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ABSTRACT
Background: Dental and oral health is an important thing that must be maintained and cared for as best as possible to
avoid the occurrence of diseases in the oral cavity. Knowledge of dental and oral health is very important in supporting
behavior to maintain cleanliness and dental and oral health. Mother's knowledge can influence the formation of hygiene and
oral health behavior in children, because mothers are people who are very close to children during their growth period and
are role models for children. High knowledge will greatly impact a person's behavior in maintaining dental and oral health.
Objective: To describe the overview of behavior of mother parents of primary school student about dental and oral health at
the Karya Dharma Bhakti II Primary School in Palembang city. Methods: This type of research is descriptive observational
research with a cross-sectional design or research design. The sample of this study were all mothers who had children at the
Karya Dharma Bhakti II Primary School in Palembang city. This study uses a consecutive sampling technique, a minimum
sample of 100 respondents. The data generated from the questionnaire will be collected and processed in the form of a
frequency distribution table. Results: Respondents' knowledge of dental and oral health as many as 179 respondents (64%)
in good category, attitudes as many as 158 respondents (57%) in good category, and actions as many as 206 respondents
(74%) in good category so that the behavior of 234 respondents (84%) in good category. Conclusion: This study shows that
the overview of behavior of mother parents of primary school student about dental and oral health at the Karya Dharma
Bhakti II Primary School in Palembang city has a good category.
Keywords: behavior, dental and oral health’s children, mother
PENDAHULUAN
Kesehatan gigi dan mulut merupakan hal yang
penting sehingga harus dijaga dan dirawat sebaik
mungkin untuk menghindari terjadinya penyakit didalam
rongga mulut.1 Menurut Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) pada tahun 2018 menyatakan masalah
terbesar di masyarakat Indonesia salah satunya kesehatan
gigi dan mulut dengan persentase 45,3% gigi karies atau
sakit dan 14% gusi bengkak atau abses. Pada prevalensi
karies dan karies akar di Indonesia, anak pada usia antara
5-9 tahun 92,6% mengalami karies dan 28,5% karies
akar. Untuk anak usia 10-14 tahun 73,4% memiliki karies
dan 48,1% karies akar.2
Karies gigi menjadi masalah yang sering terjadi
pada gigi dan mulut anak yang menjadi penyakit multifaktorial sebagai penentu sosial budaya dan sosial
ekonomi. Karies gigi dapat terjadi karena adanya
kerusakan pada jaringan keras gigi yang terdiri dari
enamel, dentin, dan sementum. Penyakit karies gigi
sendiri memiliki dampak yang cukup besar seperti gigi
berlubang, rapuh, dan patah.3,4
Masalah kesehatan gigi dan mulut dapat
mempengaruhi kehidupan sehari-hari yang dapat
menurunkan produktivitas kerja, serta terjadinya
gangguan berbicara dan aktivitas.5 Salah satu yang
menyebabkan masalah pada gigi dan mulut adalah faktor
perilaku yang mengabaikan kebersihan serta kesehatan
gigi dan mulut.6 Pengetahuan kesehatan gigi dan mulut
pun termasuk hal yang sangat penting dalam menunjang
terbentuknya perilaku untuk menjaga kebersihan serta
kesehatan gigi dan mulut.7 Pengetahuan juga merupakan
salah satu hal yang penting untuk terbentuknya tindakan
seseorang.8 Faktor yang dapat mempengaruhi
pengetahuan yaitu pendidikan, usia, pekerjaan, dan

mendapatkan informasi seperti dari televisi, majalah,
iklan, serta barang elektronik lainnya.5
Pengetahuan ibu menjadi salah satu yang sangat
penting dalam terbentuknya perilaku kebersihan serta
kesehatan terhadap gigi dan mulut pada anak,
dikarenakan ibu merupakan orang yang sangat dekat
dengan anak pada masa pertumbuhan serta merupakan
panutan bagi anak.9 Dapat dikatakan bahwa dengan
adanya pengetahuan yang baik, akan mendapatkan
perilaku yang baik. Pengetahuan tinggi akan sangat
berdampak pada perilaku seseorang dalam menjaga
kesehatan gigi dan mulutnya, sebaliknya jika seseorang
dengan pengetahuan rendah dapat menjadi masalah
dalam kesehatan gigi dan mulut.7
Penelitian Sinaga T, et al (2020) ada hubungan yang
signifikan antara peran orang tua yaitu ibu dengan
terjadinya karies gigi pada anak.10 Pada Tyoti NPCP, et
al (2019) seorang ibu dengan tingkat pengetahuan baik
mendapatkan anak dengan angka karies yang cenderung
rendah sedangkan ibu dengan pengetahuan buruk akan
mendapatkan anak dengan angka karies yang tinggi.11
Penelitian Pawar P, et al (2018) pengetahuan, sikap,
dan tindakan ibu terhadap kesehatan gigi dan mulut anak
usia 6-12 tahun di kota Bhilai, Chhattisgarh, India
dikatakan rendah karena dari survei menyatakan bahwa
tingkat pendidikan ibu yang rendah memiliki anak
dengan angka karies yang tinggi dengan tingkat
pendidikan rata-rata ibu adalah Sekolah Dasar (SD).12
Penelitian yang dilakukan oleh Noreba, et al (2015)
dengan responden ibu dengan tingkat pendidikan terakhir
tertinggi adalah Sekolah Menengah Atas (SMA),
mendapatkan hasil gambaran pengetahuan pada ibu
tentang karies gigi dikatakan cukup dan gambaran sikap
pada ibu tentang karies gigi adalah netral.6
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Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat
disimpulkan ada hubungan antara pengetahuan ibu
terhadap masalah kesehatan gigi dan mulut anak. Peneliti
tertarik untuk mengetahui akan hal tersebut di kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan pada salah satu
sekolah dasar yaitu SD Karya Dharma Bhakti II kota
Palembang dikarenakan menurut hasil Riskesdas 2018
Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa anak usia
5-9 tahun 53,96% mengalami gigi karies atau sakit dan
25,78% gigi tanggal sendiri atau dikarenakan
pencabutan. Untuk usia 10-14 tahun 42,29% mengalami
gigi karies maupun sakit dan 15,14% gigi tanggal sendiri
atau dikarenakan pencabutan. Masalah Gigi menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, pada kota
Palembang 47,17% mengalamai gigi karies atau sakit dan
19,96% gigi tanggal sendiri atau dikarenakan
pencabutan.13
Peneliti juga telah melakukan wawancara
dengan salah satu guru di SD Karya Dharma Bhakti II
kota Palembang, dengan hasil wawancara bahwa pada
sekolah tersebut pernah dilakukan pemeriksaan gigi dan
mulut oleh puskesmas hanya pada kelas I, kelas II, dan
kelas III pada saat dilakukan program imunisasi. Program
imunisasi yang dilakukan adalah DPT (Difteri, Pertusis,
dan Tetanus) dan Td (Tetanus dan Difteri). Kegiatan
pemeriksaan gigi dan mulut tidak berjalan seperti
biasanya dikarenakan adanya pandemi Covid-19.
Berdasarkan data orang tua siswa diketahui tingkat
pendidikan terakhir ibu dari murid-murid tersebut sangat
bervariasi mulai dari lulusan SD hingga tingkat Sarjana.
Dari hasil wawancara tersebut, penulis tertarik untuk
meneliti bagaimana gambaran perilaku ibu tentang
kesehatan gigi dan mulut di SD kota Palembang. Tujuan
dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran perilaku
ibu tentang kesehatan gigi dan mulut di SD kota
Palembang.
METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian
observasional deskriptif dengan desain penelitian adalah
cross-sectional. Lokasi penelitian di SD Karya Dharma
Bhakti II kota Palembang pada bulan September 2021.
Sampel yang digunakan adalah ibu yang memiliki anak
di SD Karya Dharma Bhakti II kota Palembang yang
terdapat enam tingkatan kelas.
Besar sampel minimum yang diperoleh 100
responden. Penelitian ini memiliki kriteria yang
digunakan yaitu ibu orang tua murid sekolah dasar di SD
Karya Dharma Bhakti II kota Palembang yang bersedia
untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian dengan
menjawab beberapa pertanyaan kuesioner.
Penelitian
ini
menggunakan
alat
berupa
laptop/handphone dan printer dan bahan yang digunakan
yaitu google form kuesioner, lembar penjelasan
penelitian, surat informed consent, bolpen, souvenir (tas,
sikat gigi, dan pasta gigi).
HASIL PENELITIAN
A.
Uji Validitas dan Reliabilitas
Peneliti melakukan pengujian kuesioner pada ibu di SD
Karya Dharma Bhakti II kota Palembang sebanyak 30
responden dengan jumlah pertanyaan adalah 23 buah
meliputi 9 pertanyaan tentang aspek pengetahuan, 8
pertanyaan tentang aspek sikap, dan 6 pertanyaan tentang
aspek tindakan. Pertanyaan yang dikatakan valid apabila
r table < r hitung (0,361). Pertanyaan pada aspek
pengetahua, sikap, dan tindakan dinyatakna valid.

Setelah seluruh item pertanyaan dari aspek pengetahuan,
sikap, dan tindakan dilakukan pengujian validitas dan
dinyatakan valid, selanjutnya dilakukan pengujian
reliabilitas. Pertanyaan dikatakan reliabel jika nilai ralpha
> 0,70. Berdasarkan hasil yang didapatkan, pertanyaan
dari tiap aspek dapat dikatakan bahwa pertanyaan adalah
reliabel.
B.
Tingkat Pengembalian Kuesioner
Peneliti melakukan penyebaran kuesioner melalui grup
WhatsApp dalam bentuk google form melalui pihak
sekolah yang terdapat 364 responden di dalamnya.
Kuesioner tersebut dikembalikan oleh responden
sebanyak 152 responden melalui google form untuk
online. Peneliti selanjutnya menyebarkan kertas
kuesioner untuk offline, sebanyak 150 eksemplar
dikarenakan ibu dari siswa-siswi tersebut tidak bisa
mengakses internet. Kuesioner tersebut dikembalikan
sebanyak 127 eksemplar.
C.
Karakteristik Demografi Responden
Berdasarkan perhitungan dari hasil jumlah sampel
minimal pada penelitian adalah 100 responsen. Jumlah
responden yang terkumpul sebanyak 279 responden yang
memenuhi kriteria inklusi. Berdasarkan hasil dari 279
responden, dapat dilihat bahwa karakteristik demografi
responden sangat bervariasi. Karakteristik usia responden
tertinggi sebanyak 190 responden berusia 31-40 tahun
(68%), dan terendah yaitu 3 responden berusia diatas 50
tahun (1%).
Berdasarkan pekerjaan dari responden juga bervariasi,
yang tertinggi sebanyak 260 responden sebagai ibu
rumah tangga (93%), yang terendah yaitu 2 responden
bekerja sebagai wirausaha (1%), dan sebanyak 2
responden bekerja sebagai pegawai negeri sipil (1%).
Karakteristik berdasarkan pendidikan terakhir dari
jumlah responden pun bervariasi, tertinggi adalah 131
responden lulusan tamat SMA (47%), dan terendah yaitu
1 responden lulusan D4 (Tabel 1).
D.
Perilaku Tentang Kesehatan Gigi dan Mulut
Penelitian ini menggunakan variabel perilaku yang
meliputi 3 domain dasar yaitu pengetahuan, sikap, dan
tindakan. Pada tabel 3 merupakan distribusi frekuensi
jawaban pertanyaan pengetahuan responden yang
menunjukkan bahwa pengetahuan responden terbanyak
adalah 179 responden (64%) berkategori baik.
Tabel 5 merupakan distribusi frekuensi jawaban
pertanyaan sikap responden yang menunjukkan bahwa
sikap responden terbanyak adalah 158 responden (57%)
berkategori baik.
Tabel 7 merupakan distribusi frekuensi jawaban
pertanyaan tindakan responden yang menunjukkan
tindakan responden terbanyak 206 responden (74%)
berkategori baik.
Hasil penelitian aspek perilaku yang meliputi tiga
domain dasar yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan
dapat dilihat pada tabel 8 yang menunjukkan kategori
perilaku keseluruhan responden terbanyak adalah 234
responden (84%) berkategori baik.
DISKUSI
Pengetahuan ibu sangat berperan penting terhadap
masalah kesehatan gigi dan mulut keluarga terutama
anak. Penelitian yang dilakukan pada komunitas ibu
sebagai orang tua murid SD Karya Dharma Bhakti II
kota Palembang dapat dilihat dari hasil yang diperoleh
pada data distribusi frekuensi demografi pada tabel 1
diperoleh data usia tertinggi antara 31-40 tahun sebanyak
68% dan terendah diatas 50 tahun sebanyak 1%.
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Berdasarkan pekerjaan dari responden terbanyak adalah
ibu yang tidak bekerja atau ibu rumah tangga berjumlah
260 orang (93%).
Pendidikan terakhir dari responden, tertinggi adalah
131 responden lulusan taman SMA (47%) dan terendah
adalah 1 responden lulusan D4 (0%). Hal ini
menunjukkan bahwa sebagian besar responden
berpendidikan terakhir adalah SMA. Pendidikan SMA
merupakan jenjang pendidikan menengah atas yang
pengetahuannya sudah cukup baik dan mandiri dalam
melakukan suatu hal serta pendidikan ini diutamakan
untuk persiapan siswa-siswi untuk lebih meningkatakan
pendidikan yang lebih tinggi pada bidang kekhususan
seperti perkuliahan.
Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh
gambaran tingkat pengetahuan ibu orang tua murid
sekolah dasar tentang kesehatan gigi dan mulut. Pada
tabel 2 distribusi pertanyaan pengetahuan sebanyak 85%
menjawab benar kapan waktu menyikat gigi, 83%
menjawab benar cara menyikat gigi yang tepat, 67%
menjawab benar jenis makanan apakah yang tidak
menyebabkan gigi berlubang, 61% menjawab benar pasta
gigi yang digunakan untuk menyikat gigi dan untuk
pertanyaan tentang plak masih banyak yang menjawab
kurang tepat hanya 14% responden menjawab benar.
Pada tabel 3 menggambarkan kategori pengetahuan
responden yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu baik,
sedang, dan buruk. Aspek pengetahuan mendapatkan
kategori terbesar adalah baik dengan jumlah 179
responden (64%) dilanjutkan dengan kategori sedang
dengan jumlah 88 responden (32%) dan kategori buruk
berjumlah 12 responden (4%). Hasil sedikit berbeda
dengan penelitian yang dilakukan Noreba, et al yang
menyatakan bahwa sebanyak 82 responden (54,67%)
berkategori cukup, diikuti sebanyak 37 responden
(24,67%) berkategori kurang, dan sebanyak 31 responden
(20,67%) berkategori baik. Penelitian yang dilakukan
Noreba, et al tingkat pendidikan tertinggi pada responden
yaitu SMA.6 Hasil pada penelitian ini serupa dengan
penelitian yang dilakukan oleh Tyoti NPCP, et al
menyatakan sebanyak 31 responden (67,39%)
berkategori baik. Penelitian yang dilakukan Tyoti NPCP,
et al tingkat pendidikan tertinggi pada responden yaitu
perguruan tinggi.11 Dapat disimpulkan bahwa,
pengetahuan memiliki hubungan terhadap pendidikan.
Semakin tinggi pendidikan yang didapatkan seseorang
maka semakin luas juga pengetahuan seseorang dan
semakin mudah untuk mendapatkan informasi baik dari
orang lain maupun barang elektronik seperti televisi,
media sosial, dan lainnya. Selain pendidikan, terdapat
faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan yaitu
pekerjaan dan usia. Penelitian ini pekerjaan responden
tertinggi adalah ibu rumah tangga dengan usia antara 3140 tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Noreba, et al
pekerjaan responden tertinggi sama, yaitu ibu rumah
tangga dengan usia tertinggi antara 20-35 tahun dan
penelitian yang dilakukan Tyoti NPCP, et al pekerjaan
responden tertinggi adalah pegawai swasta dan usia
tertinggi antara 26-35 tahun dan berusia antara 36-45
tahun.6,11 Pengetahuan yang baik akan mempengaruhi
sikap yang positif.14
Berdasarkan penelitian yang telah diberikan diatas,
dapat dilihat bahwa pengetahuan yang didapat adalah
berkategori baik begitu juga dengan aspek sikap. Pada
tabel 4 menggambarkan jawaban responden untuk
pertanyaan memeriksa gigi rutin ke dokter gigi sebanyak
66% menjawab setuju dan 25% sangat setuju, pertanyaan

menjaga kebersihan mulut sebanyak 51% menjawab
setuju dan 48% sangat setuju, pertanyaan gigi berlubang
akan segera mengunjungi dokter gigi untuk melakukan
penambalan sebanyak 67% menjawab setuju dan 28%
menjawab sangat setuju, pertanyaan mendapatkan
pemeriksaan gigi gratis akan ikut serta dan mengajak
anak dan keluarga ikut serta sebanyak 54% menjawab
setuju dan 42% sangat setuju, pertanyaan meskipun ada
lubang pada gigi kecil, tetap akan pergi kedokter gigi
untuk melakukan penambalan sebanyak 65% menjawab
setuju dan 21% sangat setuju, pertanyaan tetap
melakukan pemeriksaan gigi secara rutin setiap 6 bulan
sekali sebanyak 73% menjawab setuju dan 18% sangat
setuju, pertanyaan makan makanan yang manis dan
lengket dapat menyebabkan gigi berlubang sebanyak
54% menjawab setuju dan 36% sangat setuju, dan
pertanyaan kesehatan gigi dan mulut pada anak harus
diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap
kesehatan tubuh secara keseluruhan sebanyak 61%
menjawab setuju dan 35% sangat setuju.
Pada tabel 5 aspek sikap mendapatkan kategori
terbesar adalah baik dengan jumlah 158 responden (57%)
sedangkan sisanya berkategori sedang dengan jumlah
121 responden (43%) dan tidak ada responden yang
berkategori buruk. Hasil yang didapat sedikit berbeda
dari penelitian Noreba, et al yaitu sebanyak 93 responden
(62%) berkategori netral. Penelitian ini sedikit berbeda
kemungkinan pada penelitian yang dilakukan Noreba, et
al masih memiliki sikap yang buruk dikarenakan kurang
kepeduliaan orang tua terhadap kesehatan gigi dan mulut
pada anaknya seperti tidak memperhatikan pola makan
anak.6 Menurut Kurniawati. N dan Imran. H walau sikap
ibu baik, belum tentu dalam tindakan juga baik, ada
faktor yang mempengaruhi sikap ibu seperti mengurus
kesibukkannya akan pekerjaan sehingga ibu lupa
memperhatikan masalah kesehatan gigi dan mulut
anaknya serta sikap merupakan predisposisi dari
tindakan.15
Tindakan dapat hadir dikarenakan respon yang
dihasilkan oleh pengetahuan dan sikap. Pada tabel 6
menggambarkan responden menjawab benar untuk
pertanyaan jenis minuman sebanyak 95%, menjawab
benar untuk pertanyaan menggosok gigi 79%, menjawab
benar untuk pertanyaan mengganti sikat gigi 69%,
menjawab benar untuk pertanyaan jenis pasta gigi 65%,
menjawab benar untuk pertanyaan yang dilakukan
setelah makan 52%, dan pertanyaan untuk pergi kedokter
gigi 45% responden menjawab benar.
Aspek tindakan dapat dilihat pada tabel 7 bahwa
kategori terbesar adalah baik dengan jumlah 206
responden (74%), 69 responden (25%) berkategori
sedang dan 4 responden (1%) berkategori buruk. Hasil
yang diperoleh dapat dikatakan tindakan kesehatan gigi
dan mulut responden adalah baik yang didapatkan dari
sikap yang didapatkan adalah baik dalam menjaga
kesehatan gigi dan mulut. Masih ada beberapa responden
yang memiliki kategori buruk kemungkinan dikarenakan
tingkat pengetahuan responden hanya sebatas pada
tingkatan tahu. Tingkatan tahu merupakan sebuah
pengingat materi yang telah dipelajari sebelumnya.16
Perilaku kesehatan gigi dan mulut terdiri dari tiga
domain yang mendasarinya yaitu pengetahuan, sikap, dan
tindakan. Hasil yang diperoleh terdapat pada tabel 8 yang
menyatakan kategori terbesar adalah baik dengan jumlah
234 responden (84%) sedangkan sisanya berkategori
sedang dengan jumlah 45 responden (16%) dan tidak ada
responden yang berkategori buruk. Penelitian ini berbeda
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dengan penelitian Pawar, et al yang menyatakan bahwa
pengetahuan, sikap, dan tindakan ibu terhadap kesehatan
gigi dan mulut anak usia 6-12 tahun di kota Bhilai,
Chhattisgarh, India adalah rendah.12 Perbedaan tersebut
dapat terjadi dikarenakan pendidikan sehingga informasi
yang didapat terbatas dan pekerjaan ibu yang sibuk
mengurusi pekerjaannya baik mengurus rumah tangga
maupun pekerjaan lainnya. Pada penelitian ini tingkat
pendidikan ibu sebagian besar adalah SMA sehingga
sebagian besar sudah mengetahui tentang memelihara
kesehatan gigi dan mulut baik melalui edukasi dan media
yang ada. Perilaku merupakan bentuk respon dari luar
organisme yang dimiliki seseorang berbeda-beda
tergantung dari karakteristik atau faktor lain dari yang
bersangkutan.17 Faktor perilaku adalah peranan yang
sangat penting dalam kesehatan gigi dan mulut
seseorang. Hal tersebut memungkinkan menjadi salah
satu faktor penyebab kategori terbesarnya perilaku adalah
kategori baik.
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KESIMPULAN
Penelitin ini dapat diambil kesimpulan bahwa
gambaran perilaku ibu orang tua murid sekolah dasar
tentang kesehatan gigi dan mulut di SD Karya Dharma
Bhakti II kota Palembang memiliki kategori baik.
Sehingga diharapkan kesehatan gigi dan mulut pada
anak-anak SD Karya Dharma Bhakti II kota Palembang
dapat terjaga dengan baik.
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