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ABSTRAK 

Fadillah, Tiara Nandya., 145070400111027, Program Studi Sarjana 

Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya 

Malang, 18 Desember 2019, “Perbedaan Efektifitas Metode 

Penyikatan Gigi Horizontal Dan Roll Terhadap Akumulasi Plak 

Pada Anak Tunadaksa Di Yayasan Pembinaan Anak Cacat 

(YPAC) Malang”, Tim Pembimbing: (1) Puspitasari, Ambar. (2) 

Balbeid, Merlya. 

Kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia khususnya anak 

berkebutuhan khusus masih merupakan hal yang perlu mendapat 

perhatian serius. Penyandang kebutuhan khusus dapat juga 

mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut. Pada anak tunadaksa 

memiliki ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota tubuh 

sesuai dengan fungsinya, sehingga efektifitas dalam hal menyikat 

gigi kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan 

efektifitas metode penyikatan gigi horizontal dan roll terhadap 

akumulasi plak pada anak Tunadaksa di Yayasan Pembinaan Anak 

Cacat (YPAC) Malang. Penelitian ini menggunakan rancangan 

penelitian pre-eksperimetal, dengan pendekatan one group pretest-

posttest. Sampel pada penelitian ini sebanyak 30 anak tunadaksa 

dibagi menjadi dua kelompok, dimana kelompok I penyikatan gigi 

metode horizontal dan kelompok II penyikatan gigi metode roll. 

Dilakukan pemeriksaan plak pada sampel saat hari pertama, 

dilanjutkan dengan penyuluhan materi tentang menyikat gigi, dan 

pemeriksaan plak kembali setelah dua minggu. Analisis data 

menggunakan Uji Fisher Test menunjukkan hasil pada metode 

horizontal P=0,089 dan nilai pada metode roll P=0,221. Dari hasil 

yang didapatkan bahwa kedua hasil yang didapatkan P> α. 

Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat perbedaan efektifitas 

metode penyikatan gigi horizontal dan roll terhadap akumulasi plak 

pada anak tunadaksa di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) 

Malang. 

Kata kunci: Plak, Tunadaksa, Metode Horizontal, Metode Roll 
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ABSTRACT 

Fadillah, Tiara Nandya., 15070400111027, Dentistry Undergraduate 

Program, Dentistry Faculty of Brawijaya University Malang, 18th 

December 2019, “Differences in Effectiveness of Horizontal and 

Roll Teeth Brushing Methods on Plaque Accumulation in 

Children with Physical Impairment Disability Development 

Foundation (YPAC) in Malang”, Supervisors: 1) Puspitasari, 

Ambar. (2) Balbeid, Merlya. 

The dental and oral health of the Indonesian people, especially 

children with special needs is still a matter that needs serious 

attention. Persons with special needs can also experience dental and 

oral health problems. In tunadaksa children have the inability to 

move the limbs according to their function, so the effectiveness in 

terms of brushing teeth is not optimal. This study aims to determine 

the differences in the method effectiveness of horizontal and roll 

tooth brushing on plaque accumulation in Tunadaksa children at the 

Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang. This study used a 

pre-experimental research design, with a one-group pretest-posttest 

approach. Samples in this study were 30 tunadaksa children were 

divided into two groups, where group I horizontal brushing method 

and group II brushing method. Plaque was examined on the sample 

on the first day, followed by counseling material about brushing 

teeth, and plaque examination returned after two weeks. Data 

analysis using the Fisher test showed the result in the horizontal 

method P=0,089 and the value in the roll method P=0,221. From the 

results obtained that the two results obstained P>α. The conclusion 

of this study is that there is no difference in the effectiveness of the 

horizontal and roll teeth brushing method on the accumulation of 

plaque in tunadaksa children at the Yayasan Pembinaan Anak Cacat 

(YPAC) Malang. 

Keywords: Plaque, Tunadaksa, Horizontal Method, Roll Method 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia masih 

merupakan hal yang perlu mendapat perhatian serius dari tenaga 

kesehatan, baik dokter gigi maupun perawat gigi, untuk kesehatan 

gigi dan mulut tercatat 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 pada usia lebih dari 3 tahun sebesar 2,8% (Riskesdas, 2018). 

Masyarakat Indonesia masih kurang memahami serta 

menerapkan bagaimana cara menyikat gigi dengan baik dan benar. 

Menyikat gigi menggunakan sikat gigi merupakan cara paling mudah 

untuk membersihkan plak gigi. Saat ini telah banyak tersedia sikat 

gigi dengan berbagai ukuran, bentuk, tekstur, dan desain dengan 

berbagai derajat kekerasan dari bulu sikat. Salah satu penyebab 

banyaknya bentuk sikat gigi yang tersedia adalah adanya variasi 

waktu menyikat gigi, gerakan menyikat gigi, tekanan, bentuk dan 

jumlah gigi pada setiap orang (Warni, 2009). 

Pada saat menyikat gigi terdapat masalah yang sering muncul 

yaitu timbulnya plak. Plak merupakan masalah utama dalam rongga 

mulut yang dapat menimbulkan penyakit infeksi pada jaringan lunak 

seperti gingivitis dan pada jaringan keras seperti karies gigi. Karies 

merupakan proses demineralisasi yang progresif pada jaringan keras 

(Ladytama, 2014). 

Plak dapat dikurangi dengan cara menyikat gigi. Menyikat gigi 

tidak boleh dilakukan dengan sembarangan melainkan dengan 

metode atau cara yang telah ditentukan. Metode menyikat gigi terdiri 

atas 5 metode yaitu, Bass, S Stillman, Horizontal, Vertical, dan Roll. 

Metode Bass dan Roll yang paling sering direkomendasikan. Metode 

horizontal dilakukan dengan cara semua permukaan gigi disikat 

dengan gerakan ke kiri dan ke kanan. Permukaan bukal dan lingual 

disikat dengan gerakan ke depan dan ke belakang. Metode ini 

terbukti lebih efektif daripada metode lainnya, karena metode ini 

sesuai dengan anatomis gigi dan dapat masuk ke sulkus interdental 

masing-masing gigi. sedangkan metode roll adalah cara menyikat 
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gigi dengan ujung bulu sikat diletakkan dengan posisi mengarah ke 

akar gigi sehingga sebagian bulu sikat menekan gusi. Ujung bulu 

sikat digerakkan perlahan-lahan sehingga kepala sikat gigi bergerak 

membentuk lengkungan melalui permukaan gigi. Penyikatan metode 

ini yang perlu diperhatikan adalah sikat harus digunakan seperti sapu 

bukan seperti sikat untuk menggosok. Metode ini menggunakan 

gerakan memutar pada permukaan interproksimal tetapi bagian 

sulkus tidak dapat bersih secara sempurna. Metode roll ini dianggap 

dapat membersihkan plak dengan baik dan dapat menjaga kesehatan 

gusi dengan baik, teknik ini dapat diterapkan pada anak umur 6-12 

tahun. Dengan menerapkan metode diatas, maka gigi akan lebih 

bersih tanpa adanya plak gigi (Haryanti, dkk., 2014). 

Penyandang kebutuhan khusus dapat juga mengalami masalah 

kesehatan gigi dan mulut. Berdasarkan dari Pendataan Program 

Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2018, data penelitian 

menyebutkan bahwa prevalensi penduduk Indonesia dengan 

disabilitas sedang sampai sangat berat sebesar 11%, bervariasi dari 

yang tertinggi di Sulawesi Selatan (23,8%) dan yang terendah di 

Papua Barat (4,6%). Rerata skor diperoleh dari sistem skoring 

WHODAS (WHO Disability Assessment Schedule) 2, dengan rerata 

skor maksimal 100, semakin tinggi rerata skor mencerminkan 

semakin berat derajat disabilitas. Rerata skor penduduk Indonesia 

adalah 25,24. Rerata skor disabilitas tertinggi dimiliki penduduk di 

Gorontalo (31,85), sedangkan yang terendah di DI Yogyakarta 

(17,05) dan DKI Jakarta (17,92). Dari data diatas menjelaskan bahwa 

banyaknya orang penyandang disabilitas di Indonesia, dimana 

membutuhkan perlakuan khusus dan perhatian lebih banyak. Pada 

orang tunadaksa memiliki ketidakmampuan dalam menggerakkan 

anggota tubuh sesuai dengan fungsinya akibat luka, penyakit, atau 

pertumbuhan yang tidak sempurna, sehingga efektifitas dalam hal 

menyikat gigi kurang maksimal (Pratiwi, et, al., 2014). 

Interaksi sosial anak tunadaksa dan dukungan yang diberikan 

oleh keluarga sangat penting, berdasarkan penelitian dari Sitompul, 
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2016, mengenai dukungan sosial keluarga terhadap kemampuan 

interaksi sosial anak tunadaksa di Yayasan Pembinaan Anak Cacat 

(YPAC) Medan dengan subyek penelitian sebanyak 36 siswa. 

Disimpulkan bahwa interaksi sosial yang terjadi pada anak tunadaksa 

sebanyak 36 siswa dan dukungan dari keluarga sebanyak 21 siswa 

(Sitompul, 2016). 

Berdasarkan penelitian dari Motto, dkk, 2015, tentang gambaran 

kebersihan gigi dan mulut pada siswa berkebutuhan khusus di SLB 

YPAC Manado subyek penelitian sebanyak 36 siswa berusia 10-28 

tahun. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rerata status 

kebersihan gigi dan mulut berdasarkan Oral Hygiene Index 

Simplified (OHI-S) tergolong dalam kategori sedang dengan skor 1,3 

(Motto, dkk., 2015). 

Banyak peneltian yang telah dilakukan pada anak disabilitas, 

namun masih sedikit penelitian yang dilakukan pada anak tunadaksa 

dibandingkan dengan anak ketunaan lainnya.  

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang perbedaan efektifitas menyikat 

gigi menggunakan metode horizontal dan roll terhadap penurunan 

akumulasi plak pada anak tunadaksa di Yayasan Pembinaan Anak 

Cacat (YPAC) Malang. 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat perbedaan efektifitas metode penyikatan gigi 

horizontal dan roll terhadap akumulasi plak pada anak Tunadaksa di 

Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

1.3.1Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan efektifitas metode penyikatan gigi 

horizontal dan roll terhadap akumulasi plak pada anak Tunadaksa di 

Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 
1. Mengidentifikasi efektifitas metode penyikatan gigi 

horizontal terhadap akumulasi plak pada anak tunadaksa 

2. Mengidentifikasi efektifitas metode penyikatan gigi roll 

terhadap akumulasi plak pada anak tunadaksa 

3. Mengidentifikasi perbedaan efektifitas metode penyikatan 

gigi horizontal dan metode roll terhadap akumulasi plak 

pada anak tunadaksa 

4. Mencegah gigi anak tunadaksa dari penyakit rongga mulut 

(karies dan periodontitis) 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Akademisi  

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan di 

bidang kedokteran gigi terutama mengenai perbedaan efektifitas 

penyikatan gigi metode horizontal dengan roll pada anak tunadaksa 

di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang. 

1.4.2 Manfaat Praktisi  

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam menyusun program promosi kesehatan yaitu 

untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut pada anak tunadaksa 

di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang. 
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Menyikat gigi 

2.1.1. Tujuan Menyikat Gigi 

Kesehatan gigi dan mulut setiap orang perlu dijaga sehingga 

masyarakat harus rajin menyikat gigi rutin dua kali sehari. 

Masyarakat menggunakan sikat gigi dan digerakkan secara manual 

untuk membersihkan gigi dari plak yang menempel. Tujuan 

menyikat gigi adalah: (1) Menyingkirkan plak atau mencegah 

terjadinya pembentukan plak, (2) Membersihkan sisa-sisa makanan, 

debris atau stain, (3) Merangsang jaringan gingiva, (4) Melapisi 

permukaan gigi dengan fluor. Agar teknik yang digunakan dapat 

bekerja secara efektif dan efisien, masyarakat harus menggunakan 

teknik yang tepat serta didampingi waktu yang cukup dalam 

menyikat gigi sehingga tidak ada plak yang menempel di permukaan 

gigi (Pintauli, 2010). 

2.1.2. Metode Menyikat Gigi 

 Masyarakat harus pandai dalam memilih sikat gigi yang 

sesuai dengan ukuran gigi. Masyarakat juga harus dapat 

menggunakan metode yang tepat agar metode tersebut dapat bekerja 

secara efektif dan efisien serta dapat digunakan secara menyeluruh 

ke permukaan gigi. Ada beberapa metode menyikat gigi yang dapat 

digunakan untuk membersihkan gigi dari plak yang menempel, 

berikut metode yang dapat digunakan:  

2.1.2.1 Metode Horizontal 

  Metode horizontal dilakukan dengan cara semua permukaan 

gigi disikat dengan gerakan ke kiri dan ke kanan. Permukaan bukal 

dan lingual disikat dengan gerakan ke depan dan ke belakang. 

Metode horizontal terbukti merupakan cara yang sesuai dengan 

bentuk anatomis permukaan oklusal. Metode ini lebih dapat masuk 

ke sulkus interdental dibanding dengan metode lain. Metode ini 

cukup sederhana sehingga dapat membersihkan plak yang terdapat di 

sekitar sulkus interdental dan sekitarnya (Haryanti, dkk., 2014). 
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Gambar 2.1 Metode Horizontal  

(Sumber: Hiremath, 2011) 

2.1.2.2 Metode Roll 

Metode ini merupakan metode menyikat gigi yang mudah 

dan tanpa banyak latihan, yang dilakukan hanya menempatkan bulu-

bulu sikat pada gingiva yang mengarah ke akar dan dengan arah 

pergerakan ke atas menuju permukaan oklusal. Saat bulu-bulu sikat 

melewati mahkota klinis, kedudukan diatur hampir tegak lurus 

permukaan email. Metode ini memberikan kesan pemijatan gingiva 

dan dapat membersihkan sisa-sissa makanan yang ada di 

interproksimal (Hiremath, 2011). 

2.1.2.3 Metode Vertical 

Metode vertical dilakukan untuk menyikat bagian depan gigi, 

kedua rahang tertutup lalu gigi disikat dengan gerakan keatas dan 

kebawah. Untuk permukaan gigi belakang gerakan dilakukan dengan 

keadaan mulut terbuka.10 Metode ini sederhana dan dapat 

membersihkan plak, tetapi tidak dapat menjangkau semua bagian 

gigi seperti metode horizontal dengan sempurna sehingga apabila 

penyikatan tidak benar maka pembersihan plak tidak maksimal 

(Haryanti, dkk., 2014). 
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Gambar 2.2 Metode vertikal  

(Sumber: Hiremath, 2011) 

2.1.2.4 Metode Stillman 

Teknik ini mengaplikasikan dengan menekan bulu sikat dari 

arah gusi ke gigi secara berulang-ulang. Setelah sampai di 

permukaan kunyah, bulu sikat digerakkan memutar. Bulu sikat 

diletakkan pada area batas gusi dan gigi sambil membentuk sudut 45º 

dengan sumbu tegak gigi seperti pada metode bass (Hiremath, 2011). 

 

Gambar 2.3 Metode Stilllman  

(Sumber: Hiremath, 2011) 

2.1.2.5 Metode Bass 

Teknik penyikatan ini ditujukan untuk membersihkan daerah 

leher gingival, ujung sikat dipegang sedemikian rupa sehingga bulu 

sikat terletak 45º terhadap sumbu gigi geligi. Ujung bulu sikat 
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mengarah ke leher gingival. Sikat kemudian ditekan 

kearah gingiva dan digerakkan dengan gerakan memutar kecil 

sehingga bulu sikat masuk ke daerah leher gingival dan juga 

terdorong masuk diantara gigi geligi. Teknik ini dapat menimbulkan 

rasa sakit bila jaringan terinflamasi dan sensitive (Rizkika, dkk., 

2014). 

 

Gambar 2.4 Metode Bass  

(Sumber: Hiremath, 2011) 

Metode penyikatan gigi horizontal, vertical dan roll adalah 

metode yang paling sering digunakan dalam penyikatan gigi. Pada 

anak sekolah dasar belum didapatkan teknik menyikat gigi yang 

efektif terhadap penurunan plak dikarenakan kurangnya konsistensi 

dan pelaksanaan menyikat gigi dalam kehidupan sehari-hari 

(Haryanti, dkk., 2014). 

 

2.2. Plak Gigi  

2.2.1. Definisi Plak Gigi 

 Plak merupakan masalah utama dalam rongga mulut yang 

dapat menimbulkan penyakit infeksi pada jaringan lunak seperti 

gingivitis dan pada jaringan keras seperti karies gigi. Karies 

merupakan proses demineralisasi yang progresif pada jaringan keras 

(Ladytama, 2014). Plak merupakan salah satu penyebab timbulnya 
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penyakit gigi dan mulut pada anak, sehingga perlu dikontrol baik 

secara mekanis maupun kimiawi (Andrini, 2013).  

2.2.2. Proses Pembentukan Plak Gigi 

 Mekanisme pembentukan plak melalui pembelahan internal 

dan deposisi permukaan. Berbagai varietas bakteri akan melekat dan 

berlipat ganda sehingga dalam 3-4 minggu akan terbentuk flora 

mikrobia yang mencerminkan adanya keseimbangan ekosistem 

organisme atau microbial pada permukaan gigi (Carranza, et al., 

2015). 

 Plak gigi dapat terlihat 1-2 hari tanpa adanya tindakan oral 

hygiene. Plak dapat bewarna putih, keabu-abuan atau kuning. Plak 

dapat dideteksi dengan menggunakan disclosing solution. Tanpa 

adanya tindakan oral hygiene, plak dapat berlanjut dan terus 

berakumulasi sampai terbentuknya kalkulus. Proses pembentukan 

plak dibagi menjadi tiga fase yaitu (Carranza, et al., 2015): 

a. Pembentukan dental pellicle 

Pembentukan dental pellicle merupakan fase awal dari 

pembentukan plak. 

b. Kolonisasi awal pada permukaan gigi 

Bakteri akan berkolonisasi dengan pellicle pada permukaan 

gigi. Bakteri yang terlibat sebagian besar adalah bakteri 

gram positif seperti Actinomyces viscosus dan Streptococcus 

sanguis. 

c. Kolonisasi kedua dan maturasi plak gigi 

Kolonisasi kedua merupakan mikroorganisme yang pada 

awalnya tidak berkoloni pada permukaan gigi termasuk 

Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, dan 

Porphyromonas gingivalis. Mikroorganisme ini melekat 

pada sel bakteri yang berada di dalam plak.  

 

2.2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Plak  

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan plak 

gigi menurut Sriyono (2009):  
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a. Lingkungan fisik, meliputi posisi dan anatomi gigi, 

anatomi jaringan sekitarnya, struktur permukaan gigi 

yang jelas terlihat setelah dilakukan pewarnaan dengan 

larutan disclosing, gesekan oleh makanan dan jaringan 

sekitar, tindakan kebersihan mulut. 

b. Adanya nutrisi, meliputi makanan atau diet, cairan gusi, 

sisa epitel dan leukosit, dan saliva. 

 

2.2.4. Pencegahan Terbentuknya Plak 

Pencegahan dan pengontrolan terhadap pembentukan plak 

gigi harus didasarkan atas usaha pemeliharaan oral hygiene yang 

dilakukan secara aktif. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk 

mencegah dan mengontrol pembentukan plak gigi, yaitu (Putri, et al., 

2012):  

a. Mengatur pola makan  

Tindakan pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah 

atau setidaknya mengontrol pembentukan plak yaitu 

dengan mengurangi makanan yang mengandung 

karbohidrat terutama sukrosa. Karbohidrat merupakan 

bahan utama dalam pembentukan matriks plak. 

Karbohidrat berperan sebagai sumber energi untuk 

bakteri dalam membentuk plak. Makanan yang lunak 

dan mudah menempel pada gigi sebaiknya sedapat 

mungkin dihindarkan.  

b. Tindakan secara kimiawi  

Tindakan secara kimiawi dilakukan terhadap bakteri dan 

terhadap polisakarida ekstraseluler dengan menggunakan 

antibiotik dan senyawa-senyawa antibakteri selain 

antibiotik seperti pasta gigi dan obat kumur. 

c. Tindakan secara mekanis  

Tindakan secara mekanis adalah tindakan membersihkan 

gigi dan mulut dari sisa makanan dan debris yang 

bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit pada 

jaringan keras maupun jaringan lunak. Pada tindakan 

secara mekanis yang biasa digunakan adalah sikat gigi 
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dan alat bantu sikat gigi. Macam-macam alat bantu yang 

dapat digunakan antara lain: benang gigi (dental floss), 

water irrigation dan sikat gigi. 

2.2.5. Pengaruh Plak terhadap Kesehatan Gigi dan Mulut 

Plak yang melekat erat pada permukaan gigi dapat 

menimbulkan penyakit pada jaringan keras gigi maupun pada 

jaringan pendukung gigi, yaitu: 

a. Karies gigi  

Karies gigi merupakan penyakit gigi dimana komponen 

anorganik gigi mengalami proses demineralisasi oleh 

asam hasil metabolism mikroorganisme plak. S. mutans 

dapat mengubah sukrosa menjadi asam sehingga 

menyebabkan pH plak gigi menurun. Derajat keasaman 

plak yang rendah akan menyebabkan demineralisasi 

sehingga menyebabkan lemahnya struktur gigi, kavitas 

pada gigi, bahkan hilangnya struktur pembentuk gigi 

(Marsh, 2009). 

b. Penyakit periodontal 

Terdapat penelitian yang membahas tentang proses 

terjadinya gingivitis pada pasien-pasien dengan gingiva 

yang sehat. Mereka meminta para pasien tersebut 

mengabaikan kebersihan gigi dan mulut dan meneliti 

perubahan-perubahan yang terjadi pada mikroflora plak. 

Penelitian menunjukkan adanya hubungan yang erat 

antara plak dan gingivitis. Gejala gingivitis akan mulai 

terlihat pada hari ke 10-21 setelah prosedur pembersihan 

mulut dihentikan (Putri, et al., 2010). 

 

2.2.6. Jenis-jenis Plak Gigi 

Dalam perkembangan plak gigi diklasifikasikan 

berdasarkan letaknya terhadap tepi gingiva, yaitu: plak 

supragingiva dan plak subgingiva. Plak supragingiva terletak 

di atas tepi gingiva, sedangkan plak subgingiva terletak di 

bawah tepi gingiva, diantara gigi dan dinding sulkus gingiva. 

Plak supragingiva berhubungan dengan penumpukan 

mikroba pada permukaan gigi. Mikroba pada permukaan gigi 

dapat menuju ke sulkus gingiva sehingga lebih berkontak 
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dengan tepi gingiva. Plak subgingiva berhubungan dengan 

penumpukan mikroba pada sulkus gingiva maupun pada 

saku periodontal (Rezki, 2014). 

2.2.7 Proses Terjadinya Karies dan Periodontitis 

2.2.7.1 Karies 

Karies gigi dimulai dengan adanya plak di 

permukaan gigi. Gula (sukrosa) dari sisa makanan dan 

bakteri menempel pada waktu tertentu berubah menjadi 

asam laktat yang akan menurunkan pH mulut menjadi kritis 

(5,5) dalam waktu 1-3 menit. Hal ini menyebabkan 

demineralisasi email berlanjut menjadi karies gigi. 

Penurunan pH yang berulang dalam waktu tertentu akan 

mengakibatkan demineralisasi gigi (pit, fissure, dan daerah 

interproksimal) meluas kea rah pulpa (Ramayanti, dkk., 

2013). 

 

Gambar 2.5 Karies sebagai penyakit multifaktorial yang 

disebabkan faktor host, mikroorganisme, substrat, dan waktu  

(Sumber: Carranza, 2015) 

 



13 
 

 
 

2.2.7.2 Periodontitis  

Proses terjadinya periodintits dimulai dengan adanya 

plak pada regio supragingival. Plak pada supragingival dapat 

berkembang menjadi plak subgingival jika pertahanan host 

rendah dan kesehatan gigi dan mulut yang buruk. Plak yang 

berada pada subgingival akan berkembang lebih cepat 

karena adanya self cleansing dari saliva dan kegiatan 

menyikat gigi tidak mampu menggapai daerah tersebut 

sehingga berakibat retensi makanan semakin tinggi 

(Carranza, 2015). 

 

2.3. Anak Tunadaksa 

2.3.1. Definisi Anak Tunadaksa  

Cacat tubuh adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan 

pada fungsi tubuh. Cacat tubuh memiliki istilah: “tuna” dan “daksa”, 

istilah ini berasal dari kata “tuna” yang berarti rugi atau kurang, 

sedangkan “daksa” berarti tubuh. Tunadaksa dapat diartikan sebagai 

kelainan bentuk tubuh yang mengakibatkan kelainan fungsi dari 

tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan. Para 

penyandang cacat sejak kecil mengalami perkembangan emosi 

sebagai penyandang cacat secara bertahap. Seseorang yang dari lahir 

normal namun saat beranjak dewasa mengalami kecelakaan sehingga 

menimbulkan kecacatan merupakan sebagai suatu hal yang 

mendadak, sehingga kecacatan tersebut dianggap sebagai suatu 

kemunduran dan sulit untuk diterima oleh orang tersebut (Pratiwi, et 

al., 2014). 

Pengertian tuna daksa secara etimologis, yaitu seseorang 

yang mengalami kesulitan mengoptimalkan fungsi anggota tubuh 

sebagai akibat dari luka, penyakit, pertumbuhan yang salah 

perlakuan, dan akibatnya kemampuan untuk melakukan gerakan-

gerakan tubuh tertentu mengalami penurunan. Tuna daksa dapat 

didefinisikan juga sebagai bentuk kelainan atau kecacatan pada 

sistem otot, tulang, persendian dan saraf yang disebabkan oleh 

penyakit, virus, dan kecelakaan baik yang terjadi sebelum lahir, saat 

lahir dan sesudah kelahiran. Gangguan itu mengakibatkan gangguan 
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koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi dan gangguan 

perkembangan pribadi (Pratiwi, et al., 2014). Tuna daksa sebagai 

individu yang memiliki hambatan fisik akibat polio, kecelakaan, 

keturunan, kondisi sejak lahir, kelayuan otot-otot, peradangan otak, 

dan kelainan motoric (Mangunsong, 2011). 

2.3.2. Klasifikasi Tunadaksa 

Klasifikasi kelainan pada Tuna Daksa dapat dikelompokkan 

menjadi dua bagian, yaitu:  

2.3.2.1 Kelainan pada sistem cerebral (Cerebral System)  

Penyandang kelainan pada sistem Cerebral, kelainan terletak 

pada system saraf pusat, seperti Cerebral Palsy (CP) atau 

kelumpuhan otak. Cerebral Palsy ditandai adanya kelainan gerak, 

sikap, atau bentuk tubuh, gangguan koordinasi, kadang-kadang 

disertai gangguan psikologis dan sensoris yang disebabkan adanya 

kerusakan atau kecacatan pada masa perkembangan otak (Karyana, 

2013). 

2.3.2.2 Kelainan pada sistem otot dan rangka (Masculus skeletal 

System) 

Golongan anak tuna daksa berikut ini tidak mustahil akan 

belajar bersama dengan anak normal dan banyak ditemukan pada 

kelas-kelas biasa. Klasifikasi anak tuna daksa dalam kelainan sistem 

otot dan rangka adalah sebagai berikut: 

2.3.2.2.1 Poliomyelitis 

Poliomyelitis merupakan suatu infeksi pada sumsum tulang 

belakang yang disebabkan oleh virus polio yang mengakibatkan 

kelumpuhan dan sifatnya menetap. Penyakit ini dapat melumpuhkan 

otot untuk bernapas dan menelan, dan mengakibatkan kematian. 

Antara dua sampai lima persen dari penderita polio meninggal 

karena penyakit ini dan kira-kira separuh dari semua pasien yang 

hidup menderita kelumpuhan tetap (Pratiwi, et, al., 2014). 
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2.3.2.2.2 Mucle distrophy 

Jenis penyakit yang mengakibatkan otot tidak berkembang 

karena mengalami kelumpuhan yang sifatnya progresif dan simetris. 

Penyakit ini ada hubungannya dengan keturunan (Pratiwi, et, al., 

2014). 

2.3.2.2.3 Spina bifida 

Merupakan jenis kelainan pada tulang belakang yang 

ditandai dengan terbukanya satu atau tiga ruas tulang belakang dan 

tidak tertutupnya kembali selama proses perkembangan, akibatnya 

fungsi jaringan saraf terganggu dan dapat mengakibatkan 

kelumpuhan, hydrocephalus, yaitu: pembesaran pada kepala karena 

produksi cairan yang berlebih. Biasanya kasus ini di sertai dengan 

ketuna grahita (Karyana, 2013).  

2.4. Perkembangan Kognitif Anak Tunadaksa 

Implikasi dalam perkembangan kognitif ada empat aspek 

yang mempengaruhi: yaitu (1) Kematangan yang merupakan 

perkembangan susunan saraf tersebut, (2) Pengalaman yaitu 

hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan dan 

dunianya, (3) Trasnmisi sosial yaitu pengaruh yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan lingkungan sosial, (4) Ekuilibrasi yaitu adanya 

kemampuan yang mengatur dalam diri anak (Listiana, 2016). 

 

2.5. Perkembangan Motorik Anak Tunadaksa 

Menurut Widodo, et al (2014), derajat kecacatan tunadaksa 

dapat digolongkan atas: golongan ringan, golongan sedang, dan 

golongan berat. Golongan ringan adalah mereka yang dapat berjalan 

tanpa menggunakan alat, berbicara tegas, dapat menolong dirinya 

sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dapat hidup bersama 

dengan anak normal lainnya, meskipun cacat tetapi tidak 

mengganggu kehidupan dan pendidikannya. Biasanya tunadaksa 

ringan memiliki gerak motorik kasar yang kurang. Gerak motorik 

kasar merupakan keterampilan gerak atau gerakan tubuh yang 

memakai otot-otot besar sebagai dasar utama geraknya. 
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Keterampilan motorik kasar ini meliputi pola lokomotor (gerakan 

yang menyebabkan perpindahan tempat) seperti berjalan, berlari, 

menendang, naik turun tangga, melompat, dan keterampilan 

menguasai bola, seperti melempar, menendang, dan memantulkan 

bola. Kurangnya keterampilan gerak kasar yang tidak berkembang 

secara baik dapat menyebabkan rusaknya perhatian terhadap 

lingkungan, maka dari itu peningkatan gerak motorik kasar sangat 

diperlukan (Widodo, et al., 2014). 

Gerak motorik kasar merupakan salah satu kemampuan 

keterampilan gerak dasar yang penting untuk perkembangan aspek 

sosial anak. Kurangnya keterampilan gerak motorik kasar dapat 

mempengaruhi aspek sosial anak. Dalam pergaulan mereka tidak 

dapat mengurus, memelihara, dan memimpin diri, waktu masih 

kanak-kanak mereka harus dibantu terus-menerus; disuapi makanan, 

dipasangkan dan melepaskan pakaian; disingkirkan dari bahaya, 

diawasi bermain dengan anak lain (Widodo, et al., 2014). 

2.6. Perkembangan Sosial Anak Tunadaksa 

Kelainan pribadi dan emosi anak tunadaksa tidak secara 

langsung diakibatkan karena ketunaannya, melainkan ditentukan 

oleh bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan lingkungannya. 

Ada yang mandiri dan adapun yang tidak. Kemandirian anak 

tunadaksa dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, dengan keadaan 

fisik yang tidak sempurna, tetapi tidak sedikit anak tunadaksa yang 

sudah mandiri seperti dapat membawa kursi rodanya sendiri, dapat 

makan sendiri, dan lainnya. Maka dengan ini anak tunadaksa tidak 

tergantung pada orang lain karena sudah mandiri (Mangunsong, 

2011). 

2.7. Gangguan Penglihatan dan Pendengaran Anak 

Tunadaksa 

Penelitian tentang kekurangan atau gangguan penglihatan 

pada anak tunadaksa cerebral palsy menunjukkan bahwa sejumlah 

besar dari mereka juga mengalami penyimpangan penglihatan. 

Masalah lain yang dialami oleh anak tunadaksa adalah gangguan 
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ketajaman pendengaran, meskipun frekuensinya tidak sebanyak yang 

mengalami gangguan penglihatan. Meskipun demikian untuk anak 

tunadaksa jenis polio sebagian besar dari mereka tidak mengalami 

gangguan penglihatan ataupun pendengaran, hal tersebut berbeda 

dengan anak tunadaksa cerebral palsy yang sebagian besar dari 

mereka mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran (Efendi, 

2008). 

2.8. Indeks Plak 

Indeks plak diindikasikan sebagai tolak ukur skor plak gigi 

berdasarkan lokasi dan kuantitas dari plak. Semua permukaan 

diperiksa, yaittu empat permukaan sebagai berikut: mesial, distal, 

fasial, dan lingual. Maka akan didapatkan skor yang akan dihitung. 

Skor berkisar 0-1 termasuk baik (selapis tipis plak melekat pada 

margin gingiva dan di daerah dekat dengan permukaan gigi), skor 

1,1-2 termasuk sedang (penumpukan plak yang sedang pada poket, 

margin gingiva, dan daerah yang dekat dengan permukaan gigi 

namun tidak sampai menutupi), dan skor 2,1-3 termasuk buruk (plak 

yang tebal pada poket, margin gingiva, dan menutupi permukaan 

gigi) (Pintauli, 2010). 

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Plaque Index (Feier, 2009) 

Nilai Kriteria Kategori 

0 Tidak ada plak, PI < 0,1 Sangat baik 

1 Selapis tipis plak melekat pada 

margin gingiva dan daerah dekat 

dengan permukaan gigi. PI = 0,1-

1 

Baik 

2 Penumpukan plak sedang pada 

poket, margin gingiva, dan daerah 

dekat permukaan gigi namun 

tidak sampai menutupi. PI = 1,2-2 

Sedang 

3 Penumpukan plak tebal pada 

poket, margin gingiva, dan 

sampai menutupi permukaan gigi. 

PI = 2,1-3 

Buruk 
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2.9. Kebersihan Gigi dan Mulut pada Tunadaksa 

Masalah kesehatan gigi dan mulut yang sering dialami anak-

anak tunadaksa antara lain: 

a. Gigi berlubang (karies) 

Disebabkan oleh kelainan bentuk dan struktur gigi 

(anomali), jumlah air ludah yang kurang, pengobatan 

yang mengandung gula atau diet khusus yang 

memerlukan pemberian susu botol yang diperpanjang 

dan keterbatasan anak ataupun kemauan dari orang 

sekitar untuk membantu membersihkan gigi dan mulut 

secara rutin setiap hari (Kencana, 2014). 

b. Penyakit jaringan penyangga gigi (periodontal) 

Dapat menimbulkan penyakit seperti gusi berdarah, 

karang gigi, dan kegoyangan gigi. Kondisi ini terjadi 

karena kebersihan gigi dan mulut yang kurang 

diperhatikan karena ketidakmampuan menggunakan 

sikat gigi dengan benar, pola makan yang kurang baik, 

dan efek samping dari obat-obatan yang di konsumsi. 

Radang pada jaringan periodontal yang parah dapat 

menyebabkan anak kehilangan gigi (Kencana, 2014). 

Kesehatan gigi dan mulut menjadi salah satu tanggung jawab 

bagi diri sendiri. Bila jarang menyikat gigi, maka akan menyebabkan 

sisa makanan beserta kandungan yang ada dalam saliva akan bersatu 

menjadi keras dan melekat pada permukaan gigi. Penyakit gigi dan 

mulut yang banyak dialami oleh masyarakat Indonesia adalah 

periodontitis dan karies gigi, sumber dari kedua penyakit tersebut 

adalah akibat dari mengabaikan kesehatan gigi dan mulut, sehingga 

terjadilah akumulasi plak (Putri, dkk., 2012). 

Kebiasaan menyikat gigi harus dibiasakan sejak dini karena 

untuk mengontrol plak yang berperan penting untuk pemeliharaan 

kesehatan gigi dan mulut. Kebiasaan menjaga kesehatan gigi dan 

mulut dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki, sehingga para 

orang tua sebaiknya mendidik dan mengajarkan cara merawat dan 
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menjaga kesehatan gigi anaknya sejak dini. Sikat gigi secara manual 

dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, karena hemat 

biaya dan mudah dalam hal pelaksanaannya (Liana, 2010). 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Kerangka Konsep 

Tunadaksa  

Tidak mampu menggerakkan anggota tubuh 

Perkembangan 

Kognitif 

Tidak Mampu menjaga kesehatan gigi dan mulut mereka sendiri 

Gangguan 

Motorik 

Gangguan Pendengaran 

dan Penglihatan 

Perilaku 

Sosial  

Dibantu orang tua Dibantu guru 

Pengamatan akumulasi plak sebelum (pemeriksaan indeks plak) 

Penyuluhan menyikat gigi 

- Metode Horizontal 

-Metode Roll  

Pelaksanaan metode sikat gigi di rumah masing-masing 

Pengamatan akumulasi plak sesudah (pemeriksaan indeks plak) 

Akumulasi plak turun 
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 : Diteliti 

 : Tidak Diteliti 

Tunadaksa merupakan seseorang yang tidak mampu dalam 

menggerakkan anggota tubuhnya sesuai dengan fungsinya. Beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi adalah perkembangan kognitif, 

perkembangan sosial, gangguan pendengaran dan penglihatan, serta 

gangguan motorik. Gangguan motorik ini menyebabkan anak 

tunadaksa tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya sendiri 

untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Anak tunadaksa dalam 

menjaga kesehatan gigi dan mulutnya dibantu oleh orang tua ataupun 

guru, sehingga para orang tua dan guru diberikan penyuluhan berupa 

menyikat gigi metode horizontal dan metode roll. Pelaksanaan 

menyikat gigi dilakukan di rumah masing-masing. Dilakukan 

pemeriksaan indeks plak dan diamati penurunan akumulasi plak pada 

anak tunadaksa. 

 

3.2 Hipotesis Penelitian 

Ada perbedaan efektifitas metode penyikatan gigi horizontal 

dan roll terhadap penurunan akumulasi plak pada anak tunadaksa di 

Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang. 

 

 

 

 



22 
 

BAB 4 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian 

 Rancangan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

penelitian pre-eksperimetal, dengan menggunakan pendekatan one-

group pretest-posttest karena pendekatan ini dilakukan perlakuan 

terlebih dahulu dan diamati kembali setelah perlakuan. Hasil dari 

pengamatan diteliti untuk dicari perbedaannya (Sugiyono, 2015). 

 

4.2 Subjek Penelitian  

4.2.1 Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek 

atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi pada penelitian ini adalah 

siswa tunadaksa Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang 

yang berjumlah 30 orang. 

4.2.2 Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah total sampling yaitu seluruh 

populasi siswa Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang yang 

berjumlah 30 orang.  

4.2.3  Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

dengan metode total sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang 

jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2015). 

4.2.4 Kriteria Sampel 

4.2.4.1 Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi merupakan kriteria dimana subjek penelitian 

dapat mewakili dalam sampel penelitian yang memenuhi 

syarat sebagai sampel. Kriteria inklusi penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1) Siswa tunadaksa Yayasan Pembinaan Anak Cacat 

(YPAC) Malang. 

2) Siswa yang telah mendapatkan izin dari orang tua dengan 

membawa informed consent yang telah ditanda tangani 

oleh orang tua. 
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4.2.4.2 Kriteria Eksklusi 

1) Siswa disabilitas yang lain, seperti tunarungu, tunanetra, 

dan tunagrahita 

2) Anak tunadaksa yang kurang kooperatif 

 

4.3 Variabel Penelitian 

a. Variabel Terikat: 

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah akumulasi plak. 

b. Variabel Bebas: 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah teknik sikat gigi 

horizontal dan roll. 

 

4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

   Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Pembinaan Anak 

Cacat (YPAC) Malang pada Bulan Agustus-September 2019. 

 

4.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah set 

diagnosa, buku informasi, informed consent dan lembar observasi. 

 

4.6     Definisi Operasional 

N

o. 

VARIABEL DEFINISI 

OPERASIONAL 

CARA 

PENGUKURAN  

SKALA 

DATA 

1. Variabel 

Bebas:  

a. Teknik 

Horizontal  

Teknik dengan 

cara menempatkan 

bulu sikat tegak 

lurus terhadap 

mahkota gigi. 

Kemudian sikat 

gigi digerakkan 

maju mundur. 

- Frekuensi 2x sehari 

(pagi setelah sarapan 

dan malam sebelum 

tidur) . 

Nominal 

 a. Teknik Roll  Teknik dengan 

cara mengarahkan 

ujung sikat gigi ke 

apeks dan 

- Frekuensi 2x sehari 

(pagi setelah sarapan 

dan malam sebelum 

tidur). 
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digerakkan 

berputar secara 

perlahan. 

2.  Variabel 

Terikat: 

Indeks Plak 

Indeks untuk 

mengukur skor 

plak. 

Pengukuran dilakukan 

pada gigi indeks: 

- bukal gigi 16 

- labial gigi 21 

- bukal gigi 26 

- lingual gigi 36 

- labial gigi 31 

- lingual gigi 46 

skor untuk indeks 

plak: 

0 = tidak ada plak 

1 = selapis tipis plak 

yang melekat pada 

margin gingival dan 

daerah dekat 

permukaan gigi 

2 = Penumpukan plak 

yang sedang pada 

poket, margin 

gingival, dan daerah 

dekat dengan 

permukaan gigi 

namun tidak sampai 

menutupi permukaan 

gigi 

3 = Penumpukan plak 

tebal pada poket, 

margin gingival, dan 

menutupi daerah 

permukaan gigi 

Ordinal 
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4.7 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1 Alur penelitian 

Persiapan  

 
Menentukan jumlah sampel dan metode pemilihan sampel 

 

Pemilihan subjek penelitian berdasarkan kriteria sampel 

 
Memberikan informed consent pada orang tua/wali 

 
Pemeriksaan indeks plak oleh dokter gigi muda (koas) dan dokter gigi 

 

Penyuluhan materi 

 

Sikat gigi dengan masing-masing kelompok yang berbeda metode 

 

Kelompok I 

Metode horizontal dibantu 

orang tua selama 2 minggu 

dengan panduan buku informasi 

 

Kelompok II 

Metode roll dibantu orang tua 

selama 2 minggu dengan 

panduan buku informasi 

 

Pemeriksaan indeks plak oleh dokter gigi 

muda (koas) dan dokter gigi setelah 2 minggu 

 

Mengumpulkan lembar observasi 

 

Analisis data 
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4.8 Prosedur Penelitian 

1. Persiapan mengumpulkan 30 anak tunadaksa dibagi menjadi 

2 kelompok secara acak dan homogen. 

2. Pertemuan pertama sampel diminta untuk mengisi lembaran 

informed consent dan lembar penelitian. 

3. Pengambilan data dilakukan di Yayasan Pembinaan Anak 

Cacat (YPAC) Malang. 

4. Dilakukan pemeriksaan plak oleh dokter gigi muda (koas) dan 

dokter gigi 

5. Cara pemeriksaan sebagai berikut (Feier, 2009): 

a. Seluruh permukaan gigi diolesi dengan larutan pewarna 

(disclossing agent) menggunakan tip applicator dan 

responden diinstruksikan untuk berkumur. Diperiksa 

daerah yang berwarna merah pada permukaan gigi 

dengan bantuan kaca mulut. 

b. Pemeriksaan dilakukan pada enam gigi, yaitu permukaan 

labial gigi 21, permukaan labial gigi 31, permukaan bukal 

gigi 16, permukaan bukal gigi 36, permukaan lingual gigi 

36, dan permukaan lingual gigi 46. 

 

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Plaque Index (Feier, 2009) 

Menurut Feier (2009), kriteria penelitian plak dikategorikan sebagai 

berikut: 

Nilai Kriteria Kategori 

0 Tidak ada plak, PI < 0,1 Sangat baik 

1 Selapis tipis plak melekat pada 

margin gingiva dan daerah dekat 

dengan permukaan gigi. PI = 0,1-1 

Baik 

2 Penumpukan plak sedang pada 

poket, margin gingival, dan daerah 

dekat permukaan gigi namun tidak 

sampai menutupi. PI = 1,2-2 

Sedang 

3 Penumpukan plak tebal pada poket, 

margin gingival, dan sampai 

menutupi permukaan gigi. PI = 2,1-3 

Buruk 
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c. Cara pengukuran untuk menentukan indeks plak dengan 

rumus: 

Jumlah IP gigi =   IP Individu 

    Jumlah gigi yang diperiksa 

d. Kriteria penilaian indeks plak, yaitu: 

 0   = sangat baik 

 0,1 – 1,0  = baik 

 1,1 – 2,0  = sedang 

 2,1 – 3,0  = buruk 

6. Dilakukan penyuluhan materi tentang menyikat gigi dengan 

baik dan benar. 

7. Semua sampel dibagi menjadi 2 kelompok dengan masing-

masing berisikan 15 anak setiap kelompok. Kelompok 1 

menyikat gigi dengan metode Horizontal dan kelompok 2 

menyikat gigi dengan metode Roll. Dilakukan di rumah dengan 

bantuan orang tua selama 2 minggu dan dipandu oleh buku 

informasi yang telah disiapkan peneliti.  

8. Setelah 2 minggu, sampel diperiksa kembali plaknya oleh 

dokter gigi muda (koas) dan dokter gigi. 

9. Setelah pemeriksaan, orang tua/wali murid mengumpulkan 

lembar hasil observasi kepada peneliti. 

10. Dilakukan analisis data. 

 

4.9 Analisis Data 
 Penelitian ini menggunakan uji normalitas yaitu uji Shapiro-

Wilk untuk menguji kenormalan distribusi data. Perbedaan hasil dari 

penyikatan gigi metode horizontal dan hasil dari penyikatan gigi 

metode roll akan diuji menggunakan Uji Fisher Test. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN, HASIL ANALISA DATA DAN 

PEMBAHASAN  

5.1 Gambaran Umum 
Penelitian tentang perbedaan efektifitas metode penyikatan 

gigi secara horizontal dengan roll terhadap akumulasi plak pada 

anak tunadaksa ini telah dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 

2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 di Yayasan 

Pembinaan Anak Cacat (YPAC) di Jl. R. Tumenggung Suryo 

39, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang. Dalam penelitian 

ini jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 30 orang 

yang telah memenuhi kriteria sampel. Pada penelitian ini 

didapatkan jumlah pasien laki-laki sebanyak 14 orang, 

sedangkan jumlah pasien perempuan sebanyak 16 orang dengan 

usia yang berbeda-beda. 

 

5.2 Gambaran Indeks Plak (IP) 

Pada penelitian ini pengambilan indeks plak dilakukan dua 

kali saat sebelum dilakukan penyuluhan dan sesudah penyuluhan. 

 

Tabel 5.1 Indek Plak (IP) Responden Sebelum 

Penyuluhan 

No. Tanggal Pemeriksaan Kategori Jumlah Responden 

1 
8 Oktober 2019 

Baik 9 

2 Sedang 21 

Dari tabel 5.2 dapat diketahui bahwa pasien yang memiliki 

indeks plak baik sebanyak 9 orang (30%) dan pasien dengan indeks 

plak sedang sebanyak 21 orang (70 %). 

Tabel 5.2 Indek Plak (IP) Responden Sesudah 

Penyuluhan 

No. Tanggal Pemeriksaan Kategori Jumlah Responden 

1 
22 Oktober 2019 

Baik 14 

2 Sedang 16 
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Dari tabel 5.3 dapat diketahui bahwa pasien yang memiliki 

indeks plak baik sebanyak 14 orang (46,7%), pasien dengan indeks 

plak sedang sebanyak 16 orang (53,3%). 

Dari tabel 5.1 dan 5.2 dapat disimpulkan bahwa adanya 

peningkatan sebelum dilakukan penyuluhan sikat gigi dan sesudah 

penyuluhan sikat gigi. Dari jumlah kategori baik yang sebelumya 

adalah 9 orang menjadi 14 orang dan kategori sedang yang 

sebelumya 21 orang menjadi 16 orang.  

 

5.3 Analisis Data  

Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji 

Normalitas Shapiro-Wilk dan Uji Fisher Test. Uji Shapiro-Wilk 

digunakan untuk menguji kenormalan distribusi data. Uji Fisher 

Test digunakan untuk menguji hasil perbedaan penurunan indeks 

plak metode horizontal dan metode roll. 

5.3.1 Uji Normalitas Shapiro-Wilk  

Berdasarkan output Test of Normality, diperoleh nilai 

signifikanasi pada metode horizontal adalah 0,000 sedangkan 

pada metode roll adalah 0,000. Karena nilai signifikansi kedua 

hasil tersebut adalah lebih kecil dari 0,05 dan tidak memenuhi 

syarat p>0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak 

berdistribusi normal. 

Tabel 5.3 Uji Shapiro-Wilk untuk Metode Roll 

Tests of Normality 

 

Kategori 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Roll Baik .366 16 .000 .638 16 .000 

Sedang .374 12 .000 .640 12 .000 

 .  .    

a. Lilliefors Significance Correction     
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Tabel 5.4 Uji Shapiro-Wilk untuk Metode Horizontal 

 

5.3.2 Uji Fisher Test 

Fisher test merupakan salah satu metode statistik non parametrik 

untuk menguji hipotesis. Ketentuan dalam menggunakan uji Fisher 

test adalah (Santoso, 2010): 

a. Data berskala katagorik / nominal atau ordinal 

b. Data disajikan dalam tabel silang / contingensi 2x2 

c. Sampel ≤ 40 

d. E = ½ (A + D) kurang dari 5. 

Tabel 5.5 Tabel Kontingensi 2x2 Uji Fisher Test 

Variable Group Combined 

I II 

+ A B A+B 

- C D C+D 

Total A+C B+D N 

Rumus:  

P= 
(   ) (   ) (   ) (   )  

           
 

 

 

Tests of Normality 

 Kategori Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Horizontal Baik .455 8 .000 .566 8 .000 

 Sedang .383 22 .000 .628 22 .000 

a. Lilliefors Significance Correction     
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 Signifikansi untuk tabel yang tidak mempunyai nilai sel nol: 

a. Signifikansi pada uji Fisher test dibandingkan langsung 

dengan nilai α 

b. Jika P> α maka Ho diterima 

c. Jika P< α maka Ho ditolak 

d. Untuk uji 2 sisi dipakai P=Px2 

 Untuk tabel yang mempunyai nilai sel nol 

a. Perlu dibuatkan kemungkinan deviasi nilai ekstrimnya 

b. P= Nilai P kasus + P terkecil deviasi ekstrim 

c. Jika P> α maka Ho diterima 

d. Jika p< α maka Ho ditolak 

e. Untuk uji 2 sisi dipakai P=Px2 

 

 

Tabel 5.6 Uji Fisher Test Pada Metode Horizontal 

Variable 
Group 

Combined 
Baik Sedang 

Sebelum 2 13 15 

Sesudah 6 9 15 

Total 8 22 30 

P= 
(   ) (   ) (   ) (   )  

           
 

P= 
(    ) (   ) (   ) (    )  

             
 

P= 0,089  

Dari tabel 5.6 mengenai hasil uji Fisher test di atas dapat 

dilihat bahwa nilai P= 0,089, sedangkan nilai α= 0,05. Dapat 

disimpulkan bahwa P>α (0,089>0,05). 
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Tabel 5.7 Uji Fisher Test pada metode roll 

 

Variable 
Group 

Combined 
Baik Sedang 

Sebelum 7 8 15 

Sesudah 9 6 15 

Total 16 14 30 

P= 
(   ) (   ) (   ) (   )  

           
 

P= 
(   ) (   ) (   ) (   )  

            
 

P= 0,221 

 

Dari tabel 5.7 mengenai hasil uji Fisher test di atas dapat 

dilihat bahwa nilai P=0,221, sedangkan nilai α= 0,05. Dapat 

disimpulkan bahwa P>α (0,221>0,05). 

Dari tabel 5.6 dan tabel 5.7 dapat disimpulkan bahwa kedua 

metode dapat menurunkan akumulasi plak, namun pada metode roll 

lebih efektif dalam menurunkan akumulasi plak pada anak tunadaksa 

daripada metode horizontal (0,221>0,089). 
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PEMBAHASAN 

Menyikat gigi pada anak tunadaksa dengan berbagai macam 

metode dapat mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut Oleh karena 

itu, untuk melihat keadaan tersebut dapat dilakukan pemeriksaan 

Index Plak (IP). Pada penelitian ini didapatkan nilai indeks plak 

terendah pada anak tunadaksa yaitu 2,2 yang artinya buruk dan 

indeks plak tertinggi yaitu 0,5 yang artinya baik (tabel 5.1 dan tabel 

5.2). Responden diteliti selama 14 hari atau selama 2 minggu. Hasil 

nilai indeks plak yang didapat tersebut, dilakukan uji Fisher Test dan 

didapatkan bahwa metode menyikat gigi secara horizontal dan roll 

dapat menurunkan akumulasi plak pada anak tunadaksa. 

Hasil penelitian yang didapatkan dari uji Fisher test 

menunjukkan bahwa pada metode horizontal P=0,089 sedangkan 

pada metode roll nilai P=0,221, dapat disimpulkan bahwa kedua 

metode dapat menurunkan akumulasi plak namun lebih efektif 

penyikatan gigi metode roll daripada penyikatan gigi metode 

horizontal, karena pada metode roll yang dilakukan adalah 

menempatkan bulu-bulu sikat gigi pada gingiva yang mengarah ke 

akar dan dengan arah pergerakan ke atas menuju ke permukaan 

oklusal. Saat bulu-bulu sikat melewati mahkota klinis, kedudukan 

diatur hamper tegak lurus permukaan email. Metode ini memberikan 

kesan pemijatan gingiva dan dapat membersihkan sisa makanan yang 

ada di interproksimal. Berbeda dengan metode horizontal, yaitu 

dengan menggerakkan sikat gigi ke permukaan bukal dan lingual 

yang disikat dengan gerakan ke depan dan ke belakang. Metode ini 

banyak digunakan di masyarakat, namun metode ini menyebabkan 

abrasi jika digunakan secara terus-menerus (Hiremath, 2011). 

Hasil ini didapatkan karena sulitnya anak tunadaksa dalam 

meggerakkan anggota tubuhnya sehingga membutuhkan bantuan dari 

orang tua dalam menyikat gigi. Saat dilakukan penelitian, peneliti 

mengamati dari sikap dan antusiasi dari anak tunadaksa dan para 

orang tua. Beberapa anak tunadaksa ada yang antusias dan kooperatif 

saat di periksa indeks plaknya dan ada juga yang tidak antusias dan 

kooperatif sehingga sedikit menyulitkan untuk dokter gigi muda dan 

dokter gigi saat memeriksa indeks plaknya. Saat penelitian, anak 
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tunadaksa didampingi oleh orang tua dan para guru, namun para guru 

hanya mendampingi saat anak tunadaksa tidak kooperatif saat 

diperiksa indeks plaknya, sedangkan anak tunadaksa yang kooperatif 

tidak adanya dampingan dari para guru. Seharusnya walaupun anak 

tunadaksa sudah kooperatif, para guru tetap mendampingi seperti 

anak tunadaksa yang tidak kooperatif.  

Berbagai penelitian yang ada menunjukkan bahwa tingkat 

kebersihan gigi dan mulut anak berkubutuhan khusus memiliki hasil 

yang lebih buruk dibandingkan dengan anak normal, seperti yang 

ditunjukkan oleh penelitian di Nalgonda, India (Rajendra, 2013). 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak berkebutuhan 

khusus memiliki skor indeks plak yang bervariasi, namun baik 

kelompok anak tunadaksa, tunarungu, tunanetra, maupun 

tunagrahita, kesemuanya menunjukkan hasil yang lebih buruk 

dibandingkan dengan anak normal lainnya. Hal ini terjadi karena 

anak berkebutuhan khusus menghadapi tantangan yang lebih banyak 

untuk mencapai tingkat kebersihan gigi dan mulut yang baik, 

seringkali dikarenakan kurangnya kemampuan dalam melakukan 

aktivitas dasar dan terganggunya kecerdasan otak, sehingga menjadi 

rintangan dalam melaksanakan upaya peningkatan kebersihan gigi 

dan mulut (Rajendra, 2013). 

Berdasarkan pengamatan saat dilakukannya penelitian, pada 

anak tunadaksa dapat diketahui bahwa anak disabilitas yang 

memiliki gangguan pada organ geraknya (motorik), sehingga sulit 

untuk melakukan kegiatan dasar seperti berjalan, makan, mandi dan 

sebagainya. Gerakan yang terbatas inilah dapat menyebabkan anak 

tunadaksa sulit untuk melakukan aktifitasnya. Anak tunadaksa dalam 

kegiatan menyikat giginya sendiri dirasa sulit untuk dilakukan, 

sehingga membutuhkan bantuan dari orang tua.  

Keterampilan menyikat gigi harus diajarkan dan ditekankan 

pada anak disegala umur terutama anak sekolah karena pada usia itu 

mudah menerima dan menanamkan nilai-nilai dasar. Anak sekolah 

memerlukan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan 

menyikat gigi. Pendidikan kesehatan merupakan salah satu upaya 

yang penting untuk menunjang kesehatan, terutama pada anak yang 
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memiliki tingkat kebersihan gigi mulut rendah dan keterampilan 

dalam menyikat gigi kurang (Haryanti, dkk., 2014). Pada anak 

tunadaka dilakukan edukasi melalui penyuluhan terhadap orang 

tuanya untuk meningkatkan keterampilan menyikat gigi anak 

tunadaksa. Hal ini dipilih karena anak tunadaksa tidak mampu 

menyikat gigi secara mandiri sehingga diperlukan bantuan dari orang 

tua. 

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari hasil 

penelitian, seperti kemampuan motorik. Gerak motorik kasar 

merupakan keterampilan gerak atau gerakan tubuh yang memakai 

otot-otot besar sebagai dasar utama geraknya. Keterampilan motorik 

kasar ini meliputi pola lokomotor (gerakan yang menyebabkan 

perpindahan tempat) seperti berjalan, berlari, menendang, naik turun 

tangga, melompat, dan keterampilan menguasai bola, seperti 

melempar, menendang, dan memantulkan bola. Kurangnya 

keterampilan gerak kasar yang tidak berkembang secara baik dapat 

menyebabkan rusaknya perhatian terhadap lingkungan, maka dari itu 

peningkatan gerak motorik kasar sangat diperlukan, sehingga saat 

menyikat gigi dibantu oleh orang tua. Orang tua pun harus mengerti 

dan paham mengenai metode menyikat gigi yang sesuai dengan gigi 

anak-anak tunadaksa(Widodo, et al., 2014). 

Saat dilakukan penelitian, dapat diamati bahwa faktor lain 

yang mempengaruhi adalah interaksi dengan lingkungan sekitar. Saat 

dilakukan penelitian ada beberapa anak tunadaksa yang kooperatif 

dan juga ada yang tidak kooperatif, sehigga sedikit menyulitkan bagi 

para dokter gigi muda (koas) dan dokter gigi untuk memeriksa 

indeks plaknya. Adapun faktor lain yang mempengaruhi yaitu kurang 

kooperatifnya orang tua dari anak tunadaksa. Penelitian pada hari 

pertama memberikan lembar observasi yang diisi oleh para orang tua 

selama dua minggu. Setelah dua minggu, lembar observasi 

dikumpulkan kepada peneliti. Ada beberapa lembar observasi yang 

terisi penuh dan juga ada yang tidak terisi penuh. 

Selain faktor yang diamati saat penelitian diatas, ada faktor 

lainnya yang mempengaruhi hasil penelitian yaitu waktu melakukan 

sikat gigi. Para orang tua membantu anak-anaknya untuk menyikat 

gigi di rumah masing-masing. Pada umumya, waktu menyikat gigi 
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yang benar adalah pagi hari sesudah sarapan dan malam hari sebelum 

tidur. Dalam kasus ini, sampel yang digunakan adalah anak 

tunadaksa dimana anak ini masih membutuhkan bantuan dari orang 

lain, sehingga orang tua biasanya menyikat gigi anaknya pada pagi 

hari setelah sarapan karena dilakukan bersamaan saat mandi agar 

tidak repot, sedangkan untuk malam hari para orang tua 

melakukannya saat sore hari bersamaan dengan mandi sore sehingga 

malam hari tidak melakukan aktivitas sikat gigi.  

Dapat disimpulkan bahwa dari seluruh penelitian yang telah 

dilakukan, untuk anak tunadaksa, ada perbedaan efektfitas dari kedua 

metode yang dilakukan yaitu metode horizontal dan metode roll. 

Metode roll lebih efektif karena dari penelitian ini didapatkan indeks 

plak dengan kategori baik lebih banyak daripada indeks plak 

berkategori baik pada metode horizontal. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang perbedaan 

efektifitas menyikat gigi metode horizontal dan roll terhadap 

akumulasi plak pada anak tunadaksa, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ada perbedaan efektifitas metode penyikatan gigi 

horizontal terhadap akumulasi plak. 

2. Ada perbedaan efektifitas metode penyikatan gigi roll 

terhadap akumulasi plak. 

3. Ada perbedaan efektifitas metode penyikatan gigi 

horizontal dan metode roll terhadap akumulasi plak 

4. Dapat mencegah anak tunadaksa dari penyakit gigi dan 

mulut. 

6.2 Saran  

1. Disarankan dilakukan penelitian lebih lanjut dengan waktu 

penyuluhan yang lebih lama dan kontrol yang ketat oleh 

peneliti pada anak tunadaksa sehingga mendapatkan hasil 

yang lebih akurat. 

2. Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektifitas 

metode penyikatan gigi dengan metode yang lain, agar dapat 

melihat metode penyikatan gigi yang efektif pada anak 

tunadaksa. 

3. Melakuan penelitian lebih lanjut mengenai efektifitas 

menyikat gigi menggunakan metode horizontal dan metode 

roll pada anak disabiltas yang lain, agar dapat melihat 

perbedaan dari anak tunadaksa dengan anak disabilitas yang 

lainnya.  
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