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Abstrak: Prevalensi penyakit karies gigi pada murid sekolah dasar (SD) menurut hasil Riskesdas
2007 adalah 72,1%. Salah satu program yang dicanangkan Kementerian Kesehatan adalah
Usaha Kesehatan Gigi Sekolah melalui Program Sikat Gigi Bersama (PSGB). Studi ini bertujuan
mengetahui efektivitas PBSG untuk menurunkan risiko karies gigi pada murid sekolah dasar
(SD) dan peningkatan pengetahuan, sikap, tindakan, dan perilaku guru setelah diberi
penyuluhan. Subjek penelitian adalah murid SD kelas 1 dan 2 serta guru di Sekolah Dasar
Negeri 03 Senen. Guru diberikan pelatihan sebagai instruktur penyuluhan sikat gigi kepada
murid. Dilakukan penyuluhan pada murid, pemeriksaan gigi dan mulut, dan sikat gigi bersama
selama enam bulan dipandu oleh guru yang sudah disuluh. Evaluasi hasil program dilakukan
pada bulan keenam dengan menggunakan kuesioner serta pemeriksaan gigi dan mulut pada
murid. Dari hasil penelitian didapatkan peningkatan secara signifikan nilai rata-rata pH
plak, nilai perilaku murid, serta perilaku guru.
Kata kunci: murid SD, sikat gigi bersama, pH plak, pH saliva, kapasitas buffer
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Abstract. Prevalence of dental caries in primary school students according to the results
of Riskesdas 2007 was 72.1%. One program that the Ministry of Health proclaimed was Usaha
Kesehatan Gigi Sekolah through Program Sikat Gigi Bersama (PSGB) or School dental hygiene effort through collective toolhbrushing program. This study aims to know the effectiveness
of PBSG to reduce the risk of dental caries in primary school studnets and improved of
knowledge, attitudes, actions, and teacher behavior after being trained. The subjects
were elementary school students grades 1 and 2 as well as teachers in Public Elementary School
(SDN) 03 Senen. The teachers are given training as an instructor of toothbrush counseling for
students. While the students were counseled, examined their teeth and mouth, they they brushed
their teeth together in during six months with the teacher as guidance. Evaluation of the results is
conducted at the sixth month using a questionnaire and doing oral examination on the students. The
study showd a significant increase in the average value of plaque pH, the value of student behavior, and teacher behavior.
Keywords: primary students, tooth brushing together in class, plaque pH, salivary pH, buffer
capacity

Pendahuluan
Pendidikan kesehatan adalah upaya untuk memengaruhi atau mengajak orang lain, baik individu, kelompok
atau masyarakat agar melaksanakan perilaku hidup sehat.
Hal ini penting karena tingkat kesehatan merupakan salah
satu faktor yang menentukan indeks pembangunan manusia
(IPM). Pendidikan kesehatan gigi dan mulut adalah semua
upaya atau aktivitas untuk mempengaruhi seseorang agar
berperilaku yang baik untuk kesehatan gigi dan mulut, serta
meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan gigi dan
mulut dan memberikan pengertian cara-cara memelihara
kesehatan gigi dan mulut.1 Untuk mencapai tujuan tersebut
diperlukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi
perorangan maupun kelompok masyarakat sehingga dapat
mempercepat proses terjadinya perubahan perilaku. Salah
satu program yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan
RI untuk mencapai tujuan tersebut antara lain melalui program Usaha Kesehatan Gigi sekolah (UKGS). Program
tersebut merupakan upaya menjaga kesehatan gigi dan mulut
pada anak sekolah dasar (SD) yang dititikberatkan pada
upaya penyuluhan dan gerakan sikat gigi massal, serta
pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada setiap murid.2
Kegiatan UKGS umumnya tidak dilakukan secara teratur
dan berkesinambungan. Hal ini mungkin disebabkan antara
lain oleh kurangnya partisipasi guru dan orang tua murid.1
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Bagian Kedokteran Gigi
Anak Universitas Padjajaran tahun 2004 didapatkan bahwa
sikat gigi bersama secara berkesinambungan di sekolah akan
berpengaruh terhadap peningkatan higiene oral murid, yang
akan berdampak terhadap penurunan nilai DMF-T (Decay,
Missing, Filling Tooth).3 Pada penelitian tersebut didapatkan
penurunan nilai DMF-T hingga mencapai 78,9% dengan
angka DMF-T sebesar 5,74.3 Hasil serupa juga didapatkan
oleh Yayasan Kesehatan Gigi Indonesia yang melaporkan
penurunan nilai DMF-T setelah anak-anak diberikan pengetahuan mengenai kesehatan gigi dan mulut dan dilakukan
kegiatan sikat gigi bersama.4
Dalam rangka mengembangkan program UKGS yang
baik, perlu dirancang metode sikat gigi bersama yang efektif,
baik dari segi teknik dan kesinambungan. Penelitian ini
bertujuan mengetahui peningkatan pengetahauan, sikap, dan
perilaku guru di SDN 03 setelah diberikan penyuluhan; serta
perubahan nilai pH plak, pH saliva, kapasitas buffer saliva,
dan perilaku murid SD yang ikut serta dalam Program Sikat
Gigi Bersama (PSGB).
Metode
Penelitian ini adalah penelitian pra dan pasca perlakuan.
Penelitian dilakukan di SD Negeri 03 Senen, Jakarta Pusat
pada bulan Juli 2009-Januari 2010 setelah mendapat perse-
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tujuan etik dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan secara convenience
sampling, yaitu pada 12 guru yang mengajar di SDN 03 Senen
dan 57 murid kelas 1 dan 2 usia 6-8 tahun, yang telah mendapat
persetujuan orangtuanya yaitu ditandai dengan telah menandatangani informed consent.
Pertama, dilakukan sosialisasi dan penjelasan tentang
program sikat gigi bersama di dalam kelas kepada seluruh
orang tua murid kelas 1 dan 2. Setelah itu dilakukan pengisian
lembar informed consent yaitu lembar persetujuan orang tua
murid terhadap pemeriksaan gigi dan mulut anaknya.
Pemeriksaan gigi dan mulut dilakukan terhadap seluruh murid kelas 1 dan 2 yang sudah mengembalikan informed consent, meliputi pemeriksaan gigi lengkap dengan menggunakan
skor DMF-T, pH plak, dan pH saliva. Dilakukan pengisian
kuesioner untuk menilai pengetahuan, sikap, tindakan, dan
perilaku pada responden guru melalui metode wawancara.
Evaluasi efek intervensi PSGB yang telah dilakukan oleh
guru kepada muridnya adalah melalui pemeriksaan risiko karies
gigi terdiri dari pH plak dan pH saliva kepada seluruh murid
kelas 1 dan 2 dilakukan satu kali per minggu.
Pelaksanaan pelatihan yang diberikan kepada guru-guru
adalah tentang metode penyikatan gigi dengan satu kali
berkumur yang akan digunakan oleh murid-murid kelas 1 dan
2 dalam sikat gigi bersama di dalam kelas. Setelah pelatihan,
guru kelas 1 dan 2 menerapkan hasil pelatihan kepada muridmuridnya. Penyuluhan terhadap murid menggunakan lembar
balik serta phantom model gigi dan sikat gigi. Guru menjelaskan mengenai gigi yang sehat, cara memeliharanya serta
cara menyikat gigi setiap hari. Kemudian dilakukan kegiatan
sikat gigi bersama dengan satu kali berkumur di dalam kelas
selama 2 menit sebelum pelajaran dimulai. Keseluruhan
kegiatan sikat gigi bersama yang di mulai dari tahap persiapan
hingga selesai akan memakan waktu 5 menit. Setiap akhir
minggu dilakukan penyuluhan mengenai kesehatan gigi dan
mulut oleh guru kelas dengan media lembar balik. Setelah
diberi pelatihan, kepada seluruh guru diberi kuesioner untuk
mengukur pengetahuan, sikap dan tindakan guru terhadap
PSGB. Setelah 6 bulan, seluruh guru diberikan kembali
kuesioner yang sama untuk menilai hasil intervensi .
Pada pertanyaan kuesioner yang akan menggambarkan
perilaku guru yang akan dibagi menjadi tiga klasifikasi yaitu
pertanyaan tentang pengetahuan, pertanyaan tentang sikap
dan pertanyaan tentang tindakan yang menjelaskan tentang
kesehatan gigi dan mulut, tentang penerapan kegiatan usaha
kesehatan gigi sekolah, tentang penerimaan guru apabila
kegiatan sikat gigi bersama di lakukan di dalam kelas dengan
cara satu kali berkumur yang berbeda dengan cara yang
dilakukan pada kegiatan usaha kesehatan gigi sekolah pada
umumnya yaitu dilakukan di luar kelas dengan menggunakan
banyak berkumur dan dan waktu lebih lama, selain itu banyak
berkumur akan mengakibatkan lepasnya ikatan fluoride dalam
saliva.
Pada setiap pertanyaan di dalam kuesioner dilakukan
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pembobotan nilai, setelah didapat hasil seluruh bobot nilai
untuk tiap kelompok pertanyaan yaitu kelompok pengetahuan, kelompok tindakan, kelompok sikap. Untuk mengetahui nilai perilaku adalah merupakan penilaian dari
seluruh kelompok pertanyaan yang didapat dari penjumlahan 3 kelompok pertanyaan tersebut di atas.
Tabel 1. Contoh Pertanyaan pada Kuesioner Mengenai Sikap
Guru terhadap Program Sikat Gigi Bersama di
Kelas
No

Pertanyaan

1. Dalam pelaksanaan program UKGS selama ini, Bapak/Ibu berperan
sebagai apa?
2. Jika ada murid Bapak/Ibu yang mengalami sakit gigi, apa yang
akan di lakukan ?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang program UKGS yang telah
berlangsung di sekolah?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu jika program sikat gigi bersama
dilaksanakan setiap hari sebelum kegiatan belajar?
5. Apakah Bapak/Ibu akan merasa terganggu dengan kegiatan sikat
gigi bersama?
6. Jika kegiatan sikat gigi bersama akan tetap berlangsung, apakah
Bapak/Ibu akan melaksanakannya sesuai program dengan
sukarela?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah menyikat gigi harus dilakukan secara
menyeluruh pada seluruh permukaan gigi untuk memperoleh
gigi yang sehat?
8. Seharusnya, kapan saja waktu yang tepat untuk menyikat gigi?

Kegiatan menyikat gigi bersama selama 5 menit sebelum
kegiatan belajar dimulai diserahkan sepenuhnya kepada guru
tanpa pengawasan secara rutin selama 6 bulan. Di dalam
pelaksanaannya, peneliti akan melakukan evaluasi secara
insidental ke ruang kelas untuk mengawasi pelaksanaan program. Di samping itu, kepada semua guru-guru di SD Negeri
03 diberikan pemeriksaan dan perawatan gigi gratis oleh
peneliti. Seluruh data dianalisis menggunakan student t-test
atau Wilcoxon signed rank test. Perhitungan statistik
dilakukan menggunakan software komputer.
Hasil
Didapatkan 57 murid dan 12 guru yang berpartisipasi
dalam penelitian ini. Pada Tabel 2 didapatkan gambaran skor
DMF-T berdasarkan jenis kelamin. Dari 57 murid kelas 1 dan
Tabel 2. Frekuensi Distribusi Skor DMF-T Berdasarkan Jenis
Kelamin di SDN 03 Senen
Skor DMF-T

Jenis Kelamin
Laki-Laki
Perempuan
N
%
N
%

0
1-2
>3

4
2
19

16
8
76

4
5
23

Total

25

100

32

12,5
15,6
71,9
100
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2, hanya 8 orang murid yang mempunyai skor DMF-T = 0.
Hal ini berarti hanya 8 (14%) orang murid yang tidak
mempunyai gigi berlubang.
Tabel 3 memperlihatkan adanya perubahan yang
bermakna (p<0,0001) dari nilai rata-rata skor pH plak dan
perilaku murid-murid kelas 1 dan 2 sebelum dilakukan program PSGB dibandingkan dengan sesudah dilakukan program PSGB selama 6 bulan. Didapatkan perubahan pada nilai
rata-rata pH saliva walaupun secara statistik tidak bermakna.
Hal serupa juga ditemukan pada nilai rata-rata buffer saliva.
Tabel 3. Nilai pH Plak, pH Saliva, Kapasitas Buffer Saliva
dan Perilaku Sebelum dan Sesudah PSGB pada Murid di SDN 03 Senen
Variabel

pH Plak
pH saliva
Buffer saliva
Perilaku murid

Rata-rata (SD)
Sebelum
Sesudah
6,133 (0,379)
6,474
6,688 (0,519)
6,802
4,05 (2,47)
3,72
32,964 (2,598) 39,4211

p

(0,383) <0,001
(0,413) 0,104
(1,81)
0,397
(2,351) <0,001

Tabel 4 memperlihatkan adanya perubahan yang
bermakna dari nilai rata-rata pengetahuan, sikap, tindakan
dan perilaku guru-guru SDN 03 Senen pada saat sebelum
dilakukan program PSGB dibandingkan dengan sesudah
dilakukan program PSGB selama 6 bulan (p<0,05).
Tabel 4. Nilai Rata-rata Pengetahuan, Sikap, Tindakan dan
Perilaku Sebelum dan Sesudah Dilakukan PSGB
pada Guru-guru di SDN 03 Senen
Variabel

Pengetahuan
Sikap guru
Tindakan guru
Perilaku guru

Rata-rata (SD)
Sebelum
Sesudah
16,917
16,750
17,000
50,667

(2,678)
(2,137)
(1,758)
(2,839)

19,667
18,750
18,583
57,000

(1,557)
(0,754)
(2,314)
(2,954)

p

<0,05
<0,05
<0,05
<0,01

Diskusi
Pada penelitian ini didapatkan dari 57 siswa yang
mendapatkan pemeriksaan, hanya 8 orang (14%) yang
memiliki nilai DMF-T=0. Hal ini mengindikasikan bahwa
kesadaran murid-murid kelas 1 dan 2 dalam memelihara
kesehatan gigi dan mulutnya secara mandiri masih rendah.
Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan hal diatas.
Salah satu penyebab adalah responden umumnya berusia
antara 6-8 tahun, yang merupakan usia gigi bercampur dan
tergolong rentan terkena karies gigi. Penyebab lainnya adalah
anak kurang mendapatkan pendidikan mengenai pentingnya
menjaga kesehatan gigi dan mulut. Di samping itu, perilaku
anak dapat menentukan status kesehatan gigi mereka,
termasuk pola makan dan kebiasaan membersihkan gigi.
Selain itu, pola makan dan konsumsi gula yang tinggi juga
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dapat menyebabkan nilai DMF-T menjadi tinggi. Pada
umumnya, anak sangat menggemari makanan yang manis
seperti gulali, permen, dan coklat. Makanan tersebut
tergolong makanan kariogenik, yang jika larut bersama saliva akan melekat pada permukaan gigi sebagai pellicle dan
akan membentuk plak gigi. Plak gigi merupakan tempat
berkembang biaknya bakteri, terutama Streptococcus mutans
yang merupakan kuman penyebab terjadinya karies gigi. Plak
gigi akan tumbuh dan semakin bersifat asam karena didukung
oleh perilaku anak yang malas dan tidak mau membersihkan
giginya secara teratur. Hasil metabolisme Streptococcus
mutans bersifat asam dan dapat melarutkan struktur email
gigi dalam waktu sekitar 6 bulan. Hal kemudian akan
mengakibatkan proses demineralisasi struktur email gigi.5-8
Evaluasi hasil PSGB di dalam kelas dilakukan dengan
mengukur skor pH plak, skor pH saliva, dan skor perubahan
perilaku guru terhadap PSGB. Hal ini dilakukan karena skor
DMF-T tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil
intervensi guru terhadap PSGB. Untuk mengetahui adanya
peningkatan ataupun penurunan skor DMF-T dibutuhkan
waktu minimal 1-2 tahun. Pada pemeriksaan nilai pH plak
sebelum dilakukannya program PSGB didapatkan nilai pH
yang hampir mendekati nilai kritis pH plak, yaitu 6,133 ± 0,379.
Setelah dilakukan intervensi dengan PSGB selama 6 bulan
didapatkan peningkatan nilai pH plak secara bermakna
menjadi 6,474 ± 0,383 (p<0,001). Hal ini mungkin disebabkan
kebiasaan menyikat gigi pada waktu yang kurang tepat dan
frekuensi menyikat gigi yang kurang. Melakukan sikat gigi
hanya satu kali dalam sehari dapat meningkatkan proses
pematangan plak gigi dan waktu plak melekat pada permukaan
gigi lebih lama. Selain itu produksi asam dari hasil metabolisme
bakteri akan semakin meningkat dan menyebabkan nilai pH
plak yang rendah. Hal ini menyebabkan risiko terjadinya
penyakit karies gigi menjadi lebih tinggi.9,10 Setelah dilakukan
intervensi melalui PSGB selama 6 bulan didapatkan peningkatan nilai pH plak yang bermakna. Hal ini kemungkinan
disebabkan karena permukaan email gigi lebih bersih dari
produk asam hasil metabolisme bakteri. Hal ini berakibat proses pematangan plak dan demineralisasi dapat di cegah.11-13
Menyikat gigi dengan frekuensi yang cukup dan waktu yang
tepat, yakni 2 kali sehari, baik setelah makan pagi dan sebelum
tidur merupakan hal yang penting untuk mencegah terjadinya
kematangan plak pada permukaan gigi. Plak umumnya
terbentuk dan akan matang dalam waktu 24-48 jam. Apabila
kegiatan menyikat gigi dilakukan secara teratur oleh muridmurid, maka plak yang matang akan terkikis akibat proses
pembersihan secara mekanis. Hal ini mengakibatkan hanya
tersisa plak gigi yang belum matang dan akan berefek terhadap
nilai pH plak yang berada pada kisaran pH plak normal.8
Nilai pH saliva setelah dilakukan intervensi meningkat
dari nilai rata-rata 6,688 ± 0,519, menjadi 6,802 ± 0,413. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa perubahan nilai pH saliva
antara lain disebabkan oleh adanya program menyikat gigi
bersama di dalam kelas selama 6 bulan, walaupun pening207
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katan nilai pH saliva tidak bermakna,
Penelitian ini juga memperlihatkan peningkatan yang
bermakna dari perilaku murid-murid kelas 1 dan 2 dalam
menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Hal ini mungkin
disebabkan oleh PSGB di dalam kelas dipimpin oleh guru
yang membuat murid-murid wajib mengikuti kegiatan tersebut,
karena seorang guru merupakan panutan bagi muridmuridnya.14-17 Peningkatan yang bermakna dari perilaku murid memperlihatkan bahwa murid kelas 1 dan 2 yang berusia
6-8 tahun berada pada tahapan usia fase adopsi, yaitu mereka
sudah mengerti dan dapat menerima informasi baru dari
gurunya. Mereka menyadari bahwa menyikat gigi memberi
keuntungan pada diri sendiri sehingga menyikat gigi menjadi
kebutuhan bagi mereka.14 Peningkatan perilaku tersebut jika
didasari dengan pengetahuan dan penerapan dalam bentuk
sikap dan tindakan yang positif dapat bertahan lama.
Peningkatan nilai pH saliva rupanya tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan eksternal saja namun juga internal. Nilai pH saliva dapat dipengaruhi oleh kecepatan laju
alir saliva yang merupakan faktor internal dari tiap individu.
Usia 6-8 tahun merupakan usia tumbuh kembang anak, yang
berakibat pada kecepatan laju alir saliva yang rendah akibat
belum sempurnanya pembentukan seluruh kelenjar saliva.
Hal ini akan berakibat pada nilai pH saliva seseorang.18,19
Seperti yang dikemukan oleh Tamilnadu (2005) yaitu, salah
satu faktor yang mempengaruhi adanya peningkatan ratarata pH saliva antara lain adanya asupan ion flouride, di
dalam kegiatan PSGB anak akan mendapatkan asupan ion
flouride yang berasal dari pasta gigi yang digunakan selama
kegiatan menyikat gigi di dalam kelas dalam waktu 2 menit
selama 6 bulan,20 namun dalam penelitian ini tidak terlihat
perubahan nilai pH saliva yang bermakna. Kemungkinannya
antara lain adalah peningkatan flouride dari program sikat
gigi bersama sangat rendah, anak belum terbiasa dengan
berkumur satu kali sehingga berkeinginan untuk meludah
dan berakibat terhadap putusnya rantai ikatan ion fluoride di
dalam saliva, dan saliva seseorang dipengaruhi oleh faktor
genetik.
Pada hasil penelitian ini terlihat adanya penurunan nilai
kapasitas buffer saliva sebelum dan sesudah kegiatan
menyikat gigi bersama. Hal ini menunjukkan bahwa buffer
saliva tidak dapat dipengaruhi dari lingkungan eksternal,
seperti masuknya ion fluoride, kalsium, dan ion lain yang
berasal dari pasta gigi, karena nilai dari buffer saliva dipengaruhi oleh kecepatan laju alir saliva sama halnya dengan
pH saliva yang merupakan faktor internal dari tiap individu,
seperti adanya faktor genetik, anak usia 6-8 tahun yang masih
dalam tingkat tumbuh kembang, sehingga selain masih dalam
proses tumbuh kembang gigi geligi dan juga kelenjar saliva
yang berfungsi mengeluarkan saliva dan mengatur laju alir
saliva juga masih dalam tingkat tumbuh kembang, sehingga
keadaan ini akan berpengaruh terhadap kecepatan laju alir
saliva pada anak masih rendah akibat belum sempurnanya
pembentukan seluruh kelenjar saliva yang berefek pada pH
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saliva. Sehingga pada penelitian kali ini buffer saliva juga
tidak bisa dijadikan parameter keber-hasilan perubahan
perilaku dari kegiatan sikat gigi bersama.
Perilaku guru mengenai kesehatan gigi dan mulut adalah
perilaku yang mencakup pengetahuan, sikap, dan tindakan
yang berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut. Pada hasil
penelitian yang tergambar pada Tabel 3 terlihat adanya
perbedaan bermakna (p<0,05) antara skor perilaku responden
guru sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Hal ini
memperlihatkan bahwa dalam melakukan perubahan perilaku
seseorang harus memperhatikan 3 domain yang membentuk
perilaku seseorang, yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan,
yang mana ketiganya mengalami kenaikan yang signifikan
oleh karena itulah skor perilaku kesehatan gigi responden
juga mengalami kenaikan yang signifikan.16,21 Budiharto21
menyatakan bahwa proses perubahan perilaku tidak terlepas
dari proses belajar secara bertingkat (The Ladder of Learning Process) yang dimulai dari perilaku lama, aware, interest, desire, trial, adoption, satisfaction dan muncul perilaku
baru. Perlu kita ketahui bahwa perubahan perilaku setiap orang berbeda-beda tergantung pada proses adopsi orang
tersebut terhadap perilaku barunya. Dalam penelitian ini,
responden dianggap telah mencapai perilaku baru karena
terdapat peningkatan skor perilaku kesehatan gigi dan mulut
yang signifikan. Pada awalnya, dilakukan pemeriksaan intraoral pada seluruh responden untuk memberikan shocking
pada mereka agar mereka menyadari masalah kesehatan gigi
mereka (aware). Saat mereka telah sadar, peneliti memberikan
informasi tentang besarnya masalah kesehatan gigi mereka
dan hal ini menimbulkan perhatian (interest) dan hasrat (desire) responden untuk mengatasi masalah. Selanjutnya
dilakukan edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut kepada
seluruh responden yang menimbulkan niat responden untuk
mencoba (trial). Saat telah tiba ditahap trial, peneliti terus
memberikan motivasi kepada semua responden, dengan
datang secara berkala serta memberikan booklet sebagai
panduan. Hal tersebut memicu keyakinan bahwa responden
mendapat manfaat (adoption) dan diikuti dengan timbul
kepuasan dengan hasil yang dicapai (satisfaction). Dengan
dilakukannya semua tahapan tersebut, responden dianggap
telah mencapai perilaku baru.21 Selain itu, kemungkinan
terjadinya perubahan perilaku guru yang bermakna antara
lain guru merasakan kenyamanan pada gigi yang telah
diberikan perawatan pada gigi yang berlubang sehingga para
guru merasakan giginya menjadi sehat dan dapat digunakan
untuk mengunyah dengan baik dan tidak terasa sakit, dan
guru setelah diberikan pelatihan tentang bagaimana cara
mencegah dan memelihara gigi agar tetap sehat oleh peneliti,
sehingga guru akan berpendapat bahwa memiliki gigi yang
sehat itu sangat bermanfaat, dan dirasakan perlu untuk
meneruskan pengetahuannya tentang pentingnya menjaga
kesehatan gigi kepada murid-muridnya. Wina S (2008)
mengutip teori Green (1980) menyatakan bahwa terdapat tiga
faktor utama pembentukan perilaku kesehatan seseorang
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yang tercermin dalam tindakan, yaitu: faktor predisposisi,
pendukung dan pendorong. Faktor predisposisi terdiri dari
pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai-nilai, norma, pendidikan, pekerjaan, dan status ekonomi keluarga.22 Faktor
pendukung terdiri dari lingkungan, sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan, dan ada atau tidaknya program
kesehatan. Faktor pendorong yang terdiri dari sikap dan
perbuatan petugas kesehatan atau orang lain yang menjadi
mendukung, yang dalam penelitian ini adalah peneliti yang
secara berkala berkunjung.22 Karena guru sudah merasakan
manfaat dari gigi yang sehat, maka sikap guru ini akan
mendorong untuk malakukan tindakan dalam bentuk perilaku
positif yang mendukung terhadap pemeliharaan kesehatan
gigi.
Kesimpulan
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat
peningkatan bermakna pengetahuan, sikap, tindakan, dan
perilaku guru di SDN 03 setelah diberikan penyuluhan. Selain
itu, terdapat peningkatan bermakna nilai pH plak dan perilaku
murid seduah PSGB dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak
demikian dengan nilai pH saliva dan buffer saliva. Hal ini
diharapkan menurunkan risiko terhadap terjadinya penyakit
karies gigi dan berdampak terhadap akan terjadinya penurunan prevalensi penyakit karies gigi pada murid-murid SDN
03 Senen.
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