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ABSTRACT 

School age children aged 6-12 years still do not know about dental hygienewith a 

prevalence rate of  90 %  in the world, in Central Java 43.45 % and in 

Karanganyar 35.44 % experiencing dental health problems. Learning with video 

media can in crease knowledge about how to brush teeth properly and correctly. 

The purpose of this study is to know the effec to flearning methods with video 

media on how to brush teeth properly and correctly in school-age children. This 

study used quantitative research with a pre-test and post-test approach. The 

subjects of this case study were families with developing school-age children. 

The research in strument used an observation sheet. The results of this study 

before being given health education obtained a valueof 79 and a standard 

deviation of 50. And after being given health education itobtained 100 and a 

standard deviation of 90. The conclusion in this study is that there is an effect of 

health education on how to brush teeth with video learning methods in families 

with school-age child development. This research was conducted 4 times with the 

provision of health education for 3 hours. 

Keywords : health education on how to brush teeth, families with the 

developmen to school-age children, learning videos. 
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ABSTRAK 

Anak usia sekolah usia 6-12 tahun masih kurang mengetahui tentang kebersihan gigi 

dengan angka prevelensi 90% didunia, dijawa tengah 43,45% dan di karanganyar 35,44% 

yang mengalami masalah kesehatan gigi. Pembelajaran dengan media video dapat 

meningkatkan pengetahuan tentang cara menggosok gigi yang baik dan benar. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran dengan media 

video tentang cara menggosok gigi yang baik dan benar pada anak usia sekolah. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan pre test and post 

tes. Subyek studi kasus ini adalah keluarga dengan perkembangan anak usia sekolah. 

Instrumen penelitian ini menggunakan lembar observasi. Hasil penelitian ini sebelum 

diberikan pendidikan kesehatan mendapatkan nilai 79 dan standar deviasi 50. Dan setelah 

diberikan pendidikan kesehatan mendapatkan 100 dan standar deviasi 90. Kesimpulan 

pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh pendidikan kesehatan tentang cara 

menggosok gigi dengan metode pembelajaran video pada keluarga dengan perkembangan 

anak usia sekolah. Penelitian ini dilakukan 4 kali kunjungan dengan pemberian 

pendidikan kesehatan selama 3 jam. 

Kata kunci : pendidikan kesehatan cara menggosok gigi, keluarga dengan perkembangan 

anak usia sekolah, video pembelajaran. 
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PENDAHULUAN  

Karies gigi adalah penyakit yang terjadi 

di jaringan keras gigi yaitu email gigi, 

dentil, dan sementum disebabkan karena 

aktivitas mikroorganisme (jasad renik) 

dalam karbohidrat yang mengalami 

fermentasi (A.M.Kidd., etal dalam 

Kurdaningsih, 2018). Sedangkan 

menurut Brauer dalam buku Zuniawati 

(2019) karies gigi merupakan penyakit 

yang ditandai dengan adanya kerusakan 

jaringan, mulai dari permukaan gigi 

(pits, fissure dan daerah interproximal) 

melebar kearahpulpa. 

Penyebab terjadinya karies gigi menurut 

Rosidi, Haryani &Adimayanti dalam 

jurnal Nugraheni, Sadimin&Sukini 

(2019) adalah kebiasaan makan 

makanan yang manis-manis dan lengket 

serta malas menggosok gigi dan 

kesalahan cara menggosok gigi dan 

jarang kontrol gigi setiap 6 bulan sekali 

kedokter.  

Dampak dari karies gigi yang dibiarkan 

pada anak-anak usia sekolah akan 

berdampak rasa sakit, gangguan 

mengunyah yang menghambat konsumsi 

makanan dan nutrisi, gangguan tidur 

serta dapat mengakibatkan gangguan 

dalam prestasi belajar (Nubatonis tahun 

2019 dalam jurnal Reca, Mardhiah & 

Nuraskin,2020). 

Prevelensi penyakit gigi menurut WHO 

tahun 2019, sekitar 90% penduduk 

didunia pernah mengalami masalah 

kesehatan gigi. Penyakit gigi di 

Indonesia sekitar 57,6% yang 

mengalami masalah penyakit gigi dan 

mulut (Rikasdes, 2018). Di Jawa Tengah 

yang mengalami masalah gigi sebanyak 

43,45%, sedangkan di Surakarta 35,66% 

dan di Karanganyar 35,44% (Rikasdes 

Jateng, 2018). Prevelensi karies gigi di 

Indonesia sebanyak 45,3% dan anak-

anak yang mengalami karies gigi 

sebanyak 93%,sedangkan Di Jawa 

Tengah sendiri sebanyak 43,4% yang 

mengalami masalah karies 

gigi(Rikasdes, 2018). 

Penatalaksanaan karies gigi salah 

satunya dengan pencegahan, pencegahan 

dilakukan untuk mencegah terjadinya 

infeksi gigi yang menyebabkan karies 

gigi . pencegahan yang paling efektif 

adalah dengan sikat gigi secara teratur 

setiap hari serta teknik menggosok gigi 

yang baik dan benar. Dengan 

menggosok gigi dengan benar sejak 

anak usia sekolah dapat menjadi 

kebiasaan saat dewasa nanti (Dewi, 

Purwadi dan Zulkifli dalam jurnalSari, 

Purwanti &Juanamasta, 2019). 

Menggosok gigi adalah membersihkan 

gigi dari kotoran yang berasal dari sisa 

makanan yang tertinggal di gigi dengan 

menggunakan sikat gigi 

(Andarmoyodalam Khoirin, 2019). 

Menggosok gigi adalah tindakan mudah 

yang dilakukan setiap hari untuk 

menjaga kebersihan gigi dan mulut. 

Agar hasil menggosok giginya maksimal 

maka harus diperhatikan frekuensi 

menggosok gigi (Sariningsih dalam 

Suciari, Arief dan Rachmawati, 2016). 

Menggosok gigi dalam sehari minimal 

dilakukan dua kali, yaitu pada pagi hari 

setelah makan dan malam hari sebelum 

tidur (Amrin, 2020). 

Pendidikan kesehatan merupakan proses 

perantara kesenjangan antara informasi 

dan praktik kesehatan serta memotivasi 

seseorang untuk mendapatkan informasi 

dan mengambil tindakan yang bisa 

digunakan untuk menghilangkan 

kebiasaan buruk dan membuat kebiasaan 

baik demi kesehatan (Notoatmojo dalam 

Sulastri tahun 2018).  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dan deskripsi dengan desain 



 

 

studi kasus. Penelitian ini dilakukan di 

Wilayah Kerja Puskesmas Gondangrejo 

pada 15-27 Februari 2021. Adapun 

subyek dalam studi kasus ini adalah 

keluarga pada tahap perkembangan anak 

usia sekolah dengan tindakan pemberian 

pendidikan menggosok gigi yang baik 

dan benar menggunakan media video. 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil pengkajian yang 

dilakukan pada tanggal 17 februari 2021 

pukul 11.00 WIB dirumah keluarga Tn. 

L didapatkan hasil bahwa An. H 

mengatakan tidak tahu cara menggosok 

gigi yang baik dan benar, dan An. H 

juga mengatakan saat menggosok gigi 

hanya asal menggosok tidak sesuai 

prosedur yang baik dan benar sehingga 

terkadang berdarah saat menggosok gigi. 

Saat ditanya bagaimana cara menggosok 

gigi yang baik dan benar An. H tampak 

kebingungan. 

Diagnosa keperawatan yang muncul 

pada An. H  adalah defisit pengetahuan 

tentang menggosok gigi pada An. H. 

Didukung dengan data subyektif An. H 

mengatakan tidak tahu cara menggosok 

gigi yang baik dan benar, serta sering 

kali saat menggosok gigi sampai 

berdarah. Sedangkan data obyektif An. 

H tampak bingung saat ditanya 

bagaimana cara menggosok gigi yang 

baik dan benar.  

Intervensi yang dibuat berdasarkan 

diagnosa keperawatan adalah pemberian 

pendidikan kesehatan tentang cara 

menggosok gigi yang baik dan benar 

terhadap An. H.  

Implementasi keperawatan yang 

dilakukan adalah pendidikan kesehatan 

tentang cara menggosok gigi dengan 

baik dan benar. Prosedur dalam 

pelaksanaan pemberian pendidikan yang 

pertama memberikan lembar pre test dan 

post test setelah itu baru diberikan 

pendidikan kesehatan tentang cara 

menggosok gigi yang baik dan benar 

dengan menggunakan media video, 

setelah itu diberikan lagi lembar post 

test.  

Setelah dilakukan 4 (empat) kali 

kunjungan masalah defisit pengetahuan 

tentang menggosok gigi yang baik dan 

benar teratasi. 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pembahasan yang 

telah dilakukan pada keluarga Tn. L 

terutama An. H didapatkan hasil bahwa 

An. H mengatakan tidak tahu cara 

menggosok gigi yang baik dan benar, 

seringkali saat menggosok gigi 

mengeluarkan darah. Dengan data 

objektif An. H saat ditanya bagaimana 

cara menggosok gigi yang baik dan 

benar tampak bingung, gigi An. H 

terlihat banyak yang berlubang. 

Penulis memberikan edukasi dengan 

menggunakan media audiovideo, 

audiovideo yang digunakan yakni adalah 

video animasi tentang cara menggosok 

gigi yang baik dan benar. Sebelum 

diberikan pendidikan kesehatan AN. H 

diberikan lembar pre test terlebih dahulu 

untuk dikerjakan baru diberikan 

pendidikan kesehatan mengggosok gigi, 

kemudian diberikan lagi lembar post test 

untuk dikerjkan sebagai lembar evaluasi. 

Setelah selesai maka mengajak An. H 

unutk mempraktikkan cara menggosok 

gigi yang baik dan benar. Dalam 

pemutaran video terdapat kendala 

suasana yang gaduh yaitu banyaknya 

kendaraan yang lewat sehingga suara 

dari video tidak terdengar begitu jelas, 

oleh karena itu penulis mengulangi 

pemutaran video dengan suasana yang 

mendukung. 

Hasil akhir setelah dilakukan tindakan 

asuhan keperawatan dengan diagnosa 

defisit pengetahuan tentang menggosok 

gigi selama 4 kali kunjungan didapatkan 

evaluasi akhir yaitu pengetahuan 



 

 

keluarga Tn. L terutama An. H 

meningkat. Sesuai dengan SOAP. S: 

mengatakan setelah diberikan 

pendidikan kesehatan menggosok gigi 

sekarang sudah tahu cara menggosok 

gigi yang baik dan benar, sudah tahu 

pentingnya menggosok gigi, ciri-ciri gigi 

yang sehat. O: kemampuan keluarga Tn. 

L terutama An. H menjelaskan 

pengtahuan tentang suatu topik 

meningkat, perilaku sesuai dengan 

pengetahuan dan saat ditanya dapat 

menjawab dengan benar. A: masalah 

defisit pengetahuan tentang menggosok 

gigi pada An. H  teratasi. P: 

menganjurkan keluarga Tn. L untuk 

mengaplikasikan cara menggosok gigi 

ynag baik dan benar dalam kehidupan 

sehari-hari. 

KESIMPULAN 

1. Berdasarkan hasil pengkajian 

yang telah dilakukan didapatkan 

bahwa dikeluarga Tn. L 

terutama An. H tidak tahu cara 

menggosok gigi yang baik dan 

benar serta gigi banyak yang 

berlubang. 

2. Setelah dianalisa dari data yang 

ada didapatkan masalah 

keperawatan yaitu defisit 

pengetahuan tentang menggosok 

gigi yang baik dan benar pada 

An. H sesuai dengan hasil 

skoring diagnosa keperawatan. 

3. Intervensi yang telah 

direncanakan dan implementasi 

yang sudah dilaksanakan adalah 

pemberian pendidikan kesehatan 

tentang menggosok gigi yang 

baik dan benar. Dengan 

prosedur yang telah dijalaskan 

diatas. 

4. Setelah melakukan asuhan 

keperawatan keluarga, masalah 

defisit pengetahuan pada An. H 

teratasi sesuai dengan tujuan 

dan kriteria hasil yang 

ditetapkan sebelumnya. 
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