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ABSTRACT
Background: Background: During a pandemic, dental and oral hygiene is often neglected. Lack of knowledge will give rise
to new problems related to dental and oral hygiene. Knowledge about dental and oral health for the younger generation and
the community is important to be maintained and improved during the pandemic. Objective: Defines an overview of youth
student knowledge of oral health during an pandemic. Method: This is a descriptive observational study. Respondents filled
out informed consent and questionnaires via Google Forms. This study was conducted by distributing a questionnaire
containing 22 oral health questions to 114 adolescent students at Eben Haezer High School. Respondents filled out informed
consent and questionnaires via Google Forms. Respondents were classified into good, satisfactory, and poor according to
the results of answers to the questionnaire questions. Result: The outcomes of the studies records confirmed that the teenage
students of SMA Eben Haezer Manado had poor knowledge (10.53%), sufficient knowledge (34.21%%), and good
knowledge(55.26%). Conclusion: Most of the teenage students of Eben Haezer High School in Manado, have good dental
and oral health knowledge (55.26%) during the pandemic
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LATAR BELAKANG
Covid-19 merupakan penyakit yang dinyatakan
Organisasi Kesehatan Dunia sebagai pandemi hingga saat
ini.1 Pemerintah telah menetapkan protokol berupa 5M
(menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker,
mengurangi mobilitas saat diluar rumah, menjauhi
kerumunan) dan 3T (Testing, Tracing and Treatment).2,3
Covid-19 berkolerasi dengan kesehatan gigi dan mulut.
Periodontitis dapat menjadi faktor resiko komplikasi
Covid-19.4
Pengetahuan mengenai masalah kesehatan gigi dan
mulut perlu diberikan kepada masyarakat. Pengetahuan
dapat diberikan melalui pancaindera seperti mata atau
telinga dengan cara melihat, mendengar, meraba, dan
melalui panca indra lainnya. Sehingga, pengetahuan
tersebut dapat diterapkan dan menjadi awal dari sikap
baik buruk seseorang.5,6 Pengabaian kesehatan gigi dan
mulut akan memicu masalah dalam kualitas hidup
keseluruhan
dan
kualitas
kesehatan
mulut.7
UKGS(Upaya Kesehatan Gigi Sekolah) adalah contoh
penerapan usaha untuk memperbaiki, mengembangkan
dan terus mempertahankan kualitas pengetahuan.8
Survey Kemenkes Indonesia (SKI) melakukan
peninjauan perubahan perilaku kesgilut selama pandemi.
2 dari 5 orang dewasa tidak menyikat gigi sehari penuh,
dan 7 dari 10 orang dewasa jarang mengunjungi dokter
gigi. Perbandingan mencuci tangan (64%) lebih sering
daripada menyikat gigi (31%). Perbandingan penggunaan
hand sanitizer (52%) lebih sering dibandingkan obat
kumur (20%).9 Hasil menyatakan bahwa masyarakat
cenderung mengabaikan kesgilut dibandingkan protokol
kesehatan. Alternatif yang dapat diterapkan selama
pandemi salah satunya kunjungan online (Teledentistry).
Hal ini diterapkan untuk menerapkan physical
distancing.10
Berdasarkan Riskesdas Sulut 2018, sebanyak 56,9%
penduduk di Manado memiliki masalah kesgilut dengan
prevalensi karies 44,98% dengan 12,77% yang mendapat

perawatan masalah kesgilut. Data menunjukkan sebanyak
5,34% populasi menyikat gigi dengan tepat.11
Penelitian yang dilakukan oleh Yohanes dkk, 95%
siswa SMA Negeri 9 Manado tampak memiliki
pengetahuan baik. Sebanyak 74 siswa yang memiliki
pengetahuan baik mengenai kebersihan gigi dan mulut
berkolerasi dengan hasil pemeriksaan OHI-S baik
(46,25%).12
Masalah kesgilut di masa pandemi dan hasil
Riskesdas Sulut 2018 memotivasi peneliti untuk
melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui
pengetahuan kesehatan gigi dan mulut remaja di Kota
Manado. SMA Eben Haezer sebagai lokasi sampel dalam
penelitian karena merupakan salah satu SMA swasta
berprestasi di kota Manado, status ekonomi menengah
keatas, pendidikan yang baik dan belum ada penelitian di
institusi pendidikan ini.
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin
mengetahui gambaran pengetahuan cara memelihara
kesehatan gigi dan mulut dan pengetahuan mengenai
protokol kesehatan saat mengunjungi dokter gigi pada
siswa SMA Eben Haezer Manado selama masa pandemi.
BAHAN DAN METODE
Penelitian observasional deskriptif cross sectional,
bertujuan mengetahui gambaran pengetahuan siswa
remaja SMA Eben Haezer Manado masa pandemi,
dengan rancangan cross sectional.13 Penelitian dilakukan
secara daring (online) pada bulan Oktober-November
2021. Populasi pada penelitian ini merupakan seluruh
siswa remaja SMA Eben Haezer Manado. Penelitian ini
menggunakan Consecutive sampling (non probability
sampling) yaitu responden dengan kriteria inklusi dan
ekslusi sesuai dengan jumlah sampel.14 Kriteria inklusi
penelitian adalah siswa SMA Eben Haezer aktif yang
mengikuti penelitian, mengisi Informed Consent dan
Kuisioner secara lengkap. Kriteria eksklusi penelitian ini
adalah siswa SMA Eben Haezer Manado yang cuti, tidak
bersedia mengikuti penelitian dan tidak mengisi
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kuisioner scara lengkap. Penelitian ini menggunakan
kuesioner berbentuk pilihan berganda yang berjumlah 24
pertanyaan, dan terdiri dari 4 pilihan jawaban (A, B, C,
D). Responden dapat memilih salah satu dari 4 pilihan
tersebut yang menurutnya paling tepat, setiap jawaban
yang benar akan diberi nilai 1 dan setiap jawaban yang
salah akan diberi nilai 0.

12.

HASIL

14.

13.

Tabel 1. Distribusi frekuensi responden berdasarkan usia.

Usia
(Tahun)
17

Frekuensi (n)
78

Persentase
(%)
68,42

18

36

31,57

Total

114

100

15.
16.

17.
Tabel 2. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin.

Jenis Kelamin

Frekuensi
(n)

Persentase
(%)

Laki-laki

50

43,86

Perempuan
Total

64
114

56,14
100
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19.

20.
Tabel 3. Distribusi frekuensi responden mengenai tingkat
pengetahuan berdasarkan kuisioner

No

Pertanyaan

1.

Cara memelihara
kesehatan gigi dan
mulut adalah...
Proses gigi berlubang
dimulai dari...
Tujuan utama menyikat
gigi adalah...
Waktu menyikat gigi
yang tepat
adalah.............
Menyikat gigi dalam
sehari sebaiknya
dilakukan sebanyak...
Akibat tidak
menggosok gigi adalah
..............
Pasta gigi yang
digunakan pada waktu
menyikat gigi sebaiknya
mengandung...............
Efek fluor pada gigi
adalah....
Tujuan kumur-kumur
larutan fluor
adalah..............
Contoh makanan yang
dapat merusak gigi
adalah..........
Pengaruh retensi
makanan manis
terhadap gigi adalah...

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Benar
(%)
98,24%

21.

22.

55,26%
23.
79,82
74,56%
24.
82,46%

86,84%

Arti pendarahan gusi
adalah...
Penyakit jaringan keras
gigi yang ditandai
dengan kerusakan,
dimulai dari permukaan
gigi yang paling luar
disebut................
Karang gigi dapat
menyebabkan
terjadinya................
Tanda-tanda gusi yang
sehat adalah ...............
Penerapan protokol
kesehatan di tempat
praktik adalah untuk
mencegah
Dalam masa pandemi,
pemeriksaan yang
sebaiknya dilakukan di
dokter gigi adalah....
Salah satu tindakan
pencegahan penularan
virus corona berkaitan
dengan rongga mulut
adalah
Penularan virus corona
di praktik dokter gigi
terbanyak melalui
Penularan virus corona
dapat melalui
Protokol kesehatan
yang harus dipatuhi di
tempat praktik dokter
gigi adalah
Dalam masa pandemi,
jika ingin melakukan
pemeriksaan rutin
sebaiknya melalui
Saat pemeriksaan,
dokter meminta pasien
berkumur dengan
antiseptik pada saat...
Keadaan pasien yang
disarankan untuk
menunda kunjungan ke
dokter gigi...

78,07%
54,39%

67,54%

80,7%
78,07%

50%

85,09%

50%

93,86%
65,79%

59,65%

89,47%

77,19%

Tabel 4. Distribusi responden berdasarkan tingkat pengetahuan

Tingkatan
Pengetahuan

Frekuensi
(n)

Persentase
(%)

Kurang

12

10,53%

84,21%

Cukup

39

34,21%

69,3%

Baik

63

55,26%

85,09%

77,19%
57,02%
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Tabel 5. Distribusi frekuensi responden mengenai tingkat
pengetahuan berdasarkan jenis kelamin

Tingkatan
Pengetahuan
Kurang
Cukup
Baik

(n)
8
12
30

Laki laki

Tingkatan
Pengetahuan
Kurang
Cukup
Baik

Perempuan
(n)
%
4
3,5%
27
23,68%
33
28,95%

%
7,02%
10,52%
26,32%

PEMBAHASAN
Pengetahuan adalah informasi dari panca indra yang
menentukan apakah perilaku manusia itu baik atau buruk.
Karena perilaku dan sikap didasari pengetahuan,
sehingga mutlak diperlukan sebagai dasar untuk
membuat keputusan, mencegah masalah kesehatan mulut
dan memberikan pemahaman tentang protokol medis
mengenai perawatan gigi saat pandemi.5,6 114 siswa
SMA Eben Haezer dengan kriteria inklusi menjadi
responden dalam penelitian ini.
Pada tabel distribusi responden berdasarkan usia, 78
responden berusia 17 tahun (68,42%) dan 36 responden
berusia 18 tahun (31,57%) termasuk dalam kategori
remaja akhir (17-20 tahun). Remaja dalam kategori ini
berinisiatif mencari pengalaman baru dan cenderung
berpikir matang, yang tentunya mempengaruhi tingkat
pengetahuannya.15 Usia juga mempengaruhi persepsi
dan pemikiran seseorang. Ketika kognisi dan cara
berpikir seseorang meningkat seiring bertambahnya usia,
pengetahuan yang diperoleh juga meningkat.16
Pada tabel distribusi responden berdasarkan jenis
kelamin, responden laki-laki dengan persentase(43,86%)
dan perempuan (56,14%). Secara umum, pria lebih
mengabaikan kesehatan mulut, memiliki kebersihan
mulut yang buruk, dan lebih besar kemungkinannya
untuk mendapatkan penyakit periodontal. Namun
penyakit periodontal pada pria dipengaruhi oleh
kebiasaan buruk, serta kombinasi hormon dan
pengetahuan kesehatan gigi dan mulut yang kurang. Pria
juga kurang menerima pengetahuan baru tentang
kesehatan gigi dan mulut.17
Pada tabel distribusi frekuensi responden
mengenai tingkat pengetahuan berdasarkan kuisioner, 4
pertanyaan 2, 13, 17, dan 19 kurang dipahami oleh
responden. Nomor 2 menunjukkan lokasi awal proses
karies, dan 44,73% responden memberikan jawaban yang
salah. Nomor 13 adalah penyakit jaringan keras gigi yang
ditandai dengan lesi yang dimulai pada permukaan luar
gigi, dan 45,6% responden menjawab salah. Dalam
penelitian peneliti, nomor 17 pemeriksaan yang
wajibdilakukan dokter gigi selama pandemi dan 50%
responden menjawab salah. Nomor 19 tentang jalur
penularan virus corona dalam praktik kedokteran gigi
dan 50% responden menjawab salah. Dapat disimpulkan
bahwa sebagian besar responden (55,26%) sudah
mengetahui tentang kesehatan gigi dan mulut dan
memiliki pemahaman yang baik terhadap sebagian besar
pertanyaan kuisioner penelitian.
Namun, meskipun kuesioner ini valid dan
reliabel, banyak responden yang tidak memahami

maksud pertanyaan-pertanyaan kuisioner tersebut. Hal ini
bisa disebabkan penelitian ini dilakukan melalui tautan
dalam Google form bukan melalui wawancara langsung
dengan responden. Teknologi juga mempengaruhi
informasi selama pandemi dan dapat terjadinya
misinformasi responden.18 Upaya lebih lanjut diperlukan
untuk terus memperbaiki pengetahuan kesehatan gigi dan
mulut masyarakat dan siswa remaja.
Pada tabel distribusi responden berdasarkan
pengetahuan, terdapat 3 tingkatan kategori yang terdiri
dari baik dengan skor minimal 18 jawaban benar, cukup
dengan skor 14-17 jawaban benar, dan kurang jika
mendapatkan skor kurang dari 13 jawaban benar. Hasil
penelitian menunjukkan 63 orang berpengetahuan baik
(55,26%), 39 anak berpengetahuan cukup (34,21%) dan
12 anak berpengetahuan kurang (10,53%). Berdasarkan
data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa
sudah memiliki pengetahuan yang baik (55,26%).
Diharapkan dari pengetahuan yang baik yang dimiliki
oleh
remaja
diharapkan
dapat
mempengaruhi
pengambilan keputusan yang tepat oleh remaja mengenai
kesehatan gigi dan mulut. Yohannes dkk dengan 180
siswa SMA Negeri 9 Manado menyatakan bahwa 95%
responden memiliki pengetahuan baik, 5% responden
memiliki pengetahuan sedang dan tidak ada responden
yang memiliki pengetahuan buruk.12. Hal ini dapat
dipengaruhi oleh informasi, usia, jenis kelamin, dan
pengalaman.19-23
Pada tabel distribusi responden berdasarkan
jenis kelamin, tingkat pengetahuan cukup dan baik pada
laki-laki (36,84%) dan perempuan (52,63%). Dapat
terlihat bahwa perempuan memiliki kecenderungan untuk
memiliki pengetahuan yang jauh lebih tinggi daripada
laki-laki. Yohannes dkk juga mengatakan bahwa
perempuan cenderung untuk lebih menjaga kesehatan
gigi dan mulut sehingga mereka lebih membekali diri
dengan pengetahuan.12 Perempuan juga memiliki
kecenderungan untuk memiliki sikap yang lebih positif
dan pengetahuan yang lebih baik.17
Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu tidak
melakukan secara langsung yaitu wawancara dengan
responden di SMA Eben Haezer Manado sehingga rawan
misinterpretasi pemahaman kuisioner dari responden.
Penelitian ini memiliki kelemahan lain berupa tidak
digunakannya sampel dari kelas 1 akibat dari belum
adanya kegiatan UKGS dan sulitnya mendapatkan data
dari kelas 1 SMA.
KESIMPULAN
Berdasarkan data hasil yang diperoleh, penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa remaja di
SMA Eben Haezer Manado memiliki tingkat
pengetahuan yang baik mengenai kesehatan gigi dan
mulut.
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