berada diantara 0-0,6
b. Sedang (fair), apabila nilai berada diantara 0,7-1,8
c. Buruk (poor), apabila nilai berada diantara 1,9-3,0

Gambar 1. Kriteria Untuk Skor Debris (DI-S) Komponen OHI-S dari
Greene dan Vermillion

(Alhamda, 2011)

Sedangkan indeks kalkulus yang digunakan adalah Calculus
Index (C.I) Greene & Vermillion (dalam Basuni, 2014) yaitu:
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Tabel 2. Indeks Kalkulus
Skor Penjelasan
0 Tidak ada kalkulus
1 Kalkulus supragingiva menutupi tidak lebih dari ⅓

permukaan gigi

2 Kalkulus supragingiva menutupi  lebih dari ⅓
permukaan gigi  tetapi tidak lebih dari ⅔ permukaan gigi
atau kalkulus subgingival berupa bercak hitam di sekitar
leher gigi atau terdapat keduanya

3 Kalkulus  supragingiva menutupi  lebih  dari ⅔
permukaan  gigi  atau kalkulus  subgingiva  berupa
cincin  hitam  di  sekitar  leher  gigi  atau terdapat
keduanya

Kriteria penilaian kalkulus mengikuti ketentuan sebagai
berikut.

a. Baik (good), apabila nilai berada diantara 0-0,6
b. Sedang (fair), apabila nilai berada diantara 0,7-1,8
c. Buruk (poor), apabila nilai berada diantara 1,9-3,0

Gambar 2. Kriteria Untuk Calculus Skor (CI-S)
Komponen Dari OHI-S dari Greene dan Vermillion

(Alhamda, 2011)
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Perhitungan indeks untuk tiap individu adalah :
 Debris Indeks = Jumlah Penilaian Debris

Jumlah Gigi yang Diperiksa
 Kalkulus Indeks = Jumlah Penilaian Kalkulus

Jumlah Gigi yang Diperiksa
 OHI-S = Debris Indeks + Kalkulus Indeks (DI + CI)

Kriteria tingkat keparahan kebersihan gigi dan mulut adalah
 Nilai 0,1 - 1,2 baik
 Nilai 1,3 – 3,0 sedang dan
 Nilai 3,1 – 6,0 buruk (Alhamda, 2011)

2.1.3 Komponen Pengganggu Kebersihan Gigi dan Mulut

2.1.3.1 Debris

Debris adalah material lunak yang terdapat pada permukaan
gigi, terdiri dari lapisan biofilm, material alba, dan sisa makanan.
Debris mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap proses
terjadinya karies. Permukaan gigi yang dijaga kebersihannya dari
debris lebih bertahan terhadap karies (Tumembow, 2018).

2.1.3.2 Plak

Plak adalah lapisan tipis yang tak berwarna (transparan) tidak
dapat dilihat dengan mata biasa, melekat pada gigi dan membentuk
koloni atau kumpulan yang terdiri dari air liur, sisa-sisa makanan,
jaringan mati, fibrinogen, mikroorganisme dan lain sebagainya
(Nurasiki, 2017).

2.1.3.3 Kalkulus

Kalkulus merupakan suatu masa yang mengalami kalsifikasi
yang terbentuk dan melekat erat pada permukaan gigi, misalnya
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restorasi dan gigi-geligi tiruan. Berdasarkan hubungannya terhadap
margin gingiva, kalkulus dikelompokkan menjadi supragingiva
dan subgingiva. Kalkulus supragingiva adalah kalkulus yang
melekat pada permukaan mahkota gigi mulai puncak margin
gingiva dan dapat dilihat. Kalkulus ini berwarna putih kekuning-
kuningan, konsentasinya keras seperti batu tanah liat dan mudah
dilepaskan dari permukaan gigi dengan skeler. Warna kalkulus
dapat dipengaruhi oleh pigmen sisa makanan atau dari merokok.
Kalkulus subgingiva adalah kalkulus yang berada dibawah batas
margin gingiva, biasanya pada daerah saku gusi dan tidak dapat
terlihat pada waktu pemeriksaan. Untuk menentukan lokasi dan
perluasan yang harus dilakukan probing dengan eksplorer.
Biasanya padat dan keras, warnanya coklat tua atau hijau kehitam-
hitaman, konsistensinya seperti kepala korek api, dan melekat erat
ke permukaan gigi. Penyakit jaringan pendukung gigi diawali dari
rendahnya kualitas kebersihan gigi dan mulut yang dapat
menyebabkan radang gusi pada bagian margin gingiva. Proses ini
berlanjut ke dalam jaringan penyangga gigi di bawahnya menjadi
periodontitis marginalis (Basuni, 2014).

2.2 Anak Usia Sekolah Dasar

2.2.1 Pengertian Anak Usia Sekolah Dasar

Anak usia sekolah merupakan anak usia kisaran 6-12 tahun.
Anak-anak pada masa ini harus menjalani tugas-tugas
perkembangan yaitu:
1. Belajar keterampilan fisik untuk permainan biasa
2. Membentuk sikap sehat mengenai dirinya sendiri
3. Belajar bergaul dengan teman-teman sebaya
4. Belajar peranan jenis yang sesuai dengan jenisnya
5. Membentuk keterampilan dasar: membaca, menulis dan

berhitung
6. Membentuk konsep-konsep yang perlu untuk hidup sehari-hari
7. Membentuk hati nurani, nilai moral dan nilai sosial
8. Memperoleh kebebasan pribadi
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9. Membentuk sikap-sikap terhadap kelompok-kelompolk sosial
dan lembaga-lembaga (Gunarsa, 2008)

2.2.2 Pertumbuhan dan Perkembangan Anak

Bertumbuh berarti bertambahnya ukuran tubuh dan jumlah sel
serta jaringan di antara sel-sel. Indikator untuk mengetahui adanya
pertumbuhan adalah adanya pertambahan tinggi badan, berat badan
dan lingkar kepala. Adapun berkembang adalah bertambahnya
struktur, fungsi dan kemampuan anak yang lebih kompleks, meliputi
kemampuan:
a. Sensori, yaitu kemampuan mendengar, melihat, meraba,

merasa, dan mencium
b. Gerakan, yaitu terdiri dari gerak kasar, gerak halus, dan gerak

kompleks
c. Berkomunikasi dan berinteraksi, misal- nya tersenyum,

menangis, dan bicara
d. Kognitif; yaitu kemampuan mengenal, membandingkan,

mengingat, memecahkan masalah, dan kecerdasan
e. Bersosialisasi, kemandirian
f. Kreativitas
g. Moral spiritual.

Pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara bersamaan
(simultan). Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan
susunan syaraf pusat dengan organ tubuh yang dipengaruhinya.
Misalnya kemampuan bicara merupakan hasil dari perkembangan
sistem syaraf yang mengendalikan proses bicara (Susanto, 2011).

2.2.3 Tahap tumbuh kembang anak

Tahap pertumbuhan sejak konsepsi sampai usia 18 tahun secara
singkat dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Masa pralahir atau masa konsepsi, yaitu masa mudghah, yaitu

sejak pembuahan hingga kehamilan delapan minggu. Secara
genetis pertumbuhan manusia diawali dari bertemunya sperma
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sel telur. Pada masa ini juga mengalami pertumbuhan yang
cepat dalam pembentukan janin hingga menjadi bayi yang ada
dalam kandungan ibu, pada masa kehamilan.

b. Masa bayi, yaitu masa sejak lahir sampai usia satu tahun. Pada
masa ini pertumbuhan bayi sangat cepat dan signifikan. Setiap
hari bentuk dan ukuran bayi dapat dilihat pertumbuhannya cara
fisik, panjangnya, berat, dan tinggi badannya.

c. Masa balita, yaitu mulai usia 1-3 tahun.
d. Masa prasekolah, yaitu anak berusia 4-5 tahun.
e. Masa sekolah dasar, yaitu anak berusia 6-12 tahun.
f. Masa remaja, yaitu masa pada saat anak usia 12-18 tahun

(Susanto, 2011)

2.2.4 Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan

Pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh 2
faktor, yaitu faktor bawaan (genetik) dan faktor lingkungan. Faktor
genetik merupakan potensi dasar yang dibawa oleh manusia. Faktor
lingkungan memberikan kesempatan faktor genetik tersebut
berkembang secara optimal (Susanto, 2011).

2.2.5 Perkembangan Kognitif

Pendekatan ini didasarkan kepada asumsi atau keyakinan-
keyakinan bahwa kemampuan kognitif merupakan suatu yang
fundamental dan yang membimbing tingkah laku anak. Kunci untuk
memahami tingkah laku anak terletak pada pemahaman bagaimana
pengetahuan tersebut terstruktur dalam berbagai aspeknya. Ada tiga
model perkembangan kognitif, yaitu: Model Pieget, model
pemrosesan informasi, dan model kognisi sosial.

Pertama, model Pieget. Menurut Pieget bahwa perkembangan
manusia dapat digambarkan dalam konsep fungsi dan struktur.
Fungsi merupakan mekanisme biologis bawaan manusia bagi setiap
orang atau kecenderungan biologis untuk mengorganisasikan
pengetahuan ke dalam struktur kognisi, tujuan dari fungsi itu adalah
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menyusun struktur kognisi internal. Struktur merupakan interelasi
sistem pengetahuan yang mendasari dan membimbing tingkah laku
inteligensi. Struktur kognitif diistilahkan dengan konsep skema.
Dalam teori Pieget skema merupakan aspek yang fundamental
namun sangat sulit untuk dipahami secara komprehensif. Pieget
meyakini bahwa inteligensi bukan sesuatu yang dimiliki anak,
melainkan yang dilakukan.

Kedua, model pemrosesan informasi. Pendekatan ini
merumuskan bahwa kognitif manusia sebagai suatu sistem yang
terdiri atas tiga bagian.
a) input yaitu proses asimilasi dari lingkungan atau stimulasi yang
masuk ke dalam reporter-reporter pancaindra;
b) proses yaitu pekerjaan otak untuk mentransformasikan informasi
atau stimulasi dalam cara yang beragam, dan
c) output yang berbentuk tingkah laku.

Ketiga, model kognisi sosial. Kognisi sosial dapat diartikan
sebagai pengetahuan tentang lingkungan sosial dan hubungan
interpersonal. Model ini menekankan tentang dampak/pengaruh
pengalaman sosial terhadap perkembangan kognitif. Model kognisi
sosial ini dikembangkan oleh Vygotsky. Menurut Vygotsky
perkembangan kognitif menghasilkan proses sosio-instruksional,
yang karenanya anak belajar saling tukar pengalaman dalam
memecahkan masalah orang lain (Susanto, 2011).

2.2.6 Pendekatan Belajar atau Lingkungan

Teori belajar atau lingkungan berakar dari asumsi bahwa
tingkah laku anak diperoleh melalui pengkondisian dan prinsip-
prinsip belajar. Dalam hal ini B.F. Skinner (dalam Syamsu Yusuf,
2007), membedakan pengkondisian ini ke dalam dua bagian, yaitu
respondent behavior dan operant behavior. Respondent behavior
merupakan respons yang didasarkan kepada refleks yang dikontrol
oleh stimulus. Respons ini akan terjadi ketika ada stimulus. Adapun
operant behavior merupakan tingkah laku sukarela yang dikontrol
oleh dampak atau konsekuensinya. Pada umumnya dampak tingkah
laku yang menyenangkan cenderung akan diulang kembali,



15

sedangkan yang tidak menyenangkan cenderung ditinggalkan atau
tidak diulang kembali (Susanto, 2011).

2.2.7 Pendekatan Etologi

Pendekatan ini merupakan studi perkembangan dari perspektif
evolusioner, yang didasarkan pada prinsip-prinsip evolusi yang
diajukan pertama kalinya oleh Charles Darwin. Lorenz dan
Tinberger mengidentifikasi empat karakteristik tingkah laku, yaitu
tingkah laku inversal, tingkah laku stereotip, tingkah laku bukan
hasil belajar, dan tingkah laku yang sangat minim sekali dipengaruhi
oleh lingkungan (Susanto, 2011).

2.3 Pendidikan Kesehatan Gigi

2.3.1 Pengertian Pendidikan Kesehatan Gigi

Beberapa pengertian pendidikan kesehatan gigi yang dikutip dari
tarsilah. Soemantri menyatakan bahwa pendidikan kesehatan gigi
adalah suatu usaha atau aktivitas yang mempengaruhi orang- orang
sedemikian rupa sehingga baik untuk kesehątan pribadi maupun
kesehatan masyarakat.

Bastian berpendapat bahwa pendidikan kesehatan gigi adalah
semua aktivitas yang membantu menghasilkan penghargaan
masyarakat akan kesehatan gigi dan memberikan pengertian akan
cara-cara bagaimana memelihara kesehatan gigi dan mulut. Jadi
dengan adanya pendidikan kesehatan gigi dan mulut ini diharapkan
bertambah baik yang akhirnya akan diperoleh derajat kesehatan
mulut yang setinggi-tingginya (Herijulianti, 2002).
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2.3.2 Tujuan Pendidikan Kesehatan Gigi

Menurut Noor (1972), tujuan pendidikan kesehatan gigi
adalah:
1. Meningkatkan pengertian dan kesadaran masyarakat tentang

pentingnya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut.
2. Menghilangkan atau paling sedikit mengurangi penyakit gigi

dan mulut dan gangguan lainnya pada gigi dan mulut.
Jadi tujuan pendidikan kesehatan gigi yaitu:
1. Memperkenalkan kepada masyarakat tentang kesehatan gigi
2. Mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga

kesehatan gigi dan mulut, kebersihan gigi dan mulut
3. Menjabarkan akibat yang akan timbul dari kelalaian menjaga

kebersihan gigi dan mulut
4. Menanamkan perilaku sehat dini melalui kunjungan ke sekolah
5. Menjalin kerjasama dengan masyarakat melalui RT, RW,

Kelurahan dalam memberikan penyuluhan langsung kepada
masyarakat, bila diperlukan dapat saja dilakukan tanpa melalui
puskesmas (Herijulianti, 2002).

2.3.3 Ruang Lingkup Pendidikan Kesehatan

Pada dasamya pendidikan harus dilaksanakan seumur hidup
sesuai dengan proses perkembangan psikis dan biologis manusia.
Demikian pula halnya dengan pendidikan kesehatan. Oleh karena itu
lingkungan pendidikan kesehatan dapat kita bedakan atas:
1. Keluarga

Lingkungan pendidikan ini biasanya disebut sebagai
pendidikan informal dan merupakan pendidikan dasar yang
diperoleh oleh setiap individu sebelum mendapatkan
pendidikan lain. Penanaman pendidikan kesehatan sedini
mungkin oleh orang tua terhadap anaknya akan berpengaruh
besar dalam perubahan sikap pelihara diri anaknya.
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2. Sekolah
Pendidikan yang diperoleh di sekolah disebut sebagai
pendidikan formal. Sebagai bukti bahwa seseorang telah
menyelesaikan suatu jenjang pendidikan formal akan
memperoleh ijazah atau surat tanda tamat belajar. Pendidikan
kesehatan di sekolah harus diterapkan melalui Mata Pelajaran
Olah Raga dan Kesehatan. Penanaman pendidikan kesehatan
akan berpengaruh terhadap pembentukan sikap pelihara diri
yang diharapkan akan terus tertanam sampai akhir hayat.

3. Masyarakat
Pendidikan ini biasanya dilakukan untuk menambah atau
melengkapi pendidikan di sekolah (Herijulianti, 2002).

2.3.4 Promotif-Preventif (cara mencegah dan menjaga)

2.3.4.1 Macam

2.3.4.1.1 Menyikat gigi

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kebersihan gigi
dan mulut pada anak sekolah adalah perilaku menyikat gigi yang
masih belum baik. Susenas 1998 menyatakan dari 77,2% masyarakat
yang menyikat gigi hanya 8,1% yang menyikat gigi tepat pada
waktunya. Sementara itu, data SKRT 2001 menunjukkan perilaku
sikat gigi anak sekolah yang sangat baik hanya 9% dan cukup baik
13%, sedangkan 61% lainnya mempunyai perilaku yang kurang baik
dalam menyikat gigi (Alhamda, 2011).

Didapatkan bahwa pada umumnya masyarakat (90,7%)
menggosok gigi setiap hari pada waktu mandi pagi dan atau sore.
Proporsi masyarakat yang menggosok gigi setiap hari sesudah
makan pagi hanya 12,6% dan sebelum  tidur malam hanya 28,7%.



18

2.3.4.1.1.1 Waktu Menyikat Gigi

Waktu terbaik untuk menyikat gigi adalah setelah makan dan
sebelum tidur. Menyikat gigi setelah makan bertujuan mengangkat
sisa-sisa makanan yang menempel di permukaan ataupun di sela -
sela gigi dan gusi. Sedangkan menggosok gigi sebelum tidur,
berguna untuk menahan perkembangbiakan bakteri dalam mulut
karena dalam keadaan tidur tidak diproduksi saliva yang berfungsi
membersihkan gigi dan mulut secara alami. Untuk itu usahakan gigi
berada dalam keadaan kondisi yang bersih sebelum tidur. Ketika
bangun pagi, gigi masih relatif bersih, sehingga gosok gigi bisa
dilakukan setelah selesai sarapan (Hidayat, 2016).

2.3.4.1.2 Stiker reminder
Menurut Hartoko (2010) stiker adalah lembaran kertas atau

plastik yang ditempelkan. Simamora (2009) mengatakan bahwa
stiker merupakan suatu media tempel berperekat di bagian belakang,
terbuat dari bahan kertas dan plastik, serta mempunyai warna yang
menyala (scothlite). Stiker dapat digunakan atau ditempel pada
media kaca, kertas, kayu maupun plastik serta mempunyai daya
tahan rekat yang tahan lama. Stiker dapat dibuat dengan berbagai
macam bentuk dan ukuran sesuai dengan keinginan pembuat.
Reminder berarti sesuatu yang dapat membuat seseorang mengingat
sesuatu. Jadi stiker reminder sikat gigi pagi dan malam adalah
lembaran kertas yang dapat ditempelken yang berfungsi sebagai
pengingat untuk sikat gigi pagi dan malam

2.3.4.1.2.1 Alat dan Bahan Stiker reminder

Pembuatan stiker reminder membutuhkan alat dan bahan yang
sederhana. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat stiker
reminder adalah sebagai berikut:
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1. Alat
 Laptop

Laptop digunakan untuk membuat desain stiker dan buku
stiker

 Printer
Printer digunakan untuk mencetak hasil stiker dan buku
stiker.

 Gunting
Gunting digunakan untuk memotong dan merapikan
bentuk stiker yang telah dicetak. Gunting yang digunakan
adalah gunting yang berukuran kecil dengan ujung yang
tajam karena dapat mempermudah saat memotong dan
merapikan stiker (Agustin, 2017).

 Stapler
Stapler adalah alat yang digunakan untuk menyatukan
sejumlah kertas. Stapler digerakan dengan menggunakan
tenaga manusia. Cara kerja dan komponennya mekanik
serta baru berfungsi apabila diisi dengan stapler. Stapler
dan stapler terbuat dari bahan logam sehingga cukup kuat
sedangkan alat untuk melepas stapler dinamakan stapler
remover (Porwani, 2017).

2. Bahan
Bahan yang digunakan untuk membuat stiker reminder yaitu
kertas stiker dan kertas buku. Satu lembar kertas stiker dapat
digunakan untuk mencetak 15 stiker sikat gigi dan 15 stiker
sikat gigi malam (Agustin, 2017). Kertas buku menggunakan
kertas HVS
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Gambar 3. Contoh buku stiker reminder

(erlangga, 2008)

2.3.4.1.3 Penyuluhan

Dalam konsepsi kesehatan secara umum, penyuluhan
kesehatan diartikan sebagai kegiatan pendidikan kesehatan yang
dilakukan dengan cara menyebarluaskan pesan dan menanamkan
keyakinan. Dengan demikian, masyarakat tidak saja sadar, tahu, dan
mengerti, tetapi juga mau dan dapat melakukan anjuran yang
berhubungan dengan kesehatan (Azwar, 1983). Dengan pengertian
tersebut, petugas penyuluh kesehatan harus menguasai ilmu
komunikasi dan menguasai pemahaman yang lengkap tentang pesan
yang akan disampaikan. Penyuluhan kesehatan bertujuan mengubah
perilaku kurang sehat menjadi sehat (Maulana, 2009).

2.3.4.1.4 Permainan

Permainan (games) adalah setiap kontes antara pemain yang
berinteraksi satu sama lain dengan mengikuti aturan-aturan tertentu
untuk mencapai tujuan tertentu pula. Jadi permainan adalah cara
bermain dengan mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat
dilakukan secara individu maupun berkelompok guna mencapai
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tujuan tertentu (Yumarlin, 2013). Alat permainan adalah semua alat
bermain yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk memenuhi
naluri bermainnya dan memiliki barbagai macam sifat, seperti
bongkar pasang, mengelompokkan, memadukan, mencari
padanannya, merangkai, membentuk, atau menyusun sesuai dengan
bentuk aslinya. Menurut pendapat Mayke Tedjasaputro (dalam
Yumarlin, 2013) menyatakan bahwa belajar dengan bermain
memberikan kesempatan kepada anak untuk memanipulasi,
mempraktekkan, dan mendapatkan bermacam-macam konsep serta
pengertian yang tak terhitung banyaknya. Adapun prinsip-prinsip
permainan adalah sebagai berikut :

a. Dimainkan dua orang atau lebih secara interaktif
b. Mempunyai tujuan-tujuan tertentu
c. Adanya pemenang dalam setiap permainan

Menurut Sadiman (2009), menyatakan bahwa setiap
permainan harus mempunyai empat komponen utama,
yaitu:
a. Adanya pemain, biasanya lebih dari dua orang
b. Adanya lingkungan dimana para pemain berinteraksi
c. Adanya aturan-aturan main
d. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai
Karakteristik suatu permainan dapat dilihat dari segi

warna, desain bentuk, dan cara bermainnya. Selain itu
permainan mempunyai kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan permainan antara lain (Sadiman, 2009):
a. Permainan adalah sesuatu yang menyenangkan untuk

dilakukan dan sesuatu yang menghibur.
b. Permainan memungkinkan adanya partisipasi aktif

dari siswa untuk belajar.
c. Permainan dapat memberikan umpan balik langsung.
d. Permainan memungkinkan penerapan konsep-konsep

ataupun peran-peran ke dalam situasi dan peranan
yang sebenarnya di masyarakat.

e. Permainan bersifat luwes.
f. Permainan dapat dengan mudah dibuat dan

diperbanyak.
Sedangkan menurut Sadiman (2009) permainan juga
mempunyai kekurangan, antara lain:



22

a. Karena asyik, atau karena belum mengenai aturan /
teknis pelaksanaan.

b. Dalam mensimulasikan situasi sosial permainan
cenderung terlalu menyederhanakan konteks
sosialnya sehingga tidak mustahil siswa justru
memperoleh kesan yang salah.

c. Kebanyakan permainan hanya melibatkan beberapa
orang siswa saja, padahal keterlibatan seluruh siswa /
warga belajar amatlah penting agar proses belajar bisa
lebih efektif dan efisien.

2.3.4.1.5 Membaca Buku

Brewer mengatakan bahwa tujuan pembelajaran
(instruction) membaca anak usia dini (young children) adalah
mengembangkan keterampilan bahasa lisan, mengatakan belajar
tentang fungsi aksara, belajar tentang struktur cerita, belajar tentang
apa yang dilakukan orang yang sedang membaca, menerapkan
strategi membaca, dan menjadi pembaca yang mandiri (Basuki,
2019).
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BAB III
KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konsep

Gambar 4. Kerangka Konsep Penggunaan Stiker Reminder
Sikat Gigi Pagi dan Malam

Keterangan :
= variabel yang diteliti
= variabel yang tidak diteliti

Kebersihan Gigi dan Mulut

Faktor Lingkungan
(Fisik dan sosial)

Faktor Individu sosial
belajar
 Fisiologis : gizi

dan panca indera
 Psikologis :

intelegensia,
daya tangkap,
ingatan, motivasi

Faktor Pengetahuan:
Cara menyikat gigi,
frekuensi menyikat
gigi, anatomi gigi,
dan fungsi gigi

Pemberian stiker
reminder untuk

mengetahui
tingkat kerutinan

menyikat gigi

Penurunan Indeks OHI-S

Rajin Menyikat Gigi

Menyikat Gigi
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3.1.1 Penjelasan Kerangka Konsep

Berdasarkan kerangka konsep di atas, menjaga kebersihan gigi dan
mulut dapat dilakukan dengan menyikat gigi. Hal yang perlu
diperhatikan dalam menyikat gigi adalah cara menyikat gigi, frekuensi
menyikat gigi, anatomi gigi, dan fungsi gigi. Faktor yang
mempengaruhi terbagi menjadi 2, yaitu faktor lingkungan dan faktor
individu sosial belajar. Namun, kedua faktor tersebut tidak diteliti.
Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam menjaga
kebersihan gigi dan mulut dapat dilakukan pemeriksaan indeks OHI-
S. Dalam penelitian ini, untuk melihat tingkat kerutinan dalam
menyikat gigi akan diberikan stiker reminder sikat gigi pagi dan
malam. Apabila telah rajin dalam menyikat gigi diharapkan terjadinya
penurunan indeks OHI-S.

3.2 Hipotesis Penelitian

Penggunaan stiker reminder pagi dan malam efektif menurunkan
oral hygiene index – simplified (OHI-S) pada anak usia 7-8 tahun
SDN Ketawanggede Malang dibandingkan tanpa penggunaan stiker
reminder pagi dan malam
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BAB IV
METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian crossectional
eksperimental quasi. Alasan penggunannya untuk memperkirakan
kondisi eksperimen murni dalam keadaan tidak memungkinkan untuk
mengontrol dan/atau memanipulasi semua variabel yang relevan.
Tipe eksperimental quasi yang digunakan pada penelitian ini adalah
non equivalent control group design.

4.2 Populasi Penelitian

Populasi penelitian mencakup seluruh siswa usia 7-8 tahun SDN
Ketawanggede Malang pada tahun ajaran 2019-2020 yaitu sejumlah
63 siswa.

4.3 Sampel Penelitian

Sampel penelitian adalah seluruh siswa usia 7-8 tahun SDN
Ketawanggede Malang yang memenuhi kriteria sebagai sampel yaitu
63 siswa.

4.3.1 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan
teknik Nonprobability. Teknik Nonprobability yang digunakan pada
penelitian ini yaitu saturation sampling (sampel jenuh) atau sering
disebut total sampling. Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa usia 7-8 tahun SDN Ketawanggede Malang yang
berjumlah 63 siswa.
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4.4 Kriteria Sampel

4.4.1 Kriteria Inklusi

a. Siswa SDN Ketawanggede Malang usia 7-8 tahun pada tahun
ajaran 2019-2020

b. Bersedia ikut serta dalam penelitian (kooperatif)

4.4.2 Kriteria Eksklusi

a. Anak dengan gangguan perilaku, seperti ODD, CD, ADHD,
Autism, dll

b. Anak dengan keterbelakangan mental, seperti Cerebral Palsy,
Epilepsi, Bell’s Palsy, dll

c. Anak yang tidak mendapatkan izin dari orangtuanya
d. Memakai  perangkat orthodontis brackets

4.5 Waktu dan Tempat Penelitian

4.5.1 Waktu Penelitan

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa waktu, dengan rincian
sebagai berikut:

Tabel 3. Waktu Penelitian

No. Bulan dan
Tahun

Durasi Rincian kegiatan

1

Agustus 2019
– Oktober

2019

120 menit 1. Mengerjakan pre test selama 20
menit

2. Penyuluhan dan sesi tanya jawab 40
menit

3. Mengerjakan post test selama 20
menit

4. Melakukan uji plak dan pembagian
stiker reminder pagi dan malam
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4.5.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Ketawanggede Malang

4.6 Langkah Penelitian

4.6.1 Variabel penelitian

4.6.1.1 Variabel bebas (independent variable)

Variabel bebas penelitian ini adalah penggunaan stiker reminder
sikat gigi pagi dan malam

4.6.1.2 Variabel Terikat (dependent variable)

Variabel terikat penelitian ini adalah penurunan oral hygiene
index – simplified (OHI-S)

4.6.2 Definisi operasional

Tabel 4. Definisi Operasional
No. Judul Definisi Pengukuran Indikator Skala
1. Pengetahuan

kebersihan
gigi dan
mulut

Segala
informasi
mengenai
fungsi gigi dan
mulut, anatomi

Hasil dari
pre test dan
post test

Tingkat
pengetahuan
subjek sangat
baik jika

Rasio

(digunakan selama ±1 bulan) selama
40 menit

2 60 menit 1. Melihat buku stiker reminder selama
20 menit

2. Melakukan uji plak selama 40 menit
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gigi, cara
menjaga
kebersihan gigi
dan mulut serta
pentingnya
menjaga
kebersihan gigi
dan mulut

Jumlah soal
yang
digunakan
dalam
penelitian
ini adalah
20 soal (10
soal pre test
dan 10 soal
post test),
dan
mempunyai
skor 1
untuk
jawaban
benar dan 0
untuk
jawaban
salah

N = (Sp /
Sm) X 100
Keterangan
:
Sp : Jumlah
skor
Sm : Skor
tertinggi

mendapat skor
80 – 100

Tingkat
pengetahuan
subjek baik
jika mendapat
skor 60 – 79

Tingkat
pengetahuan
subjek cukup
baik jika
mendapat skor
40- 59

Tingkat
pengetahuan
subjek kurang
baik jika
mendapat skor
20 – 39

Tingkat
pengetahuan
subjek tidak
baik jika
mendapat skor
<20

2. Indeks OHI-
S

Indeks adalah
suatu angka
yang
menunjukan
keadaan klinis
yang didapat
pada waktu
dilakukan
pemeriksaan,

Perhitunga
n indeks
untuk tiap
individu
adalah :
Debris
Indeks =

Kriteria untuk
hasil Debris
Index (DI) dan
Calculus Index
(CI) adalah
sebagai
berikut:
Baik : 0,0 –
0,6

Rasio
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dengan cara
mengukur luas
dari permukaan
gigi yang
ditutupi oleh
plak maupun
kalkulus.
Secara klinis
tingkat
kebersihan
mulut dinilai
dengan kriteria
Oral Hygiene
Index
Simplified
(OHI-S).
Kriteria ini
dinilai
berdasarkan
keadaan
endapan  lunak
atau debris dan
karang gigi atau
kalkulus

Jumlah
Penilaian
Debris
Jumlah
Gigi yang
Diperiksa

Kalkulus
Indeks =
Jumlah
Penilaian
Kalkulus
Jumlah
Gigi yang
Diperiksa

OHI-S =
Debris
Indeks +
Kalkulus
Indeks (DI
+ CI)

Sedang : 0,7 –
1,8
Buruk : 1,9 –
3,0

Kriteria untuk
OHI-S (Oral
Hygiene Index-
Simplified)
adalah sebagai
berikut:

Baik : 0,0 –
1,2
Sedang : 1,3 –
3,0
Buruk : 3,1 –
6,0

3. Stiker
reminder
sikat gigi
pagi dan
malam

Stiker ini
diberikan pada
anak-anak
sebagai
reminder
apabila mereka
belum menyikat
gigi. Stiker ini
dibuat dengan
tujuan agar
anak-anak
tersebut
semakin rajin
menyikat gigi

Melihat
pada buku
stiker
reminder
jumlah
stiker yang
ditempel

Jumlah:
12
Halaman,
dengan
rincian:

Sangat rutin:
60 – 80
Rutin: 30 – 59
Tidak rutin: 0 –
29

Rasio
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Bahan : sticker
kromo

Ukuran : 2 cm x
3 cm

- Pagi : 6
halaman
dengan
masing-
masing
halaman
sejumla
h 30
stiker

- Malam :
6
halaman
dengan
masing-
masing
halaman
sejumla
h 30
stiker

Buku tempel
stiker
reminder

Buku ini
diberikan untuk
menempelkan
stiker reminder
sikat gigi pagi
dan malam.
Buku ini berisi
pula tentang
hal-hal
mengenai cara
menjaga
kebersihan gigi
dan mulut.

Bahan : Kertas
HVS 70 gsm,
dengan cover
menggunakan
art paper 180
gsm

Ukuran : 21,6
cm x 26,5 cm

4.7 Alat dan Bahan Penelitian

1. Phantom
2. Sikat gigi
3. Pasta gigi
4. Stiker reminder sikat gigi pagi dan malam
5. Buku stiker reminder sikat gigi pagi dan malam
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6. Kaca mulut
7. Sonde halfmoon
8. Sonde lurus
9. Tray
10. Cotton bud
11. Handscoon
12. Masker
13. Kapas steril
14. Gelas kumur
15. Tisu
16. Lembar pemeriksaan indeks plak
17. Lembar absensi siswa
18. Lembar pre test yang berisi 10 soal
19. Lembar post test yang berisi 10 soal
20. Table indeks plak gigi Green dan Vermillion
21. Informed consent
22. Disclosing agent untuk uji plak
23. Dappen glass
24. Pulpen
25. Pensil
26. Penghapus
27. Papan dada

4.8 Cara kerja

4.8.1 Pengumpulan data pribadi subjek penelitian

1. Penyesuaian data dengan kriteria penelitian
2. Subjek penelitian mengisi informed consent

4.8.2 Pemberian pre test tentang kebersihan gigi dan mulut anak

1. Memberitahukan waktu pengerjaan pre test yaitu 10 menit
2. Menginstruksikan untuk mengisi secara bersama-sama setelah

semua siswa sudah mendapatkan lembar soal
3. Pembagian lembar jawaban pre test kepada semua siswa
4. Pengisian identitas pada lembar pre test
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5. Pembagian lembar soal pre test kepada semua siswa
6. Mengerjakan pre test selama 10 menit
7. Setelah waktunya selesai, memberitahukan siswa untuk

mengumpulkan lembar jawaban beserta soal pre test

4.8.3 Penyuluhan tentang menjaga kebersihan gigi dan mulut

1. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk penyuluhan,
yaitu phantom, sikat gigi, dan pasta gigi

2. Melakukan penyuluhan tentang fungsi gigi dan mulut dan
anatomi gigi selama 5 menit

3. Membuka sesi tanya jawab dan meminta salah satu anak untuk
mengulangi bahasan tersebut selama 5 menit

4. Melakukan penyuluhan tentang cara menjaga kebersihan gigi
dan mulut selama 10 menit

5. Membuka sesi tanya jawab dan meminta 2 atau 3 anak untuk
mengulangi bahasan tersebut selama 10 menit

6. Melakukan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan
gigi dan mulut selama 5 menit

7. Membuka sesi tanya jawab dan meminta salah satu anak untuk
mengulangi bahasan tersebut selama 5 menit

4.8.4 Pemberian post test tentang kebersihan gigi dan mulut
anak

1. Memberitahukan waktu pengerjaan post test yaitu 10 menit
2. Menginstruksikan untuk mengisi secara bersama-sama setelah

semua siswa sudah mendapatkan lembar soal
3. Pembagian lembar jawaban post test kepada semua siswa
4. Pengisian identitas pada lembar post test
5. Pembagian lembar soal post test kepada semua siswa
6. Mengerjakan post test selama 10 menit
7. Setelah waktunya selesai, memberitahukan siswa untuk

mengumpulkan lembar jawaban beserta soal post test



33

4.8.5 Uji plak sebelum pemberian stiker reminder dan bukunya

1. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk uji plak
2. Memanggil satu persatu nama siswa berdasarkan lembar

absensi
3. Mengaplikasikan disclosing agent pada gigi siswa
4. Melakukan pengecekan apakah terdapat plak/tidak
5. Melakukan pencatatan pada lembar indeks plak
6. Mempersilahkan siswa untuk berkumur

4.8.6 Pemberian stiker reminder pagi dan malam untuk menyikat
gigi beserta buku stiker reminder

1. Mempersilahkan siswa kembali ke ruang tunggu
2. Menjelaskan cara penggunaan dan fungsi dari stiker reminder

dan buku stiker reminder
3. Menjelaskan jangka waktu penggunaan yaitu selama ±1 bulan
4. Menjelaskan kepada siswa untuk mendokumentasikan setiap

kali sedang menyikat gigi yang kemudian di print dan
ditempelken pada bagian belakang buku stiker reminder

5. Membagikan stiker reminder beserta bukunya oleh peneliti
bersama mahasiswa FKG UB

4.8.7 Uji plak setelah pemberian stiker reminder dan bukunya

1. Menginstruksikan siswa untuk mengumpulkan buku stiker
reminder kepada peneliti yang dibantu mahasiswa FKG UB

2. Melihat isi buku stiker reminder untuk melihat tingkat
kerutinan sikat gigi siswa

3. Mengambil 2 halaman yang berisi stiker reminder dari buku
stiker reminder

4. Melihat foto dokumentasi siswa
5. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk uji plak
6. Memanggil satu persatu nama siswa berdasarkan lembar

absensi (uji plak dilakukan baik pada kelompok yang diberikan
stiker reminder maupun yang tidak)
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7. Mengaplikasikan disclosing agent pada gigi siswa
8. Melakukan pengecekan apakah terdapat plak/tidak
9. Melakukan pencatatan pada lembar indeks plak
10. Mempersilahkan siswa untuk berkumur
11. Mempersilahkan untuk kembali ke ruang tunggu
12. Memberikan kembali buku stiker reminder kepada siswa
13. Memberikan hadiah kepada siswa sebagai tanda terima kasih

dari peneliti
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4.9 Alur kerja

Gambar 5. Alur Kerja

Pre test pengetahuan kebersihan gigi dan mulut (20 menit)

Penyuluhan menjaga kebersihan gigi dan mulut (40 menit)

Uji plak sesudah diberikan stiker reminder
sikat gigi pagi dan malam (40 menit)

Pemberian stiker reminder sikat
gigi pagi dan malam yang

digunakan selama ±1 bulan

Uji plak sebelum diberikan stiker
reminder sikat gigi pagi dan

malam (40 menit)

Post test pengetahuan kebersihan gigi dan mulut (20 menit)

Pengolahan data dan analisis hasil
penelitian

Pengambilan data pada siswa usia 7-8 tahun SD Ketawanggede Malang

Pengisian informed consent oleh sampel yang telah disetujui oleh orangtua
atau wali sampel

Uji plak sebelum diberikan stiker
reminder sikat gigi pagi dan

malam (40 menit)

Tanpa pemberian stiker reminder
sikat gigi pagi dan malam selama

±1 bulan

Uji plak sesudah ±1 bulan
menyikat gigi (40 menit)

Membagi menjadi 2 kelompok siswa (dengan stiker dan tanpa stiker)

Pemilihan siswa yang sesuai dengan kriteria sampel
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4.10 Analisis data

Pada penelitian ini, untuk mengetahui perbedaan statistik sebelum dan
sesudah dilakukan penyuluhan tentang kebersihan gigi dan mulut dan
penggunaan stiker reminder sikat gigi pagi dan malam baik pada
kelompok perlakuan maupun pada kelompok kontrol dengan data
yang berskala rasio digunakan uji normalitas kolmogorov smirnov
karena jumlah sampel lebih dari 50. Data yang berdisitribusi normal,
maka menggunakan uji independent sample t-test. Namun, apabila
data tidak berdistribusi normal menggunakan uji mann whitney.
Setelah itu, dilakukan uji pearson product moments untuk mengetahui
kekuatan hubungan antara rutin menempelkan stiker reminder dengan
penurunan indeks OHI-S.
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian dan Analisis Data

Penelitian dengan judul Efektivitas Penggunaan Stiker Reminder
Sikat Gigi Pagi Dan Malam Terhadap Penurunan Oral Hygiene Index
– Simplified (Ohi-S) Anak Usia 7-8 Tahun Di Sd Negeri
Ketawanggede, Malang telah dilaksanakan pada bulan September –
Oktober 2019. Terdapat 63 siswa yang menjadi responden dalam
penelitian ini. Saat hari penelitian siswa yang bisa dilakukan penelitian
berjumlah 54 sehingga 9 siswa masuk dalam kriteria eksklusi. Pada
penelitian ini terdapat 2 kelompok penelitian yang terbagi atas 1
kelompok kontrol yang berjumlah 27 siswa dan 1 kelompok perlakuan
yang berjumlah 27 siswa. Tabel 6 menunjukkan perbandingan
karakteristik sampel berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 5 Karakteristik Sampel Berdasarkan Usia
No. Usia

(Tahun)
Kelompok Kontrol Kelompok Perlakuan
Jumlah (n) Frekuensi (%) Jumlah (n) Frekuensi (%)

1 7 25 92.59% 24 88.9%
2 8 2 7.41% 3 11.1%

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan pada penelitian ini baik kelompok
kontrol maupun kelompok perlakuan memiliki jumlah responden yang
lebih banyak pada usia 7 tahun daripada 8 tahun. Pada kelompok
kontrol sejumlah 92.59% dan kelompok perlakuan sejumlah 88.9%.
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Tabel 6 Karakteristik Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa jumlah responden
perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kelompok kontrol
sejumlah 59% dan kelompok perlakuan 48%.

Tabel 7 Hasil Mean Pre test dan Post test

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan hasil mean pre test dan post
test. Kedua kelompok tersebut diberikan pre test dan post test terlebih
dahulu. Pada penelitian ini, baik kelompok perlakuan maupun
kelompok kontrol mengalami peningkatan pengetahuan. Rata-rata
selisih nilai pengetahuan kelompok kontrol sebesar 25.93 sedangkan
rata-rata selisih nilai pengetahuan kelompok perlakuan lebih tinggi
sebesar 35.93.

0

50

100

Pre Test Post Test Perbedaan

Mean Pre Test dan Post Test

Kontrol Perlakuan

No. Jenis
Kelamin

Kelompok Kontrol Kelompok Perlakuan

Jumlah (n) Frekuensi
(%)

Jumlah (n) Frekuensi
(%)

1 Perempuan 16 59% 13 48%
2 Laki-Laki 11 41% 14 52%
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Tabel 8 Tingkat pengetahuan dan indeks OHI-S kelompok
perlakuan

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan tingkat pengetahuan
dan indeks OHI-S kelompok perlakuan. Sebanyak 9 siswa pada
kelompok perlakuan yang mendapatkan peningkatan
pengetahuan menjadi sangat baik mengalami penurunan indeks
OHI-S baik (0.33%). Sebanyak 3 siswa pada kelompok
perlakuan yang mendapatkan peningkatan pengetahuan menjadi
baik mengalami penurunan indeks OHI-S baik (0.11%).
Sebanyak 11 siswa pada kelompok perlakuan yang
mendapatkan peningkatan pengetahuan menjadi sangat baik
mengalami penurunan indeks OHI-S sedang (0.407%).
Sebanyak 2 siswa pada kelompok perlakuan yang mendapatkan
peningkatan pengetahuan menjadi baik mengalami penurunan
indeks OHI-S sedang (0.074%). Sebanyak 2 siswa perlakuan
yang mendapatkan peningkatan pengetahuan menjadi sangat
baik mengalami penurunan indeks OHI-S buruk (0.074%).

0
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Baik Sedang Buruk

Tingkat pengetahuan dan indeks
OHI-S kelompok perlakuan

Sangat Baik Baik
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Tabel 9 Tingkat pengetahuan dan indeks OHI-S kelompok
kontrol

Berdasarkan tabel 9 menunujukkan pada kelompok kontrol
sebanyak 4 siswa mendapatkan peningkatan pengetahuan menjadi
sangat baik mengalami penurunan indeks OHI-S baik (0.148%).
Sebanyak 4 siswa pada kelompok kontrol yang mendapatkan
peningkatan pengetahuan menjadi sangat baik mengalami penurunan
indeks OHI-S sedang (0.148%). Sebanyak 6 siswa pada kelompok
kontrol yang mendapatkan peningkatan pengetahuan menjadi baik
mengalami penurunan indeks OHI-S sedang (0.222%). Sebanyak 4
siswa pada kelompok kontrol yang mendapatkan peningkatan
pengetahuan menjadi cukup baik mengalami penurunan indeks OHI-
S sedang (0.148%). Sebanyak 2 siswa pada kelompok kontrol yang
mendapatkan peningkatan pengetahuan menjadi sangat baik
mengalami penurunan indeks OHI-S buruk (0.074%). Sebanyak 7
siswa pada kelompok kontrol yang mendapatkan peningkatan
pengetahuan menjadi baik mengalami penurunan indeks OHI-S buruk
(0.259%).
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Baik Sedang Buruk

Tingkat pengetahuan dan indeks OHI-S
kelompok kontrol

Sangat Baik Baik Cukup Baik
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Tabel 10 Hasil Mean Indeks OHI-S

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan hasil mean indeks OHI-S.
Kedua kelompok tersebut dilakukan pengecekan indeks OHI-S.
Selanjutnya, kedua kelompok diharuskan menyikat gigi selama
kurang lebih 1 bulan dengan kelompok perlakuan mendapatkan
intervensi berupa stiker reminder sikat gigi pagi dan malam.
Kelompok perlakuan mengalami penurunan yang signifikan
sementara kelompok kontrol mengalami peningkatan. Rata-rata
selisih nilai indeks OHI-S kelompok kontrol sebesar 0.20730
sedangkan rata-rata selisih nilai indeks OHI-S kelompok perlakuan
lebih tinggi sebesar 0.83789.

Tabel 11 Penurunan indeks OHI-S dan tingkat kerutinan stiker
reminder kelompok perlakuan
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Penurunan indeks OHI-S dan tingkat
kerutinan stiker reminder kelompok

perlakuan

sangat rutin rutin tidak rutin



42

Tabel 11 menjelaskan penurunan indeks OHI-S dan tingkat
kerutinan stiker reminder kelompok perlakuan. Sebanyak 6 siswa pada
kelompok perlakuan yang menggunakan stiker reminder sangat rutin
mengalami penurunan indeks OHI-S baik (0.22%). Sebanyak 4 siswa
pada kelompok perlakuan yang menggunakan stiker reminder rutin
mengalami penurunan indeks OHI-S baik (0.148%). Sebanyak 2 siswa
pada kelompok perlakuan yang menggunakan stiker reminder tidak
rutin mengalami penurunan indeks OHI-S baik (0.074%).Sebanyak 10
siswa pada kelompok perlakuan yang menggunakan stiker reminder
sangat rutin mengalami penurunan indeks OHI-S sedang (0.37%).
Sebanyak 2 siswa pada kelompok perlakuan yang menggunakan stiker
reminder rutin mengalami penurunan indeks OHI-S sedang (0.074%).
Sebanyak 1 siswa pada kelompok perlakuan yang menggunakan stiker
reminder tidak rutin mengalami penurunan indeks OHI-S sedang
(0.037%). Sebanyak 2 siswa pada kelompok perlakuan yang
menggunakan stiker reminder sangat rutin mengalami penurunan
indeks OHI-S buruk (0.074%).

Hasil penelitian dianalisis dengan uji normalitas menggunakan
uji Kolmogorov-Smirnov dengan jumlah sampel >50 untuk
mengetahui penyebaran data penelitian normal atau tidak dan uji
homogenitas ragam menggunakan uji Levene untuk mengetahui
ragam data yang ada homogen atau tidak. Jika data yang diperoleh
berdistribusi normal dan data penelitian homogen maka uji statistika
dapat dilanjutkan menggunakan uji independent sample t-test.

Hipotesa penelitian ditentukan sesuai dengan rumusan masalah
penelitian, yaitu Ho diterima apabila nilai signifikansi (p) > 0.05. Ho
dari penelitian ini adalah penggunaan stiker reminder sikat gigi pagi
dan malam tidak berpengaruh terhadap penurunan indeks OHI-S,
sedangkan H1 dari penelitian ini adalah penggunaan stiker reminder
sikat gigi pagi dan malam berpengaruh terhadap penurunan indeks
OHI-S. Selanjutnya untuk mengetahui efektivitasnya terhadap
penurunan indeks OHI-S dilakukan uji korelasi pearson product
moments.

Berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan semua data
berdistribusi normal, data pre test dan post test baik kelompok kontrol
maupun perlakuan mendapatkan nilai signifikansi 0.052. Data indeks
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OHI-S untuk kelompok perlakuan sebelum diberikan stiker reminder
mendapatkan nilai signifikansi 1.32 dan sesudah diberikan stiker
reminder mendapatkan nilai signifikansi 0.98 sedangkan data indeks
OHI-S untuk kelompok kontrol sebelum menyikat gigi selama kurang
lebih 1 bulan mendapatkan nilai signifikansi sebesar 1.54 dan sesudah
menyikat gigi selama kurang lebih 1 bulan mendapatkan nilai
signifikansi sebesar 1.29. Selanjutnya, jumlah stiker reminder yang
diberikan kepada kelompok perlakuan mendapatkan nilai signifikansi
sebesar 1.33. Data penelitian dikatakan homogen karena nilai
signifikansi hasil perhitungan (p)>0.05 menggunakan uji Levene.
Perhitungan menggunakan uji independent sample t-test antara
kelompok kontrol serta kelompok perlakuan memiliki nilai
signifikansi (p) sebesar 0.004 dan 0.000 atau (p) < 0.05 atau Ho ditolak
dan H1 diterima sehingga kesimpulan yang didapat adalah terdapat
pengaruh penggunaan stiker reminder sikat gigi pagi dan malam
terhadap penurunan indeks OHI-S pada anak usia 7-8 tahun di SD
Negeri Ketawanggede Kota Malang. Pada uji korelasi pearson
product moments, indeks OHI-S sesudah diberikan perlakuan berupa
stiker yaitu sebesar 0.604 sehingga terdapat hubungan yang kuat.

5.2 Pembahasan

5.2.1 Pengetahuan

Berdasarkan hasil pre test dan post test, kedua kelompok baik
kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan mengalami
peningkatan nilai. Peningkatan nilai ini menunjukkan peningkatan
pengetahuan dari kedua kelompok tersebut. Hasil penelitian ini sama
dengan penelitian Safitri (2015) bahwa pengetahuan tentang
menyikat gigi terbanyak pada kriteria baik sebanyak 89%. Faktor
yang terpenting dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut adalah
faktor kesadaran dan perilaku hiegenis mulut secara personal karena
kegiatannya dilakukan dirumah tanpa pengawasan siapapun,
sepenuhnya dari pengetahuan, pengalaman, kesadaran, serta
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kemauan pihak individu untuk menjaga kebersihan gigi dan
mulutnya (Wawan dan Dewi, 2010).

Penelitian ini juga sesuai dengan pernyataan Hosland bahwa
perubahan perilaku pada hakikatnya adalah sama dengan proses
belajar. Proses perubahan perilaku tersebut menggambarkan proses
belajar pada individu yaitu: stimulus (rangsangan) yang diberikan
kepada organisme dapat diterima atau ditolak. Apabila stimulus
tersebut tidak diterima atau ditolak berarti stimulus itu tidak efektif
dalam mempengaruhi perhatian individu, dan berhenti sampai disini.
Tetapi bila stimulus diterima oleh organisme berarti ada perhatian
dari individu dan stimulus tersebut efektif. Bila stimulus telah
mendapatkan perhatian dari organisme (diterima) maka ia mengerti
stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya (Arini, 2017).

5.2.2 Indeks OHI-S

Berdasarkan hasil indeks OHI-S, menunjukkan bahwa
kelompok perlakuan mengalami penurunan yang signifikan. Hasil
pemeriksaan indeks OHI-S yang dilakukan pada 54 siswa usia 7-8
tahun SDN Ketawanggede Malang yang dibagi dalam 2 kelompok
dengan masing-masing terdiri dari 27 siswa didapatkan hasil
terbanyak baik pada kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol
memiliki kriteria sedang. Penelitian yang dilakukan oleh Puspita
(2017) di SDN 5 Pekututan juga menunjukkan hasil yang sama yaitu
sebagian besar responden (76,5%) memiliki kebersihan gigi dan
mulut dengan kriteria sedang, kemungkinan disebabkan karena
responden mengabaikan tindakan kebersihan gigi dan mulut seperti
tidak menyikat gigi dan berkumur-kumur setelah mengkonsumsi
makanan akibatnya sisa makanan masih melekat sehingga dapat
mempengaruhi pertumbuhan plak.

Penelitian ini diperkuat oleh pernyataan Rahmadhan (2010)
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebersihan gigi dan mulut
adalah plak. Pertumbuhan plak dipengaruhi oleh waktu dan
makanan, waktu yang cukup untuk perkembangan plak di dapatkan
bila seseorang mengabaikan tindakan kebersihan gigi dan mulut
sedangkan makanan yang manis dapat mempengaruhi pertumbuhan
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plak. Pengendalian plak adalah upaya membuang dan mencegah
penumpukan plak pada permukaan gigi. Upaya tersebut dapat
dilakukan secara mekanis maupun kimiawi. Pembuangan secara
mekanis merupakan metoda yang efektif dalam mengendalikan plak
dan inflamasi gingival. Pembuangan mekanis dapat meliputi
penyikatan gigi dan penggunaan benang gigi (Sasmita, 2015).

5.2.3 Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Penurunan Indeks
OHI-S

Berdasarkan tabel 8 tentang pengetahuan dan penurunan indeks
OHI-S kelompok perlakuan dan tabel 9 tentang tingkat pengetahuan
dan penurunan indeks OHI-S kelompok kontrol menunjukkan
bahwa pengetahuan tidak selalu sebanding dengan penurunan indeks
OHI-S dikarenakan masih ada responden yang mendapatkan
pengetahuan sangat baik namun memiliki penurunan indeks OHI-S
buruk. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Khamdani (2016)
dengan hasil pengetahuan kurang dan memiliki status OHI-S sedang
dan status OHI-S baik, sedangkan responden dengan tingkat
pengetahuan buruk dan status OHI-S baik. Keadaan tersebut
kemungkinan dapat terjadi karena faktor kesadaran dan perilaku dari
individu dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut (Puspita, 2019).

Menurut Notoatmodjo (2003) setelah orang mengetahui
stimulus atau objek, kemudian mengadakan penilaian atau pendapat
terhadap apa yang diketahuinya, proses selanjutnya diharapkan dia
akan mampu melakukan atau mempraktikkan apa yang
diketahuinya. Pemberian pengalaman yang bersumber dari
pengetahuan, maka diharapkan praktik/tindakan yang sudah
diadopsi tetap terpelihara. Tindakan dalam penelitian ini berupa
aplikasi tindakan menggosok gigi

Responden kelompok perlakuan berumur 7-8 tahun. Pada usia
ini daya pikir anak sudah berkembang ke arah berpikir konkret dan
rasional. Umur sangat mempengaruhi perilaku seseorang juga bisa
mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang.
Kemampuan kognitif pada masa ini sudah cukup untuk menjadi
dasar untuk diberikannya berbagai kecakapan yang dapat
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meningkatkan daya pikirnya sehingga setelah diberikan penyuluhan
responden mengalami peningkatan pengetahuan (Notoatmodjo,
2003).

5.2.4 Hubungan Penggunaan Stiker Reminder terhadap
Penurunan Indeks OHI-S

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan stiker
reminder sikat gigi pagi dan malam memiliki pengaruh terhadap
penurunan indeks OHI-S dengan hubungan yang kuat, yaitu -0.604.
Rerata skor kebersihan mulut baik pada kelompok perlakuan maupun
kelompok kontrol lebih banyak berada dalam kategori sedang,
sedangkan kategori baik masih sedikit. Hal ini mungkin disebabkan
masih banyak siswa yang pada pagi hari menyikat gigi sebelum
sarapan pagi. Terdapat siswa pada kelompok perlakuan dengan indeks
OHI-S buruk tetapi pengetahuan dan tingkat kerutinan menempelkan
stiker yang sangat baik itu dikarenakan anak-anak senang dalam
permainan namun masih belum terbiasa menyikat gigi. Oleh karena
itu, metode ini sangat memerlukan peran orangtua untuk ikut
memperhatikan kebiasaan menyikat gigi anak mereka (Puspita. 2019).

Metode permainan stiker reminder dapat memberikan banyak
informasi seputar kebersihan gigi dan mulut karena dapat membantu
anak-anak bermain sekaligus belajar. Penelitian ini diperkuat oleh
pendapat Hawkins (2000), yaitu pendidikan kesehatan yang diberikan
beserta dengan pelatihan akan memberikan hasil yang optimal. Hal ini
terbukti dengan hasil indeks OHI-S yang mengalami penurunan pada
kelompok yang menggunakan stiker reminder sikat gigi pagi dan
malam. Perubahan perilaku membutuhkan suatu proses, yaitu
perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan tindakan
(aplikasi tindakan). Menurut Roy dalam Galbreath (1990) proses
adaptasi perilaku melalui tahapan input, control processes, effector,
dan output.

Tindakan peningkatan kesehatan dapat dimulai dari diri si anak
sendiri yaitu dengan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan
mulutnya. Menurut Widi (dalam Galag, 2015), salah satu faktor yang
memengaruhi tingkat kebersihan gigi dan mulut adalah perilaku.
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Perilaku dapat dibentuk dari lingkungan dan juga faktor genetik.
Pembentukan perilaku yang berasal dari lingkungan dapat berupa
pengalaman yang diperoleh dari lingkungan kehidupan sehari-hari,
sedangkan untuk faktor genetik berupa perilaku yang diturunkan dari
orang tua. Menurut Hurlock (dalam Pintauli, 2010), orangtua dan guru
mempunyai peran terhadap perubahan perilaku anak dalam
memelihara kesehatannya, termasuk memelihara kesehatan gigi.
Orangtua mempunyai peran yang sangat penting dalam perawatan gigi
anak-anaknya misalnya memberi contoh perawatan gigi, memotivasi
merawat gigi, mengawasi perawatan gigi, dan membawa anak ke
dokter gigi jika anak sakit gigi (Pintauli, 2010). Selain itu,
perkembangan seorang anak ditentukan oleh sifat hubungan antara
anak dengan anggota keluarga terutama ibu. Ibu rumah tangga
merupakan tokoh kunci dalam keluarga karena berperan penting
dalam perilaku kesehatan keluarga (Pintauli dan Melur, 2004). Peran
ini sangat penting oleh karena bila anak belum memiliki kebiasaan
yang baik maka pengawasan dari orang tua harus terus dilakukan.

Pemilihan alat permainan dalam proses pembelajaran harus
disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik tersebut.
Mendesain atau membuat sebuah alat permainan pada umumnya
berdasarkan pada kriteria yang sesuai dengan perkembangan kognitif
pada peserta didik sehingga akan lebih mudah diterima oleh mereka.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis
penelitian dapat diterima karena penggunaan stiker reminder sikat gigi
pagi dan malam terbukti berpengaruh terhadap penurunan indeks
OHI-S anak usia 7-8 tahun di SD Negeri Ketawanggede Kota Malang.
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BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai
efektivitas penggunaan stiker reminder sikat gigi pagi dan malam
terhadap penurunan oral hygiene index - simplified (OHI-S) anak usia
7-8 tahun di SD Negeri Ketawanggede Malang, maka dapat
disimpulkan bahwa :
1. Terjadi peningkatan indeks OHI-S pada kelompok yang tidak

diberikan stiker reminder sikat gigi pagi dan malam
2. Terdapat penurunan indeks OHI-S yang signifikan pada

kelompok yang diberikan stiker reminder sikat gigi pagi dan
malam

3. Penggunaan stiker reminder sikat gigi pagi dan malam efektif
terhadap penurunan oral hygiene index - simplified (OHI-S) anak
usia 7-8 tahun di SD Negeri Ketawanggede Malang

6.2 Saran
Sebagai saran dari penelitian yang sudah dilakukan ini agar

dapat lebih dikembangkan lagi penelitian ini secara lebih menyeluruh
di masa yang akan datang maka dapat diajukan beberapa saran sebagai
berikut.
1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan suatu metode yang

dapat meyakinkan bahwa kelompok perlakuan rutin
menempelkan stiker reminder sikat gigi pagi dan malam setiap
sebelum menyikat gigi

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan memberikan
penyuluhan juga kepada orangtua dan guru siswa supaya lebih
mudah dalam mengawasi anak-anak mereka untuk rutin
menyikat gigi

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk mengajar di
sekolah oleh guru mengenai cara menjaga kebersihan gigi dan
mulut. Namun, para guru harus bekerjasama dengan orangtua
masing-masing siswa tersebut.
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4. Perlu mempertimbangkan harga pembuatan buku dengan jumlah
peserta didik sehingga tidak terlalu membebankan peneliti
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